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Anotace 
  

Tato práce si klade za cíl otestovat schopnost tří vybraných teorií mezinárodních vztahů 

vysvětlit jednání České republiky v konkrétní zahraničněpolitické otázce. Těmito 

základními teoretickými přístupy jsou neorealismus, utilitární liberalismus a 

konstruktivismus, zkoumanou kauzu pak představuje problematika umístění americké 

radarové stanice protiraketové obrany na českém území. Zahrnutí většího počtu teorií 

umoţňuje podívat se na problém v širší perspektivě, neboť kaţdý z uvedených přístupů 

akcentuje jiný soubor nezávislých proměnných, skrze který se pokouší český postup 

v dané kauze vysvětlit (autonomie a vliv v případě neorealismu, zájmy domácích aktérů 

u liberalismu, mezinárodní a domácí normy pro konstruktivismus). Díky tomu bylo 

moţné v práci kriticky zhodnotit, které hlavní faktory se nejvíce podílely na českém 

rozhodování o přijetí či nepřijetí americké nabídky, a poukázat tak i na určité obecnejší 

zákonitosti formulování české zahraničně-bezpečnostní politiky jako takové. První 

kapitola práce má za úkol krátce uvést čtenáře do historicko-politického kontextu, 

v následujících třech kapitolách jsou pak testovány jednotlivé teorie empirickým 

srovnáním jejich deduktivně stanovené hypotézy s hodnotou závislé proměnné, kterou 

v naší práci představuje odpověď České republiky na americkou nabídku participace na 

systému národní protiraketové obrany. V našem případě prokázal největší výpovědní 

hodnotu ve vztahu ke zkoumané problematice přístup konstruktivistický, správnou 

předpověď učinil rovněţ modifikovaný neorealismus, který vidí za vládním souhlasem 

snahu o posílení českého vlivu, zejména ve vztahu ke Spojeným státům. Naopak 

„klasický“ neorealismus si (podobně jako liberalismus) s vysvětlením českého postupu 

nevěděl rady, a to navzdory tomu, ţe bezpečnostní a „materiální“ povaha problému 

zařazuje tuto otázku do hlavního pole jeho působnosti. Z naší analýzy tak vyplývá, ţe 

rozhodnutí české exekutivy bylo v tomto případě učiněno především na normativní 

bázi, a ţe skutečnou příčinu českého souhlasu tak nejspíše nelze hledat v hrozbě 

raketového útoku ze strany Íránu, ačkoliv právě tento důvod byl v oficiálních vládních 

zdrojích nejčastěji uváděn. 
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Abstract 

The aim of this work is to test the ability of three selected theoretical approaches to 

explain the response of the Czech Republic to the American offer to build the ABM 

radar device on the Czech soil. These theories are: neorealism, utilitarian liberalism and 

constructivism. Each of these approaches looks at the social reality from a different 

perspective which allows us to view the issue in its complexity and diversity. Each 

theory also uses a different set of independent variables to explain the behavior of the 

Czech government in this case (these variables are: autonomy and influence for 

neorealism; domestic interests for liberalism and international and domestic norms for 

constructivism). Thanks to this variety of variables we are enabled to critically evaluate 

which key factors played the crucial role in the Czech decision-making process in this 

particular issue and possibly also to point out some assumed regularities which might 

play an important role in forming of the Czech security policy as such. The main task of 

the first chapter is to provide some broader historical and political context of the case. 

Next three chapters are then dedicated to testing of the theories by comparing their 

deductively phrased hypothesis with the value of dependent variable, which for our 

work is represented by the Czech response to the American offer to participate in MD 

program. In our case, constructivism and modified neorealism proved to have the 

biggest explanatory power while, on the other hand, classical neorealism and liberalism 

were unable to provide a suitable explanation for the Czech behavior in this case 

(despite the fact that questions of material security, such as the MD radar base, are 

largely perceived as the “strong cases” for classical neorealism). Our analysis therefore 

shows that the Czech decision was most likely made on normative basis and that the 

Iranian threat, which was frequently mentioned in the official governmental materials, 

was not the true motive for the Czech consent, as this thread lacked both the imminence 

and the relevancy for the Czech Republic.  
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Úvod 

  

Práce, kterou máte právě před sebou, testuje schopnost tří vybraných 

teoretických přístupů vysvětlit jednání České republiky v konkrétním případě 

zamýšleného vybudování americké radarové základny, coby součásti systému 

protiraketové obrany. 

Existují různé teorie mezinárodních vztahů, přičemţ kaţdá z nich nahlíţí na 

společenskou realitu skrze vlastní soubor základních premis a očekávání. Podobně lze 

obecně říci, ţe zahraniční a bezpečnostní politika kaţdého státu je záleţitostí velmi 

komplexní, a ţe při jejím vytváření vstupuje do hry řada faktorů a aktérů s často 

protilehlými zájmy. Kaţdý z teoretických přístupů, které jsme do této práce vybrali, se 

přitom soustředí na jiné faktory a jiné aktéry, kterým pak přisuzuje při formulaci 

bezpečnostní politiky primární roli. Pokud bychom chtěli zachytit mezinárodní vztahy 

v jejich pestrosti a celistvosti, byly by zřejmě výslednicí všech zmíněných teorií. 

Protoţe ale skutečně platí, ţe různé proměnné mají při vytváření politiky států různou 

důleţitost (a ta se přitom můţe lišit v rámci různých případů i různých zemí), je moţné 

zhodnotit relevanci jednotlivých teoretických přístupů pro daný problém a daný stát. 

Taková analýza můţe u kaţdé z teorií prokázat, které klíčové faktory se jí daří 

postihnout, a které jí naopak unikají, a to i přesto, ţe mohou hrát rovněţ důleţitou roli. 

V obecnější rovině by se nám tímto způsobem mohlo podařit poodhalit způsob, jakým 

je utvářena česká zahraniční a bezpečnostní politika jako celek. 

Za onen konkrétní případ, který budeme v této práci zkoumat, jsme si vybrali 

otázku výstavby prvků americké protiraketové obrany v České republice, jinak řečeno 

téma amerického radaru. Důvodů pro zvolení tohoto tématu je hned několik. Ve své 

době se jednalo o jedno z nejvíce dominantních témat v českém politickém (ale také 

veřejném) diskurzu, které bylo široce medializováno, a probíhala o něm bouřlivá 

společenská diskuse. Pokud je, jak jsme uvedli před chvílí, jedním z našich cílů 

zkoumat na jakém pozadí je formulována česká zahraniční a bezpečnostní politika, pak 

lze jen těţko zpochybnit relevanci této kauzy pro podobný výzkum.  

V otázce radaru se navíc angaţovalo široké spektrum aktérů, od politiků aţ po 

občanské iniciativy a zájmové skupiny. Nebyla tak jen otázkou vnitřního rozhodování 

v rámci politických elit či byrokratického aparátu. Právě větší mnoţství aktérů a 

vstupních faktorů je jedou z nutných podmínek pro provedení komparativní analýzy 
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různých teoretických přístupů, kdy kaţdý z nich pracuje primárně se zcela odlišnými 

soubory proměnných. Jen těţko by se dala najít v posledních letech v české 

bezpečnostní politice vhodnější kauza, na které by bylo moţné podobnou analýzu 

provést. Díky široké pozornosti, která byla tomuto tématu věnována, k němu navíc 

existuje velké mnoţství zdrojů, se kterými lze při výzkumu pracovat. V dané chvíli lze 

záleţitost amerického radaru povaţovat za uzavřenou, coţ nám dovoluje zachovat si 

určitý nadhled a odstup od problematiky, která ještě nedávno rozdělovala českou 

společnost a vzbuzovala v ní velké emoce. Zároveň nám ale relativně malá časová 

prodleva od ukončení této kauzy umoţňuje, abychom se odváţili tvrdit, ţe námi zjištěné 

skutečnosti mohou mít určitou relevanci i v současné české zahraničně-bezpečnostní 

politice a nadále se projevují ve způsobech jejího utváření. 

Na danou otázku budeme nahlíţet skrze tři odlišné teoretické přístupy: 

neorealistický, (utilitárně) liberální a konstruktivistický. Výběr teorií byl převzat ze 

sborníku „German Foreign Policy after Unification“, který byl pro tuto práci silným 

inspiračním zdrojem, především z hlediska metodologického [Rittberger (ed.) 2001].  

Jedná se o velmi odlišné teorie, kdy kaţdá z nich přináší svůj vlastní specifický pohled 

na sociální realitu a jejich výklady jsou vzájemně často jen obtíţně slučitelné. 

Z hlediska naší práce to ale lze povaţovat spíše za přínos, neţ za překáţku, neboť nám 

to umoţní nahlíţet na problém v celé jeho šíři a pestrosti a zhodnotit relevanci většího 

mnoţství faktorů, neţ kdybychom se omezili jen na jediný teoretický přístup.  

 Vzhledem k tomu, ţe otázka radaru byla primárně bezpečnostním tématem a 

otázky mezinárodní bezpečnosti a materiálních vojenských kapacit (mezi které radar 

patří) jsou tradiční doménou realismu, můţeme si stanovit předběţnou hypotézu, ţe 

nejlépe si v našem testu povede neorealistický přístup, který by měl mít pro naše téma 

největší výpovědní hodnotu. 

 Z průzkumu dosavadní literatury k tématu se zdá, ţe se problematice amerického 

radaru v ČR z hlediska komparace odlišných teoretických přístupů dosud nikdo 

nevěnoval. Zřejmě nejvíce se naší koncepci blíţí práce Nikoly Hynka a Víta Stříteckého 

„The Fortunes of the Czech discourse on the missile defense“, ve které se autoři věnují 

českému diskurzu za pomoci analýzy metafor, přičemţ kaţdá z těchto metafor má 

blízko k jiné teorii mezinárodních vztahů [Hynek, Střítecký 2010]. Naše práce nicméně 

není diskurzivní analýzou a představuje tedy odlišný pohled na danou problematiku. 

Z tohoto důvodu by mohl být náš výzkum určitým přínosem pro lepší pochopení této 

kauzy, coţ bylo i jedním z hlavních důvodů jeho zpracování. 
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 Zatímco jiţ zmíněný Rittbergerův sborník se za pomoci stejných teorií pokouší 

zjistit, zdali došlo (či nedošlo) k zásadní proměně německé zahraniční politiky po 

sjednocení SRN a NDR, cíle a výzkumné otázky, které si klade tato práce, jsou poněkud 

odlišné. V zásadě je moţné je rozčlenit do dvou vzájemně propojených okruhů. Prvním 

z nich je testování zmíněných teoretických přístupů, které zodpoví otázku jejich 

uţitečnosti pro analýzu české zahraniční a bezpečnostní politiky a poukáţe v této 

souvislosti jejich silné a slabé stránky. Druhým je pak analýza formování této politiky 

jako takové a nalezení hlavních faktorů a proměnných, které se na jejím vytváření 

podílejí.  

 

Práce si tedy klade následující dvě výzkumné otázky: 

 

1. Jaké hlavní faktory se podílely na českém rozhodování o přijetí či nepřijetí 

americké nabídky k participaci na projektu národního systému protiraketové 

obrany a jakým způsobem kaţdý z nich ovlivnil výsledné rozhodnutí? 

 

2. Který z vybraných teoretických přístupů nabídl nejlepší vysvětlení pro český 

postup v daném případě a prokázal tak největší relevanci při zkoumání české 

zahraniční politiky? 

 

 Při zpracovávání tohoto tématu jsme neměli problém s nedostatkem zdrojů 

(spíše naopak), omezujícím faktorem byla nicméně jejich často nedostatečná relevance. 

Kauze se sice dostalo velmi širokého mediálního pokrytí, ale například si nejsme 

vědomi existence ţádné odborné monografie, která by se věnovala specificky tématu 

amerického radaru v Čechách, coţ lze zřejmě připisovat zejména relativní „čerstvosti“ 

celé otázky a také jejímu finálnímu „vyznění do ztracena“ ve formě odvolání nabídky 

americkou stranou. I z tohoto důvodu jsme museli v empirických částech kapitol 

spoléhat často na periodické zdroje a nezřídka také na údaje ze sdělovacích prostředků, 

neboť mediální pokrytí celé kauzy bylo skutečně velmi důkladné. 

 Jsme si vědomi toho, ţe se ve své době jednalo o velmi kontroverzní a emocemi 

zatíţenou kauzu, která rozdělila českou společnost na dva vzájemně těţko smiřitelné 

tábory, přičemţ kaţdá z těchto skupin pouţívala jiné argumenty na obhájení svého 

stanoviska. Práce se pokouší spoléhat přednostně na primární dokumenty a oficiální 

zdroje, nicméně v řadě případů bylo nutné představit základní tvrzení členů obou 
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táborů. Tyto argumenty se často opakovaly a zaznívaly z různých úst; z tohoto 

nepřeberného mnoţství jsme pak vybrali ty citace, které podle nás nejlépe reprezentují 

či shrnují daný názor, který obvykle sdílela širší skupina lidí a objevuje se ve více 

zdrojích. 

Z hlediska metodologického lze tuto práci označit za vysvětlující kvalitativní 

výzkum. Pro kaţdý ze zkoumaných teoretických přístupů si stanovíme nezávislé 

proměnné, kterými se budeme snaţit vysvětlit hodnotu závislé proměnné, jenţ bude pro 

všechny tři přístupy společná. V souladu s kvalitativním charakterem našeho výzkumu 

se bude ve všech případech jednat v podstatě o dichotomické proměnné, nabývající 

pouze dvou hodnot – kladné či záporné. Metoda, kterou pouţijeme, se svým pojetím 

kauzality nicméně blíţí interpretativnímu přístupu – jedná se o metodu shody 

(congruence method). Metoda shody se opírá o aplikaci uznávané teorie na konkrétní 

případ. Kaţdá ze zkoumaných teorií zachycuje určitou kauzální závislost mezi svou 

nezávislou a závislou proměnnou. V rámci této metody jsou hodnoty nezávislých 

proměnných dosazeny do teoretického modelu a spolu s dalšími informacemi o případu 

je stanovena očekávaná hodnota závislé proměnné. Pokud je toto očekávání splněno a 

tato hodnota opravdu odpovídá skutečné hodnotě závislé proměnné, pak je moţné 

prokázat v daném případě existenci kauzálního vztahu [Drulák 2008a: 18].  

V našem případě se jedná o jednopřípadovou studii, která ale na jediném případu 

českého souhlasu s americkým radarem zkoumá různé teoretické přístupy a snaţí se o 

jejich vzájemnou komparaci. Za závislou proměnnou si určíme českou odpověď na 

americkou nabídku vybudovat na svém území radarovou stanici PRO. Hodnota této 

proměnné je známá: budeme vycházet z toho, ţe ČR odpověděla na tuto nabídku 

kladně. Jsme si vědomi toho, ţe taková interpretace českého postoje můţe být sporná. 

Administrativa prezidenta Obamy v roce 2008 tuto nabídku jednostranně stáhla a ţádná 

radarová základna u nás nikdy vybudována nebyla. Tzv. radarové smlouvy navíc 

neprošly kompletním ratifikačním procesem – byly schváleny vládou a Senátem, 

souhlas s nimi ale nikdy nevyslovila Poslanecká sněmovna a tudíţ je nemohl ani 

podepsat Prezident republiky. Lze jen spekulovat, jak by dopadlo případné sněmovní 

hlasování; jeho výsledek by byl v kaţdém případě do poslední chvíle velmi nejistý. Pro 

potřeby této práce budeme nicméně brát v úvahu pouze souhlas na úrovni exekutivy, 

který byl poměrně jasný a těţko zpochybnitelný. Činíme tak proto, ţe právě exekutivní 

moc hraje klíčovou roli při formulaci české zahraniční politiky, právě na ni se přitom 
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tato práce zaměřuje především. „Českým souhlasem“ či „českým rozhodnutím“ tak 

v kontextu práce míníme především souhlas a rozhodnutí české vlády.  

Nezávislé proměnné budou přitom různé pro kaţdý ze zkoumaných přístupů a 

jejich stanovení bude vycházet z teoretických předpokladů, které jsou danému přístupu 

vlastní. Jakým způsobem bude toto stanovení učiněno, bude zřejmé z obsahu 

jednotlivých kapitol, na tomto místě ale můţeme předeslat, ţe pro konstruktivismus 

nám budou za základní nezávislé proměnné slouţit mezinárodní a domácí normy, pro 

liberalismus domácí zájmy, pro neorealismus autonomie, pro modifikovaný 

neorealismus vliv a pro Waltovu teorii vyvaţování hrozeb pak hrozba ze strany Íránu. 

Pro kaţdou teorii bude na základě jejích obecných předpokladů stanovena 

hypotéza, skrze niţ bude kaţdá z teorií nabízet své vlastní vysvětlení českého postupu. 

V kaţdé kapitole (s výjimkou kapitoly první) tak bude po úvodní teoretické části, ve 

které budou identifikovány nezávislé proměnné a stanovena hypotéza, následovat část 

empirická, ve které bude daná hypotéza skrze hodnoty nezávislých proměnných 

testována, a následně tak potvrzena či vyvrácena. Vzhledem k dosti odlišné povaze 

jednotlivých nezávislých proměnných bude nutné také volit rozdílné způsoby jejich 

operacionalizace, které budou opět představeny v samotných kapitolách. 

Jaká je tedy struktura samotného textu práce? První kapitola se bude krátce 

zabývat oficiálně deklarovanými důvody výstavby amerického radaru a jejím primárním 

úkolem je uvést čtenáře do historicko-politického kontextu celé problematiky. Zároveň 

bude také moţné srovnat poznatky z této kapitoly s důvody, které pro český souhlas 

předpokládají jednotlivé teoretické směry a v závěru tedy porovnat vládou deklarované 

příčiny českého souhlasu, s důvody zjištěnými na základě našeho výzkumu.  

Další tři kapitoly jsou jiţ věnovány jednotlivým teoriím. Jak jiţ bylo řečeno, 

budeme v této práci pracovat se třemi hlavními teoretickými přístupy – neorealismem, 

(utilitárním) liberalismem a konstruktivismem. V některých případech (např. u 

neorealismu) si tyto přístupy ještě dále rozdělíme na vícero dílčích proudů, přičemţ 

hypotézy budeme formulovat pro kaţdý z těchto proudů zvlášť. Budeme tak činit 

zejména v situaci, kdy tyto dílčí proudy dospějí z podstaty svých základních 

předpokladů k odlišným závěrům, aniţ by se přitom ocitly mimo sféru působnosti své 

hlavní teoretické tradice, která je zastřešuje (např. „klasický“ a „modifikovaný“ 

neorealismus). 

Kdyţ tímto způsobem potvrdíme či vyvrátíme jednotlivé teoretické hypotézy, 

můţeme v závěru práce provést určité srovnání, ze kterého vyplyne, jakým způsobem si 
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jednotlivé teorie vedly při interpretaci rozhodnutí české vlády v konkrétním případě 

amerického radaru. Z tohoto srovnání bude moţné učinit určité závěry ohledně 

relevance jednotlivých teoretických přístupů při zkoumání české zahraniční politiky a 

také provést jisté zobecnění týkající se širších souvislostí a zákonitostí formulace této 

politiky jako takové. 

Předtím neţ přejdeme k samotné stati, bude ještě vhodné vymezit si některé 

základní pojmy, se kterými budeme v této práci pracovat. V práci se často vyskytující 

obrat „sledované období“ odkazuje na chronologické vymezení výzkumu, který je 

ohraničen dvěma zásadními událostmi: oficiálním poţadavkem Spojených států o 

zahájení jednání s ČR o jejím zapojení do systému protiraketové obrany v lednu 2007 a 

mediálně známým tzv. „půlnočním telefonátem“ Baracka Obamy českému premiérovi 

Janu Fischerovi, který se uskutečnil v září 2009, a ve kterém americký prezident 

oznámil, ţe jeho země odstupuje od plánů vybudovat v ČR radarovou stanici.  

Americký systém protiraketové obrany budeme často z úsporných důvodů 

uvádět pouze pod zkratkou „PRO“, přičemţ plánované prvky tohoto systému na území 

České republiky a Polska označujeme jako „evropský“ či „středoevropský pilíř“ PRO. 

Zamýšlenou americkou radarovou stanici ve vojenském újezdu Jince v Brdech, budeme, 

opět ze stylických důvodů, často označovat pouze jako „radar“.  
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1. Historicko-politický kontext tématu 

 

Kořeny amerického projektu protiraketové obrany sahají poměrně daleko do 

minulosti a Česká republika se dostala do hledáčku Američanů v souvislosti s PRO aţ 

poměrně nedávno. Současný systém je nepřímým pokračováním projektu SDI 

(Strategic Defense Initiative), u veřejnosti známého také jako Hvězdné války, který 

představila jiţ v 80. letech Reaganova administrativa. Brzy se však ukázalo, ţe takto 

velkoryse koncipovaný obranný systém byl ve své době jen velmi obtíţně technicky 

proveditelný a řada evropských i amerických politiků a expertů navíc varovala před jeho 

moţnými negativními dopady na strategickou stabilitu v tehdejším bipolárním světě 

[Luňák 1997]. 

Po skončení studené války byla nicméně idea protiraketové obrany oţivena, a to 

nejprve ve formě ochrany bojiště proti raketám krátkého a středního doletu (Theatre 

Missile Defense). První válka v Perském zálivu prokázala vysokou uţitečnost takových 

systémů. Clintonova administrativa proto opět přišla s ambicióznějším programem, 

který měl ochránit pokud moţno celé území USA i proti mezikontinentálním 

balistickým střelám [Přikryl, Palatová 2006: 4].  V zákoně přijatém 21. ledna 1999 se 

píše následující: „Je politickým cílem USA rozmístit v co nejkratší možné době efektivní 

systém národní protiraketové obrany, schopné ochránit území Spojených států před 

omezeným útokem balistickými střelami (ať již neúmyslným či záměrným).“ [NMDA 

2006]. Oproti projektu SDI se tedy mělo jednat o velmi omezený systém, který měl 

poskytovat ochranu pouze proti útoku malým počtem raket a odpovídat tak na nové 

hrozby.  

Program ale od samého počátku provázely technické problémy a jeho vývoj byl 

nesmírně nákladný. Clintonova administrativa tak dala několikrát najevo, ţe 

pokračování tohoto projektu je nejisté. Ve svém projevu na univerzitě v Georgetownu 

v září 2000 Clinton řekl: „Ačkoliv technologie PRO vypadá velmi slibně, systém jako 

celek není ještě dostatečně prověřen. (…) Neměli bychom pokračovat v jeho 

rozmisťování, dokud nebudeme mít naprostou jistotu, že systém bude fungovat a dokud 

nevyvineme veškeré diplomatické úsilí, abychom minimalizovali náklady rozmístění 

systému a maximalizovali jeho přínosy (…)“ [Clinton 2000].  

Kdyţ v roce 2001 přišla do Bílého domu republikánská administrativa 

prezidenta George W. Bushe, učinila brzy rozhodnutí v projektu pokračovat. V Národní 
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prezidentské bezpečnostní směrnici z prosince 2002 Bush dokonce uvádí, ţe 

„rozmístění efektivní protiraketové obrany je nezbytnou součástí širších snah Spojených 

států o transformaci naší obranné politiky a prostředků odstrašení, abychom byli 

schopni čelit novým hrozbám. Obrana amerického lidu proti těmto novým hrozbám je 

mou nejvyšší prioritou jakožto Vrchního velitele ozbrojených sil a je také nejvyšší 

prioritou mé administrativy“ [Bush 2002]. Bushova administrativa také skutečně záhy 

předloţila Kongresu návrh rozpočtu, který obsahoval více neţ 60% navýšení prostředků 

na PRO a ve stejném roce USA odstoupily od smlouvy ABM [Přikryl, Palatová 2006: 

5]. Původním plánem prezidenta Bushe bylo mít systém funkční jiţ v roce 2004.  

Jiţ v roce 2002 se také v konkrétnější rovině objevily plány na vybudování 

středoevropského pilíře PRO a proběhly první konzultace mezi americkou a českou 

stranou na úrovni ministerstev. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD) tehdy ve 

Washingtonu prohlásil, ţe česká vláda zapojení do amerického projektu zvaţuje. 

V následujícím roce zaslali Američané českému MO technické poţadavky týkající se 

moţné výstavby základny PRO a v únoru 2004 byly vytipovány tři lokality pro moţnou 

výstavbu základny (vojenské újezdy Jince, Libavá a Boletice). Česká republika měla 

totiţ údajně k umístění základny ideální geografickou polohu, zejména ve vztahu 

k hrozbě z blízkovýchodní oblasti. Podle některých zdrojů má dokonce i ideální 

podmínky z hlediska geologického, neboť zde existuje pevné, stabilní podloţí. 

Provozovatelé základny tu navíc mohou nalézt kvalifikovanou a jazykově způsobilou 

pracovní sílu, kterou mohou vyuţít ať jiţ ke stavbě samotné základny, tak případně po 

jejím zprovoznění jako civilní personál. [CSS 2006: 41-43]. 

Po návštěvě amerických expertů učinila česká strana konečné rozhodnutí, ţe 

případné zařízení bude vybudováno v Brdech. 19. ledna 2007 Spojené státy oficiálně 

poţádaly ČR o zapojení do svého systému PRO a předseda české vlády o tom 

následujícího dne informoval veřejnost. Následovala dlouhá jednání o podobě tzv. 

radarových smluv, která vyvrcholila 8. července 2008, kdy byla v Praze Condoleezou 

Riceovou a Karlem Schwarzenbergem podepsána tzv. Hlavní dohoda o radaru. Dříve 

neţ mohla smlouva projít ratifikačním procesem v ČR, nová administrativa prezidenta 

Obamy „středoevropský pilíř“ v září 2009 zrušila a oznámila, ţe pro další budování 

systému PRO jiţ USA nepočítají s výstavbou radarové základny v Česku. 

Po oznámení o zahájení jednání s USA vytvořila česká vláda pro účel 

komunikace s veřejností zvláštní institut „Vládního zmocněnce pro radar“, který měl 

lidem vysvětlovat, o jaké zařízení půjde a popisovat jeho účel a přínosy. Do této funkce 
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byl jmenován Tomáš Klvaňa, často také v tisku označovaný jako Mr. Radar. Na tomto 

místě není podstatné rozvádět kritiku, kterou si tento člověk pro špatnou komunikaci 

s veřejností vyslouţil. Je ovšem pozoruhodné, jak upozorňují ve své práci Vít Střítecký 

a Nik Hynek, ţe dokumenty a propagační materiály, které Klvaňův úřad během své 

existence vydával, vycházely do značné míry z materiálů americké Agentury pro 

protiraketovou obranu (Missile Defense Agency: MDA) [Hynek, Střítecký 2010: 87]. 

Převzatý diskurz od Američanů se projevuje jak v pouţívané argumentaci, tak 

v hodnocení hrozeb. Jaké hlavní argumenty tedy uvádějí hlavní proponenti a samotní 

tvůrci protiraketové obrany? Za jakým účelem měl být tedy vlastně radar v České 

republice vybudován a proti jakému typu hrozby byl vlastně zamýšlen? 

 Česká vláda uváděla, ţe protiraketová obrana je především reakcí na proměnu 

globálních bezpečnostních rizik. Dnešní mezinárodní bezpečnostní prostředí je podle 

tohoto argumentu diametrálně odlišné od toho, které zde panovalo v době studené 

války, kdy byl mír mezi supervelmocemi zajištěn na principu odstrašení za stavu 

„vzájemně zajištěného zničení“ (MAD). V současnosti je totální válka mezi velmocemi 

jen těţko myslitelná, vynořily se ovšem nové hrozby, plynoucí z rychlého šíření dříve 

přísně vyhrazených technologií do rukou nových aktérů. Jedná se především o zbraně 

hromadného ničení, včetně zbraní jaderných, a o balistické střely, které jsou schopné je 

dopravit na velké vzdálenosti. Zatímco v roce 1972, kdy byla uzavřena smlouva ABM, 

omezující vývoj a budování protiraketové obrany, disponovaly kromě obou soupeřících 

bloků (tj. zemí NATO a Varšavské smlouvy) jadernými zbraněmi pouze dva státy (Čína 

a Izrael), do roku 2000 stoupl počet zemí v kdysi elitním „jaderném klubu“ na šestnáct. 

Je přitom moţné předpokládat, ţe budou přibývat další [MZV 2006: 1]. 

 Nově tak hrozí, ţe se tyto velmi rizikové vojenské technologie dostanou do 

rukou nestabilních států či diktátorských a autoritářských reţimů, které se vyznačují 

extrémistickou ideologií a těţko předvídatelnou zahraniční politikou. Přes veškerou 

vzájemnou antipatii se totiţ SSSR a USA navzájem vesměs povaţovaly za racionálně 

jednající aktéry, kteří jsou si vědomi rizik spojených s těmito technologiemi a důsledků 

jejich pouţití. Podle některých názorů se nicméně obdobná racionalita u případných 

nových vlastníků ZHN předpokládat nedá. Zvláště by to platilo v případě, kdyby 

k těmto prostředkům získali přístup nestátní aktéři, například teroristické organizace 

[tamtéţ, s. 1]. Na ně by pak nemusel fungovat standardní princip odstrašení pomocí 

vojenské převahy a mezinárodní prostředí by začalo připomínat známou „hru na 

zbabělce“ (game of chickens), kdy se proti sobě rozjedou dva mladíci v rychlých autech, 
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přičemţ nejméně jeden z nich by si nebyl jistý, ţe ten druhý není šílenec, jemuţ 

nezáleţí na vlastním přeţití [Drulák 2010: 99-100]. 

 Po krátké mezihře v 90. letech, kdy se načas zdálo, ţe se svět zbavil hrozby 

pouţití jaderných zbraní (a ZHN obecně), a po čase všeobecného optimismu, 

demonstrovaného nejlépe dílem Francise Fukuyamy, tak Evropa a Spojené státy údajně 

znovu čelí hrozbě raketového útoku na své území. Smlouva o zákazu šíření jaderných 

zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), jakoţto klíčový mezinárodněprávní 

dokument bránící proliferaci ZHN, tak zřejmě ztrácí svoji autoritu a nebude schopná 

sama o sobě dál zajišťovat západnímu světu bezpečnost, coţ nejlépe dokládá pokusný 

jaderný výbuch, který provedla Severní Korea v říjnu 2006. Dokladem šíření 

nebezpečných technologií do rukou nestátních aktérů pak můţe být pouţití v Íránu 

vyrobených balistických střel krátkého doletu během izraelsko-libanonského konfliktu 

ze strany hnutí Hizballáh. Nestátní aktéři se mohou k takovým prostředkům dostat jak 

vyuţitím mezer v bezpečnostním zajištění těchto zbraní u starých či nových jaderných 

velmocí (velké a dosud ne zcela zaţehnané riziko proliferace vzniklo zejména 

v souvislosti s rozpadem SSSR a dočasným právním i společenských chaosem v post-

sovětském prostoru), ale mohou jim je dokonce záměrně poskytnout některé státy, které 

tím sledují vlastní politické cíle (to je právě příklad spolupráce Íránu a Hizballáhu). Je 

ovšem otázka, do jaké míry si tyto státy nadále ponechají kontrolu nad tím, jak noví 

vlastníci s těmito prostředky naloţí. Zejména v případě radikálně islamistických 

organizací je toto riziko značné [MZV 2006: 1-2]. 

 Americký projekt protiraketové obrany má být reakcí právě na tento nový typ 

hrozeb. Je záměrně projektován v omezeném rozsahu tak, aby v případě svého 

vybudování nenarušil globální strategickou paritu mezi velmocemi, které by si 

ponechaly svou schopnost jaderného odstrašení protivníka. Pro menší státy jako je Írán 

či Severní Korea, případně pro nestátní aktéry, by ale znamenal významnou překáţku, 

která by snad dokázala zcela eliminovat hrozby plynoucí z jejich rovněţ omezeného 

arzenálu [tamtéţ, s. 2]. 

To, ţe hlavním motivem České republiky k přijetí americké nabídky jsou 

skutečně výše zmiňované proliferační hrozby, potvrdil i premiér Mirek Topolánek 

v úvodu dokumentu „Má radar z Kwajaleinu stát v Brdech?“, který byl jedním 

z ústředních informačních materiálů vydaných Klvaňovým úřadem. V sekci s názvem 

„Proč jednáme o radaru“ Topolánek explicitně zmiňuje íránskou hrozbu a riziko šíření 

ZHN k novým aktérům [MO 2007: 1]. Na konferenci o protiraketové obraně za účasti 
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MDA v červenci 2008 zase český premiér řekl: „Můžeme žít ve svobodě, protože hrozby 

zatím zůstávají za našimi hranicemi. Nikoli však díky řečem pacifistů. Je to náš 

technologický náskok, který nás chrání. Jen díky němu může početně slabší svobodný 

svět přežít.“ Podobně se na stejné konferenci vyjádřil i k příspěvku americké PRO 

k prevenci proti proliferaci: „Obranné technologie samozřejmě jako každá jiná velká 

technologie ovlivňují světové dění, ovlivňují politiku. Velkorysá Strategická obranná 

iniciativa, ony ‚Hvězdné války‘ prezidenta Reagana pomohly dostat na kolena sovětský 

systém a ukončit tak studenou válku. Je dobrý předpoklad, že daleko skromnější, 

kvantitativně i kvalitativně zcela jiný projekt MD bude mít vliv na politiku zemí, jako je 

Írán. Že sama existence účinné obrany způsobí, že jí nakonec nebude potřeba. Tak jako 

nebylo potřeba použít odstrašující jaderný arzenál NATO.“ [Topolánek 2008]. 

Podobně vicepremiér Alexandr Vondra označil raketovou hrozbu, nejen 

z Blízkého východu, za velmi akutní a zopakoval, ţe primárním úkolem vlády je zajistit 

bezpečnost lidí, a to i v případě, ţe je nebezpečí jen potenciální: „Byt si také 

zabezpečujeme bezpečnostním zámkem, i když nevíme, kdo nás může vykrást a zda 

zloděj vůbec přijde. (…) Obrana je nutná. Nestrkejme hlavu do písku a podívejme se na 

svět bez růžových brýlí. Vážná bezpečnostní rizika existují.“ [Vondra 2006: 96-97] Na 

jiném místě dokonce Vondra prohlásil, ţe mladí lidé protestující proti radaru si plně 

neuvědomují důsledky svých činů. „Samozřejmě můžeme říct teď ne, ale takové 

odmítnutí může mít své konsekvence. Mimo jiné se v budoucnosti nedá vyloučit, že 

bychom museli obnovit povinnou vojenskou službu.“ [Vondra 2007]. 

Z uvedených vyjádření českých představitelů vyplývá, ţe také Česká republika 

povaţovala Írán a případnou další proliferaci ZHN a jejich nosičů za hlavní hrozbu a 

důvod pro vybudování radaru. 
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2. Neorealismus 

 

 Prvním teoretickým přístupem, na který se v této práci zaměříme, bude 

neorealismus. Právě neorealismu totiţ připadá, vzhledem k předmětu našeho výzkumu, 

do jisté míry prioritní postavení. Výstavba americké radarové základny v České 

republice je totiţ primárně bezpečnostním tématem, řešeným původně na bilaterální 

bázi, a právě bezpečnostní politika mezi státy, otázka bezpečnostních hrozeb a jejich 

vyvaţování, bývá často vnímána jako hlavní doména realistické školy, tedy oblast, ve 

které si samotní realisté (resp. neorealisté) nárokují (jiţ svým pojmenováním) velkou 

vysvětlující sílu. 

 Jak si totiţ ukáţeme, byly to právě bezpečnostní argumenty, které v konečném 

důsledku dominovaly veřejnému diskurzu o umístění radaru. Uváděli je přitom jak 

příznivci, tak odpůrci základny. Tak například v průzkumu společnosti CVVM z února 

2007 uvedlo celých 49% respondentů, kteří podporovali výstavbu radaru v Brdech, ţe 

hlavním důvodem jejich souhlasného stanoviska je fakt, ţe základna zvýší bezpečnost a 

obranyschopnost ČR. A naopak plná polovina odpůrců základny se ve stejném 

průzkumu vyjádřila v tom smyslu, ţe radar představuje pro Českou republiku 

bezpečnostní riziko [Červenka 2007: 6].  

 A tak zatímco se neorealismus často potýká s problémy, kdyţ se pokouší 

vysvětlit (nebo kdyţ úplně pomíjí) některé aspekty mezinárodních vztahů, jejichţ vazba 

k čistě mocenské politice je spíše volnější (mezinárodní obchod, mezinárodní instituce, 

otázka lidských práv, společenských norem atd.), a kde se často lépe uplatňují jiné 

přístupy, bezpečnostní politika a tedy i problematika amerického radaru spadají 

takříkajíc do jeho hlavního pole působnosti. Tato otázka z okruhu „vysoké politiky“ 

tedy představuje pro neorealismus „snadný případ“, abychom parafrázovali termíny, 

které ve stejném kontextu uţívá Volker Rittberger [Rittberger 2001 (ed.): 5]. 

 I to je jeden z důvodů, proč jsme v úvodní hypotéze předpokládali, ţe si 

neorealismus povede ze tří zkoumaných přístupů při předpovědi českého postupu v této 

věci nejlépe. Neorealismus má v rámci naší práce zvláštní postavení i tím, ţe si jej, na 

rozdíl od ostatních dvou teoretických přístupů (liberalismu a konstruktivismu), 

analyticky rozdělíme do dvou vzájemně si de facto konkurujících proudů (na „klasický“ 

a „modifikovaný“ neorealismus), přičemţ predikci českého postupu budeme formulovat 

pro kaţdý z těchto proudů zvlášť. Teoretické zdůvodnění tohoto rozdělení bude součástí 
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této kapitoly, stejně jako vzájemné odlišení obou přístupů. Jelikoţ ovšem oba tyto dílčí 

proudy spadají do širšího okruhu neorealistické teorie, nebude kaţdému z nich 

věnována samostatná kapitola, ale budou společně pojednány v rámci neorealismu. Tím 

lze také vysvětlit rozdílnou délku této kapitoly ve srovnání s délkou oddílů věnovaných 

liberalismu a konstruktivismu.   

 Na úvod bude nejspíše vhodné shrnout si některé základní premisy, ze kterých 

neorealismus ideově vychází. Naším cílem přitom pochopitelně není podat 

vyčerpávající popis všech realistických postulátů; to by ostatně ani při šíři realistické 

myšlenkové tradice, do které neorealismus spadá, nebylo dost dobře moţné. Je ale 

nezbytné zmínit ty základní realistické myšlenky a pojmy, které jsou důleţité pro naši 

výzkumnou otázku, a ze kterých budeme vycházet při formulaci hypotéz.  

 Mezinárodní vztahy jsou podle neorealistů ze své podstaty anarchickou, 

decentralizovanou strukturou, které chybí jasně definovaný suverén a hierarchické 

vztahy, které jsou typické pro domácí politiku. Základní jednotkou v tomto systému je 

národní stát, přičemţ jednotky v systému vykazují značnou míru stejnorodosti. To je 

dáno právě anarchickou strukturou mezinárodních vztahů, kde je kaţdý aktér (stát) 

odkázán pouze sám na sebe a ţije v trvalém ohroţení. V takovém systému není moţné 

nikdy nikomu zcela důvěřovat. To znemoţňuje specializaci jednotlivých aktérů, která 

jinak probíhá na poli domácí politiky [Layne 1993: 15-16]. Státy v anarchickém 

systému spolupracují pouze tehdy, pokud se objeví společná hrozba. Kdyţ hrozba 

pomine, je ukončena i spolupráce. Základní otázkou pro realistické směry je problém 

moci, přičemţ největší důleţitost je připisována její materiální dimenzi, tedy zejména 

vojenské síle a kvalitě výzbroje [Drulák 2010: 55-64]. 

 Důleţitým předpokladem neorealismu je racionalita jednotlivých aktérů. Podle 

tohoto předpokladu se státy rozhodují o svém dalším postupu především na základě 

analýzy nákladů a výnosů, které jim jejich chování přinese (cost-benefit calculation) 

[Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 38]. Státy se sice nemusí tímto pravidlem vţdy 

řídit, nicméně neorealisté věří, ţe pokud se stát nebude chovat racionálně a nebude 

realisticky reflektovat svou pozici v mezinárodním systému, bude to pro něj mít nutně 

negativní důsledky, které mohou v krajním případě vyústit aţ v jeho úplný zánik [Layne 

1993: 9-10]. Přitom právě přeţití státu je pro neorealisty jeho nejzákladnější motivací. 

Státy, které se chovají racionálně a v souladu se strukturálními moţnostmi a omezeními 

systému, se tudíţ ocitají ve značné výhodě oproti státům, které tak nejednají. 

Neobratnost a neschopnost je v takovém prostředí velmi krutě trestána. Proto je 
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v konečném důsledku chování jednotlivých aktérů velmi podobné, neboť vzorce 

jednání, které přinášejí zisk, jsou napodobovány ze strany ostatních států. Většina 

aktérů se tak brzy naučí velmi citlivě vnímat, jaké náklady to které chování přinese a 

jednat racionálně (sensitive to cost) [Waltz 1986: 331].  

 Jedním ze základních termínů, který budeme v této práci pouţívat, je pojem 

bezpečnost (security). Bude proto vhodné si jej krátce přiblíţit. Úsilí o vlastní 

bezpečnost je základem jednání kaţdého státu. Bezpečnost je primární podmínkou 

naplňování všech dalších cílů a záměrů. Různí autoři přitom pojem bezpečnosti definují 

různě. Některé z těchto definic uvádí Barry Buzan ve své knize „People, States and 

Fear“. Například podle Iana Bellanyho je bezpečnost charakterizována relativně malou 

hrozbou válečného konfliktu, spojenou s poměrně vysokým očekáváním, ţe případná 

válka nepovede k poráţce. Walter Lippmann se domnívá, ţe národ je v bezpečí do té 

míry, do jaké nehrozí, ţe bude muset obětovat své nejzákladnější hodnoty, pokud se 

rozhodne se válce vyhnout, a zároveň bude schopen, pokud k válce přeci jen dojde, 

obhájit tyto hodnoty skrze válečné vítězství. Giacomo Luciani zase říká, ţe národní 

bezpečnost můţe být definována jakoţto schopnost přeţít zahraniční agresi. A Laurence 

Martin charakterizuje bezpečnost jakoţto jistotu budoucího blahobytu [Buzan 1991: 16-

17]. 

 Buzan podrobuje tyto definice kritice, protoţe podle něj nejsou schopné 

zodpovědět některé základní otázky, které částečně samy nastolují. Jaké jsou ony 

základní hodnoty, které musí stát bránit? Je válka jedinou relevantní hrozbou národní 

bezpečnosti? Je bezpečnost především objektivní, či subjektivní kategorií? Je národní 

bezpečnost skutečně bezpečností celého národa, anebo jde především o zájem 

dominantních mocenských skupin, které ji definují? Jako další problém vidí Buzan 

samotné sémantické vyznění pojmu bezpečnost, které implikuje jakýsi absolutní stav – 

něco buď bezpečné je, anebo není. Přitom ve skutečnosti se můţe jednat o širokou 

škálu, která sahá od naprostého bezpečí k absolutnímu ohroţení, podobně jako je široké 

objektivní i subjektivní spektrum mezi pojmy „studený“ a „teplý“. 

 Na základě této kritiky Buzan formuluje vlastní definici bezpečnosti, kterou 

přebíráme i my, pro potřeby této práce. V jeho pojetí znamená bezpečnost „schopnost 

států a společností zachovat si svou nezávislou identitu a funkční integritu“ [Buzan 

1991: 18-19; překlad P. Holý]. Taková definice reflektuje fakt, ţe základním motivem 

je nejen přeţití státu, tj. jeho další existence, ale ţe podstatnou součástí konceptu 

bezpečnosti jsou i podmínky, za jakých bude tato existence probíhat. Při zajišťování 
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bezpečnosti můţe někdy dojít i k rozporům mezi státem (jeho institucionální strukturou) 

a společností [tamtéţ, s. 19]. 

 Z pohledu neorealistů nelze úplné bezpečnosti nikdy dosáhnout, coţ přímo 

vyplývá ze základních charakteristik anarchického mezinárodního systému. Bezpečnost 

se tak stává velmi vzácným zdrojem, který si státy musí vybojovat v konkurenci států 

ostatních. Tento boj přitom nikdy nekončí, snaha států zajistit si svou vlastní bezpečnost 

je tak z pohledu realistů snahou sisyfovskou. Přesto je zachování bezpečnosti tím 

nejzákladnějším zájmem kaţdého státu, který především určuje jeho jednání vůči 

ostatním aktérům v systému [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 39]. 

 Další dva základní koncepty, které bude nezbytné si nyní krátce přiblíţit, jsou 

pojmy „autonomie“ (autonomy) a „vliv“ (influence). Právě tyto pojmy a jejich vzájemný 

vztah budou totiţ do značné míry dělicí čarou, podle níţ si rozčleníme neorealistický 

směr na dva dílčí proudy. Přestoţe oba termíny budou blíţe rozvedeny ještě v 

úvodu podkapitol 2.2. a 2.3. (respektive bude upřesněn jejich vztah k našemu předmětu 

výzkumu), jejich základní vymezení bude vhodné provést jiţ zde, neboť by bez něj 

nebylo dost dobře moţné smysluplně vysvětlit a zdůvodnit zmíněné rozlišení obou 

proudů. 

Autonomii chápeme jako faktickou nezávislost na ostatních aktérech. 

Autonomie státu je tím vyšší, čím méně je stát ve svém jednání omezován ze strany 

ostatních států (případně dalších aktérů jako jsou mezinárodní instituce). Podle 

neorealistů je snaha o maximální autonomii dalším z mnoha důsledků anarchie ve 

struktuře mezinárodního systému. Jelikoţ v tomto systému chybí jakákoliv vyšší moc, 

která by určovala pravidla a rozhodovala spory, musí se kaţdý stát při zajišťování svých 

základních zájmů spolehnout výhradně sám na sebe. Pro prosazování těchto zájmů je 

zároveň nutná jistá míra autonomie, proto je snaha o autonomii a její navyšování 

přirozeným zájmem všech států v mezinárodním systému. Státy budou usilovat o 

maximální míru autonomie zejména v těch oblastech rozhodování, které mohou mít 

přímý dopad na jejich bezpečnost [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 39-40]. 

Vztah autonomie a moci je vztahem vzájemné podmíněnosti. Moc státu mu 

poskytuje prostředky (podle realistů zejména materiální) k tomu, aby si dále pojistil a 

rozšiřoval svou autonomii. Naopak stát nemůţe být dost dobře mocný, aniţ by předtím 

nedosáhl určité míry autonomie. Například území státu se stává zdrojem jeho moci 

(jeho mocenským prostředkem) jen tehdy, pokud má nad tímto územím skutečně 
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efektivní kontrolu. Autonomie je tak jak podmínkou, tak důsledkem moci státu [tamtéţ, 

s. 40].  

Zatímco pojem „autonomie“ do značné míry vypovídá o tom, jak velkou míru 

kontroly mají ostatní aktéři (státy, mezinárodní instituce) nad jednáním a prostředky 

daného státu, termín „vliv“ naopak měří, jak silně můţe daný stát ovlivňovat ostatní 

aktéry a jejich rozhodování. Stejně jako v případě autonomie, také zisk či ztráta vlivu 

mohou mít konkrétní dopady na bezpečnost státu. Podle většiny neorealistů mají ale 

dopady ztráty vlivu daleko méně přímé a méně fatální důsledky pro národní bezpečnost, 

neţ případné dopady ztrát v oblasti autonomie, které bezprostředně znamenají, ţe je stát 

mnohem více vystaven hrozbám od ostatních států. Jak záhy uvidíme, různí 

neorealističtí autoři se v hodnocení důleţitosti vlivu poměrně zásadně liší, nicméně o 

vztahu vlivu a bezpečnosti panuje relativní konsensus. Tento vztah blíţe specifikuje 

Gilpin, kdyţ říká, ţe pokud stát nevyuţije příleţitosti uplatnit svůj vliv v mezinárodním 

prostředí, mohou této příleţitosti vyuţít jiné státy k tomu, aby nad daným státem získaly 

nějakou výhodu či převahu. V konečném důsledku se tak můţe neochota či neschopnost 

státu ovlivnit mezinárodní systém přetavit v bezpečnostní hrozbu pro tento stát [Gilpin 

2002: 86]. 

Státy tak mají přímý zájem na ovlivňování chování ostatních států k zajištění 

vlastních záměrů. Proto se kaţdý stát bude snaţit pojistit si svou bezpečnost jak 

rozšiřováním svého vlivu, tak svojí autonomie. Důleţitým předpokladem pro to je moc, 

zejména ve formě vojenských prostředků. Čím mocnější stát je, tím většího vlivu a tím 

větší autonomie bude schopen dosáhnout. Neorealismus tedy obecně předpokládá, ţe 

státy touţí po moci [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 41]. 

Jak je tedy patrné, úsilí o maximalizaci autonomie a vlivu (jakoţto projekce 

moci) je podle neorealistů vlastní kaţdému státu. Jaký je ale vzájemný vztah mezi 

snahou o autonomii a snahou o vliv. Ve většině případů jde tato snaha ruku v ruce. 

Posílení autonomie můţe zároveň znamenat i zvýšení vlastního vlivu a naopak. 

Podobně zvýšení vlivu jednoho státu, můţe znamenat ztrátu autonomie státu druhého. 

V případě, ţe se oba záměry doplňují, je poměrně jednoduché formulovat předpověď 

chování zkoumaného státu – ten bude preferovat takové jednání, které povede jak 

k posílení jeho autonomie, tak k posílení jeho vlivu.  

Můţe ale nastat i situace, kdy jsou úsilí o větší autonomii a úsilí o posílení vlivu 

ve vzájemném rozporu. Jako příklad lze uvést vystoupení národního státu z mezinárodní 

organizace. Pokud by se například některá z členských zemí rozhodla opustit Evropskou 
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unii, znamenalo by to poměrně významné posílení její autonomie, neboť nařízení a 

směrnice, přicházející z Bruselu, by pro ni přestaly být závazné. Stejně tak by to ovšem 

znamenalo i oslabení jejího vlivu, neboť by se nemohla dále účastnit společného 

rozhodování o zásadních otázkách, které probíhá v rámci této organizace. Její moţnosti 

ovlivnit budoucí směřování EU by se tím značně omezily. 

Jak si ukáţeme, rozhodování o umístění radaru v České republice je právě 

takovým případem. Tedy situací, kdy dochází ke vzájemnému střetu dvou protilehlých 

zájmu – zájmu o posílení autonomie (resp. o její zachování) a zájmu o posílení vlivu. 

Právě z tohoto důvodu bude uţitečné zkoumat pozici ČR z pohledu dvou odlišných 

neorealistických přístupů, neboť jak uvidíme, kaţdý z nich dospěje ve své předpovědi 

českého postoje k jinému závěru. Při formulování těchto dvou proudů vycházíme 

především z práce Stephena G. Brookse [Brooks 1997] a opět také ze sborníku o 

německé zahraniční politice [Rittberger 2001 (ed)]. 

Brooks ve svém článku „Dueling Realism“ tvrdí, ţe ačkoliv je realismus 

obvykle povaţován za jednotný proud a jeho představitelé sdílí celou řadu společných 

předpokladů o povaze mezinárodního systému, lze ve skutečnosti realistický přístup 

rozdělit na dva vzájemně soupeřící proudy, mezi kterými je nutné rozlišovat. Dělicí čára 

mezi nimi probíhá na rozdílných představách o chování státních aktérů.  

Prvním proudem je známý neorealistický přístup, tak jak jej formuloval 

především Kenneth Waltz v knize „Theory of International Politics“. Druhý, dosud 

nerozlišený proud, nazývá Brooks „post-klasickým realismem“ a řadí do něj celou řadu 

novějších prací realistických autorů, kteří se sice sami k tomuto proudu nehlásí, ale 

podle Brookse jsou některými svými základními předpoklady v přímém rozporu 

s Waltzovým neorealismem, a je proto nezbytné označit jejich myšlenky za svébytný 

směr v rámci realistické tradice. 

Oba proudy sdílí řadu základních realistických premis: hlavními aktéry 

mezinárodních vztahů jsou státy, mezi kterými dochází k soupeření o moc 

v anarchickém systému, kde je kaţdý stát odkázán jen sám na sebe. Oba také věří 

v primární roli materiálních faktorů a upozaďují faktory nemateriální, jako jsou ideje či 

instituce. V jiných základních předpokladech se ale liší. Jádro sporu spočívá v tom, 

zdali státy jednají na základě obecně formulované moţnosti, ţe nastane konflikt s jiným 

státem, anebo zda spíše při svém rozhodování počítají, jaká je pravděpodobnost, ţe 

k takovému konfliktu skutečně dojde (possibility of conflict vs. probability of conflict) 

[Brooks 1997: 445-446]. 
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Pro neorealisty, jako je Waltz nebo Mearsheimer, je existence v anarchickém 

mezinárodním systému pro kaţdý stát natolik riziková, ţe je třeba vţdy počítat s tím 

nejhorším moţným scénářem, který můţe nastat – tj. s agresí vedoucí k zániku státu. 

Pokud zde existuje byť jen potenciální moţnost konfliktu, je třeba se připravovat na to, 

ţe takový konflikt vypukne. Podle Mearsheimera je mezinárodní systém brutální 

arénou, kde se státy především snaţí získat výhodu a převahu nad ostatními. Toto 

soupeření můţe snadno přerůst ve válečný konflikt, který bude znamenat hromadné 

zabíjení na bojišti a dokonce i masové vraţdění civilistů. V extrémním případě můţe 

vést aţ k úplnému zničení státu [Mearsheimer 1994-95: 10-12]. Tyto extrémně vysoké 

potenciální náklady konfliktu vedou státy k maximální opatrnosti a snaze být za kaţdou 

cenu na válku připraven. Podle Waltze to sice neznamená, ţe spolu státy nepřetrţitě 

válčí, ale vede to k vysoké podezřívavosti a neustálému napětí na mezinárodní scéně, 

neboť válka můţe vypuknout v kaţdém okamţiku a je třeba být na ni připraven. To vše 

jsou přímé důsledky absence vyšší autority v systému [Brooks 1997: 447-8]. V takovém 

prostředí je třeba očekávat, ţe se naplní ty nejhorší moţné scénáře a připravit se na to, 

ţe pokud mají ostatní moţnost nám uškodit, pak skutečně uškodí [Drulák 2010: 62]. 

Tato moţnost uškodit se pak z pohledu neorealistů měří hlavně srovnáním 

vlastních vojenských kapacit s vojenskými moţnostmi ostatních států. Na jejich 

skutečných či deklarovaných záměrech přitom málo záleţí, protoţe ty není moţné 

stoprocentně předvídat – jeden den se sousední stát můţe chovat přátelsky, ale vzápětí 

můţe změnit svůj postoj směrem k agresi (například po změně vlády). Důvodů 

k agresivnímu chování je totiţ tolik, ţe si ţádný stát nemůţe být zcela jistý, ţe ten druhý 

není či nebude veden jedním z nich [Mearsheimer 1994-95: 11]. Jediným způsobem jak 

zabránit tomu, aby byl stát zaskočen nepřipravený, je systematické budování vlastních 

vojenských kapacit. Racionálně jednající stát tedy odpoví na zbrojení okolních států 

vlastním zbrojením. Výsledkem je pak klasické bezpečnostní dilema. 

Neorealismus tak vidí svět ve stejně pesimistickém duchu jako klasický 

realismus Hanse Morgenthaua. Co se týče lidské přirozenosti, zatímco Morgenthau 

zdůrazňuje její agresivitu, neorealisté se soustředí spíše na podezíravost a nedůvěru 

[Brooks 1997: 449]. Brooks dále spekuluje o tom, ţe aktéři podle neorealistického 

pojetí ve skutečnosti nejednají na základě klasické analýzy nákladů a výnosů, ale jejich 

způsob rozhodování se ve skutečnosti blíţí spíše strategii zvané „minimax“. Podle ní se 

jednání států neřídí ani tak moţnými zisky, ale snaţí se primárně minimalizovat své 

ztráty, zejména pak vyhnout se naplnění nejhoršího moţného scénáře. Další moţnou 
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alternativou rozhodovací strategie v neorealistickém pojetí je tzv. prospect theory, podle 

které aktéři přisuzují větší váhu ztrátám neţ výnosům [tamtéţ, s. 454]. 

Řada autorů ale takové předpoklady chování státních aktérů nesdílí, a přestoţe 

se snaţí svá díla prezentovat jako součást Waltzova neorealistického směru, podle 

Brookse se v jejich případě ve skutečnosti jedná o konkurenční proud v rámci realismu, 

který nazývá „post-klasickým realismem“. Zatímco neorealisté zvaţují pouze obecnou 

moţnost vypuknutí konfliktu na základě vojenských kapacit ostatních aktérů, post-

klasický realismus vnáší do jejich rozhodování další proměnné, jako jsou technologie, 

geografická poloha či ekonomické tlaky, které sniţují či zvyšují pravděpodobnost 

konfliktu. Je důleţité poznamenat, ţe toto rozšíření rozhodujících faktorů nikterak 

nevyjímá post-klasický realismus z realistické tradice, neboť se opět jedná o faktory 

materiální. 

Konkrétně se jedná o realistické autory, jako jsou Robert Jervis, Barry Buzan či 

Charles Glaser, kteří zdůrazňují roli technologií v pravděpodobnosti vypuknutí 

konfliktu, neboť technologický pokrok můţe např. zásadním způsobem proměnit 

tradiční distinktivní linii mezi útokem a obranou. Vlivem technologií se rovněţ mění 

intenzita interakce mezi aktéry (její objem, rychlost) i moţnosti získávat spolehlivé 

zpravodajské informace o záměrech jiného státu, které mohou nedůvěru posílit či 

naopak rozbít [tamtéţ, s. 456].  

Další, jako jsou Stephen Walt nebo Stephen Krasner, zase zdůrazňují roli 

geografické polohy – vzdálenost mezi aktéry, přístup k nerostným zdrojům atd. Walt 

píše, ţe jelikoţ schopnost projekce síly klesá s geografickou vzdáleností, okolní a blízké 

státy představují vţdy větší hrozbu neţ státy vzdálené [Walt 1987: 23]. Poslední 

skupina autorů, kterou reprezentuje například Robert Gilpin, zdůrazňuje roli 

mezinárodní ekonomiky. Gilpin v knize War and Change in World Politics připomíná, 

ţe zatímco v minulých dobách probíhala expanze států většinou cestou teritoriálního 

rozmachu, prosazovaného vojenskou silou, v moderním světě se tak děje častěji cestou 

expanze ekonomického a politického vlivu, neboť náklady na rozšiřování vlastního 

území vojenskou cestou často převyšují výnosy z takového jednání. Za těchto podmínek 

se moderní státy snaţí raději zvýšit svůj podíl na rozhodovacích procesech ostatních 

států a získat dominantní postavení ve světové ekonomice. Přístup ke klíčovým 

surovinám a dalším komoditám lze daleko výhodněji získat pomocí obchodu neţli skrze 

teritoriální výboje [Gilpin 2002: 132]. Z toho vyplývá, ţe pokud je stát obklopen 

moderními industrializovanými státy, pravděpodobnost, ţe bude vojensky napaden, se 
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výrazně sniţuje [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 56]. Ostatně o problematice 

geografické vzdálenosti, případně ţivota uprostřed bezpečného prostoru moderních 

evropských demokracií budeme ještě mluvit, neboť i tyto argumenty často zaznívaly 

v diskurzu o vybudování radaru. 

Post-klasičtí realisté tedy vnášejí do rozhodování států ještě další materialistické 

faktory kromě vojenských kapacit. Tyto faktory mají přitom zásadní vliv na 

pravděpodobnost vypuknutí ozbrojeného konfliktu. A právě zde leţí zásadní rozdíl 

oproti Waltzovu neorealismu: podle post-klasických realistů se státy intenzivně 

nepřipravují na cizí agresi vţdy, kdyţ je taková agrese potenciálně moţná, ale kalkulují 

její pravděpodobnost. Zahájení zbrojení za účelem vyrovnání či překonání vojenských 

schopností jiného státu tedy přispívá k posílení bezpečnosti jen tehdy, pokud zde 

existuje zvýšená pravděpodobnost, ţe je tento stát skutečně pouţije k agresi. 

Neorealismus a post-klasický realismus se tedy neliší v odpovědi na otázku, zdali se 

státy chovají podezřívavě vůči sobě navzájem a zdali se aktivně připravují na vypuknutí 

války, ale liší se v předpokladu, jak často se tak chovají. Neorealismus říká, ţe vţdy a za 

kaţdých okolností, post-klasický realismus naopak tvrdí, ţe jen tehdy, je-li konflikt 

skutečně pravděpodobný [Brooks 1997: 473]. 

 Uţitečnost Brooksova rozdělení realismu uznává i Rainer Baumann, nicméně 

pouţití termínu „post-klasický realismus“ povaţuje za poněkud nešťastné, jelikoţ 

neorealisté jako Waltz či Mearsheimer také překračují hranice klasického realismu, tak 

jak jej formulovali jeho „otcové zakladatelé“ Edward Hallet Carr a Hans Morgenthau, a 

jsou tudíţ sami post-klasickými realisty. Namísto tohoto termínu tedy navrhuje pouţívat 

pojem „modifikovaný neorealismus“ [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 55]. 

V souladu s tím bude i tato práce rozlišovat mezi „neorealismem“ na straně jedné a 

„modifikovaným neorealismem“ na straně druhé, přičemţ rozdělení bude zhruba 

odpovídat Brooksovu vymezení obou proudů.  

Zbývá doplnit jaký je vztah těchto dvou přístupů k naší dichotomii autonomie 

vs. vliv. Bude-li stát postaven před příleţitost zvýšit zároveň jak svou autonomii, tak 

svůj vliv, pak této příleţitosti vyuţije. Na tom se bez problémů shodnou oba sledované 

proudy. Pokud ovšem nastane při rozhodování konflikt mezi ztrátou autonomie a 

posílením vlivu (či naopak), bude Waltzův neorealismus vţdy preferovat autonomii 

před vlivem, jak to vyplývá z jeho výše uvedených základních premis. Naopak 

v případě modifikovaného neorealismu bude situace komplikovanější – zdali dá 

v takovém případě přednost zachování autonomie (a zaujme tak souhlasné stanovisko 
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s neorealismem), či zda se naopak vysloví pro posílení vlivu, bude záleţet na dalších 

faktorech. Kromě jiţ zmíněných to bude především míra bezpečnostního ohroţení.  

Jelikoţ vazba autonomie na bezpečnost státu je daleko těsnější neţ vazba vlivu, 

dá se předpokládat, ţe za situace, kdy bude stát čelit velkému ohroţení a vysokému 

riziku cizí agrese, pak se oba proudy shodnou v nutnosti prioritního zachování 

autonomie daného státu. Nicméně v případě, kdy země nebude stát před akutní 

bezpečnostní hrozbou a vojenská rizika pro ni budou přiměřeně nízká, vstupují pro 

modifikovaný neorealismus do hry další faktory, jako je míra vlivu, který svým 

rozhodnutím můţe získat, ekonomické výhody atd. Za takových okolností je moţné, ţe 

oba proudy dospějí ke zcela odlišným závěrům a budou predikovat protichůdná 

stanoviska. 

Zmíněnému rozdělení odpovídá i členění této kapitoly. Podkapitola 2.2. se 

věnuje „klasickému“, „Waltzovu“ neorealismu, oddíl 2.3. se bude zabývat 

modifikovaným neorealismem. Jak jiţ bylo řečeno, dělicí čarou bude zejména distinkce 

mezi koncepty autonomie a vlivu.  

V sekci 2.2. se tedy zaměříme na to, zda by výstavba americké radarové 

základny v Česku znamenala omezení naší autonomie a jak velký by takový zásah byl. 

Právě zmíněný koncept „autonomie“ nám zde bude slouţit jako nezávislá proměnná. 

Neorealistická hypotéza, kterou budeme v této podkapitole testovat, tedy zní: Česká 

republika souhlasila s výstavbou americké radarové stanice, protože by znamenala 

posílení její autonomie vůči ostatním hráčům v systému. 

Jakým způsobem budeme vztahovat koncept autonomie k našemu konkrétnímu 

případu, bude pojednáno v této příslušné sekci. Otázku vlivu v této části v zásadě řešit 

nemusíme, neboť jak jsme ukázali, v případě konfliktu mezi ztrátou autonomie a 

získáním vlivu bude neorealismus preferovat zachování autonomie, a to ve všech 

případech. To, ţe je otázka radaru právě příkladem takového konfliktu mezi autonomií a 

vlivem, vyplyne jasně z obsahu následujících tří podkapitol.   

Jak jsme ukázali, neorealismus v zásadě vnímá kaţdé omezení autonomie státu 

jako bezpečnostní problém a snaţí se mu pokud moţno vyhnout. To ale neplatí beze 

zbytku – za určité situace, například pokud čelí reálné a akutní bezpečnostní hrozbě, se 

stát můţe vzdát části své autonomie (např. souhlasit s pobytem cizích vojsk na svém 

území), pokud by neučiněním takového kroku riskoval daleko větší ztrátu autonomie 

v budoucnu (např. lze předpokládat agresi ze strany třetího státu s velkou nadějí na 

úspěch, před kterou ho cizí vojska ochrání). Takovou situaci lze v podstatě označit jako 
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„investici“ do vlastní autonomie, návratnou v delším časovém horizontu, a tedy de facto 

za snahu o posílení či zachování autonomie (paradoxně skrze její dočasné omezení), coţ 

by bylo plně v souladu se zásadami neorealismu [Baumann, Rittberger, Wagner 2001: 

51]. 

Abychom vůbec mohli potvrdit či vyvrátit zmíněnou neorealistickou hypotézu, 

musíme se nejprve přesvědčit, zdali se i v kauze amerického radaru nejednalo právě o 

takový případ „investice do vlastní autonomie“. Právě o to se pokouší oddíl 2.1., který 

se zaměřuje na íránskou hrozbu. Jak jsme totiţ viděli v první kapitole, právě Írán byl 

(alespoň v oficiálních českých vládních zdrojích) nejčastěji zmiňovaným státním 

aktérem, proti kterému by měl protiraketový štít poskytovat ochranu. Podkapitola 2.1. 

tedy testuje následující hypotézu: Česká republika souhlasila s výstavbou amerického 

radaru, protože se tím snažila vyvážit hrozbu ze strany Íránu. Základní teoretický rámec 

pro toto testování nám poskytne známý koncept vyvaţování hrozeb (balance of threats), 

který ve své knize „The Origins of Alliances“ popsal Stephen Walt. Tento koncept bude 

blíţe představen právě v úvodu zmíněné sekce 2.1. 

Zatímco oddíl 2.2. ověřuje (s vyuţitím poznatků z 2.1.) neorealistickou 

hypotézu, podkapitola 2.3. bude patřit modifikovanému neorealismu. Hlavním 

předmětem jejího zkoumání bude moţnost získání či ztráty vlivu pro Českou republiku 

v souvislosti s výstavbou radarové základny. Právě „vliv“ bude v tomto oddíle 

představovat nezávislou proměnnou. Posílila by ČR prostřednictvím aktivní participace 

na americkém systému protiraketové obrany svůj vliv na klíčové aktéry mezinárodního 

systému, případně na tento systém jako celek? Nevedlo by to ale zároveň k oslabení 

jejího vlivu u jiných důleţitých hráčů? I to jsou otázky, na které budeme v této sekci 

hledat odpovědi, jeţ nám pak budou společně s poznatky získanými v předešlých dvou 

podkapitolách slouţit k ověření následující hypotézy: Česká republika souhlasila 

s americkým proto, že by znamenal posílení jejího vlivu v mezinárodním systému.  

Tolik tedy k členění této kapitoly. Připomínáme, ţe jako závislá proměnná nám 

u všech teorií slouţí český souhlas či nesouhlas s umístěním prvků americké 

protiraketové obrany na našem území. 

  

2.1. Bezpečnostní hrozba ze strany Íránu 

 

 Jak jsme si jiţ řekli, podle „klasického“ neorealismu nebude Česká republika 

obětovat část své autonomie kvůli posílení vazeb s jinou zemí. Jedinou výjimkou by 
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byla situace, kdy by ČR čelila akutní bezpečnostní hrozbě ze strany jiného aktéra, 

kterou by nebyla schopna odvrátit vlastními prostředky a musela by se ji pokusit vyváţit 

s pomocí jiného státu, i kdyby to mělo znamenat např. pobyt cizích vojáků na vlastním 

území. Tato kapitola se tedy pokusí zjistit, zdali se v našem případě nejedná právě o 

takovou situaci „investice do vlastní autonomie“.  

Zopakujme si tedy hypotézu, kterou budeme na následujících stranách testovat: 

Česká republika souhlasila s výstavbou amerického radaru, protože se tím snažila 

vyvážit hrozbu ze strany Íránu.  

Při tomto testování si pomůţeme Waltovým konceptem vyvaţování hrozeb, 

který je pro naši práci vhodnější neţ práce tradičních realistů, kteří se soustředili 

výhradně na mocenskou pozici států v mezinárodním systému, jeţ byla podle nich 

určena vojenskými prostředky, který měl ten který stát k dispozici. Pouhým srovnáním 

mocenských prostředků ČR a Íránu se toho totiţ příliš nedozvíme. Walt se nicméně 

pokouší tento přístup revidovat poukazem na to, ţe existuje více faktorů, které státníci 

zvaţují, kdyţ se rozhodují pro vyvaţování moci jiného státu (ať jiţ prostřednictvím 

budování vlastních kapacit, či uzavřením aliance). Ačkoliv mocenské postavení je při 

tomto rozhodování bezpochyby velmi důleţité, státy se nebudou pokoušet uplatnit 

politiku vyvaţování proti kaţdé zemi, která disponuje větší vojenskou silou (např. ČR 

proti Brazílii), ale pouze proti zemím, které pro ně představují největší hrozbu. Podle 

Walta existují čtyři rozhodující faktory, které určují, nakolik bude cizí stát vnímán jako 

hrozba. Kromě jiţ zmíněného celkového úhrnu mocenských prostředků jsou to ještě 

geografická vzdálenost, útočná síla a agresivní záměry [Walt 1987: 21-22]. 

Proč se v této části zaměřujeme právě (a pouze) na Írán? Protoţe, jak jiţ bylo 

naznačeno v první kapitole této práce, Írán byl ze strany představitelů českého státu 

označován za hlavní hrozbu, proti které nás má americký systém ochraňovat. 

V americkém diskurzu byl podobný, ne-li větší důraz kladen také na ohroţení ze strany 

Severní Koreje, v České republice jí byl ovšem, zřejmě vzhledem k její velké 

geografické vzdálenosti, věnován ve veřejné i odborné diskusi daleko menší prostor 

[Hynek, Střítecký 2010: 94-95]. Evropský pilíř PRO by navíc proti severokorejským 

raketám obranu neposkytoval. Ani my proto nebudeme věnovat Severní Koreji tak 

velkou pozornost jako Íránu, uţ jen z toho důvodu, ţe bychom se i v jejím případě 

dobrali v podstatě obdobných výsledků, jako v íránském případě. Přesto bude muset být 

Korea, uţ kvůli své vazbě na íránský raketový program, v tomto oddíle několikrát 

zmíněna. 
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Záměrně také pomíjíme (rovněţ velmi diskutovanou) hrozbu ze strany 

teroristických organizací, které by mohly, např. skrze spolupráci s některými státy či 

nedostatečné zabezpečení jaderného arzenálu v těchto zemích, získat přístup k ZHN a 

jejich raketovým nosičům. V jejich případě se totiţ nejedná o státní aktéry a navíc byla 

taková hrozba ve sledované době skutečně velmi hypotetická (nebylo ani prokázáno, ţe 

např. Írán skutečně takové technologie vlastní, takţe je nemohl ani předat ţádné třetí 

straně). Z pohledu neorealistů šlo tedy o irelevantní hrozbu, stejně jako případné 

„náhodné“ odpálení jaderné střely v důsledku technického či lidského selhání. 

 V diskusi okolo radaru padala i jména dalších států, ze kterých by mohlo pro ČR 

plynout riziko raketového útoku. Například americký expert na protiraketovou obranu 

Baker Springer uvedl, ţe Írán je sice v tuto chvíli hrozbou číslo jedna, ale je omyl 

spojovat si instalaci evropského systému PRO jen s touto zemí: „Stejně nebezpečnou, 

ne-li větší hrozbou může být Pákistán, pokud by se k moci dostal fundamentalistický 

režim. Dále vzpomeňte na Sýrii; o rozsahu jejího jaderného programu, který se stal 

terčem izraelského útoku, panuje nejistota. Představa, že vývoj a podoba 

bezpečnostních hrozeb v současnosti je stejně předvídatelná jako v dobách studené 

války, je proto dle mého názoru iluzorní. Problémy jsou širší než militantní politika 

současného Íránu.“ [Kuchyňková, Vilímek 2008: 25-31] Z hlediska naší práce by ale 

zahrnutí těchto dalších aktérů v podstatě postrádalo přínos, neboť bychom se opět (jako 

v případě Severní Koreji) dobrali stejných výsledků jako u Íránu a navíc by bylo znovu 

potřeba řady mezikroků (např. změna reţimu v Pákistánu, vylepšení jeho raketových 

kapacit atd.), aby se hrozby plynoucí z těchto zemí staly dostatečně hmotnými na to, 

aby alespoň vyrovnaly ohroţení ze strany Íránu. 

V tomto kontextu se nebudeme věnovat ani Rusku, přestoţe i to bylo několikrát 

označeno za zemi, proti které je systém PRO namířen
1
. Dívat se na radar jako na způsob 

                                                 
1
  Pozoruhodná jsou v tomto smyslu zejména vyjádření některých českých a polských politiků, 

kteří vznášeli tento argument, a to i navzdory americkým snahám přesvědčit ruskou stranu, ţe pro ni PRO 

nepředstavuje ţádnou hrozbu. Jako příklad lze uvést prohlášení premiéra Mirka Topolánka, ţe „nejlepší 

kampaní za radar byl konflikt v Jiţní Osetii“, které se později snaţil mírnit ministr zahraničí Karel 

Schwarzenberg, který interpretaci v tom, smyslu, ţe radar je namířen proti Rusku označil za „velký omyl“ 

a uvedl, ţe premiér pouze poukazoval na reálnou existenci hrozeb v dnešním světě. Nicméně Topolánek 

v podobném duchu pokračoval i na půdě Poslanecké sněmovny, kde prohlásil, ţe odmítnutí smluv o 

radaru by Českou republiku vydalo všanc „mocenským ambicím např. Ruské federace“ a později 

v Senátu mluvil o „otevření dveří novému ruskému imperialismu“ [Ditrych 2009: 160-161].  

Podobné výroky jistě nepřispívaly ke koherentnímu vyznění vládních prohlášení o skutečném 

účelu PRO. Zcela nepokrytě pak ruskou hrozbu ve vztahu k PRO sekuritizovali v Polsku [Hynek, 

Střítecký 2010: 102-103]. V tomto smyslu byla aktivní zejména zpočátku vládnoucí strana Právo a 

spravedlnost premiéra Kaczyńského, který dokonce sám v říjnu 2007 označil Rusko za hrozbu [Hildreth, 

Ek 2009: 15]. 
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českého vyvaţování vůči vojenské moci Ruska, je totiţ poněkud komplikovaná 

konstrukce. Jak ještě v této práci ukáţeme, evropský pilíř PRO proti Rusku velmi 

pravděpodobně namířen nebyl (motivy ruského odporu leţely zřejmě jinde, neţ ve 

skutečných obavách o vlastní bezpečnost či o strategickou rovnováhu), systém by navíc 

neposkytoval efektivní ochranu proti ruským vojenským prostředkům a z pohledu 

„klasického“ neorealismu příliš neobstojí ani argument, ţe vybudováním radaru se zvýší 

bezpečnostní závazky USA vůči ČR (a tedy i ochrana před Ruskem), neboť tyto 

závazky jsou jiţ dostatečně silné díky našemu členství v NATO. V případě ruského 

útoku je americký zásah velmi pravděpodobný bez ohledu na to, zdali budou na našem 

území přítomná americká vojenská zařízení, nehledě na katastrofální následky takového 

konfliktu. 

 V této části práce se tedy soustředíme pouze na Írán a prostřednictvím 

jednotlivých faktorů, definovaných Stephenem Waltem, se přesvědčíme, zdali jej bylo 

moţné vnímat z realistického pohledu jako hrozbu pro ČR. Pokud by totiţ byl Írán 

skutečně pro naši zemi hrozbou, pak by byl americký PRO v podstatě jediným moţným 

technologickým obranným prostředkem, který by byl schopen odvrátit případný 

raketový útok ze strany tohoto státu.  

Přestoţe se americký systém potýkal s technickými problémy a jeho efektivita 

byla občas zpochybňována, ţádný jiný prostředek ochrany většího území proti hrozbě 

útoku balistických střel, který by byl (alespoň teoreticky) funkční, v té době neexistoval. 

Američané budovali tento typ protiraketové obrany přes dvě dekády a investovali do něj 

přes 100 miliard dolarů, coţ je pro představu vojenský rozpočet České republiky na 

několik desítek let. Na půdě NATO se sice o protiraketové obraně rovněţ mluvilo 

(nejméně od praţského summitu, který zadal k vypracování analýzu o moţnostech 

jejího vybudování), ale kromě omezených prostředků tzv. protiraketové ochrany bojiště, 

které ovšem chrání pouze proti raketám krátkého doletu, neměla Aliance ţádný 

obdobný systém k dispozici a jeho případný vývoj a instalace byl spíše záleţitostí 

daleké budoucnosti. Navíc bylo pravděpodobné, ţe v případě, ţe by se NATO skutečně 

rozhodlo pro vybudování aliančního systému, bude tento zaváděn jako doplněk 

k systému americkému, aby se Aliance vyhnula duplikaci investic a kapacit. [Přikryl, 

Palatová 2006: 2-3]. 

Pokud by tedy Česká republika chtěla mít účinnou ochranu proti raketám 

dlouhého doletu, přijetí americké nabídky by pro ni bylo v podstatě jedinou 

alternativou, neboť ţádný jiný podobný funkční systém zkrátka k dispozici nebyl a 
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vývoj vlastní protiraketové obrany byl vzhledem k jejím finančním a technickým 

moţnostem zcela mimo diskusi. Jiné evropské země, jako například Velká Británie či 

Dánsko, navíc jiţ v té době na americkém systému spolupracovaly. Po počátečních 

nejasnostech bylo navíc nakonec zřejmé, ţe systém by skutečně chránil i Českou 

republiku a nikoliv pouze území USA. V tzv. „Hlavní smlouvě“ je to dokonce na 

českou ţádost explicitně zmíněno: „Účelem budování systému protiraketové obrany je 

chránit území Spojených států, jakož i území jejich spojenců a přátel, před útokem 

balistickými raketami. (…) V souvislosti a v souladu se Severoatlantickou smlouvou i se 

vznikajícím partnerstvím mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti 

protiraketové obrany jsou Spojené státy odhodlány zajistit bezpečnost České republiky a 

prostřednictvím svého systému protiraketové obrany chránit a bránit Českou republiku 

před možným útokem balistickými raketami.“ [Hlavní dohoda 2008: čl. II, odst. 2,3]. 

Pokud se tedy naše hypotéza o vyvaţování hrozby ze strany Íránu potvrdí, 

budeme moci mluvit o formě „investice do autonomie“, neboť souhlasem s výstavbou 

PRO reaguje ČR na reálnou a akutní hrozbu, proti které systém poskytuje efektivní 

ochranu. Pokud se nám naopak podaří hypotézu vyvrátit, bude to mít zásadní dopad na 

následnou verifikaci neorealistické hypotézy v podkapitole 2.2. V takovém případě by 

stačilo, aby z poznatků v ní předloţených vyplynulo, ţe výstavba radaru bude mít 

negativní dopad na českou autonomii (resp. bude pro ni spíše ztrátou neţ přínosem), aby 

byla celá hypotéza „klasického“ realismu vyvrácena. 

Přejděme nyní k samotnému empirickému posuzování jednotlivých faktorů. 

Podle Walta je stát ze strany ostatních aktérů vnímán jako hrozba tím více, čím větší je 

jeho přístup ke zdrojům moci (zmiňuje zejména počet obyvatel, ekonomickou sílu, 

vojenské prostředky a technologický náskok). Moc státu tedy můţe být sama o sobě 

důvodem, aby se ji ostatní státy pokoušely vyvaţovat [Walt 1987: 22-23]. Jak by tedy 

dopadlo srovnání celkových mocenských prostředků Íránu a České republiky? 

V podstatě ve všech Waltem zmiňovaných mocenských sektorech Írán nad ČR 

poměrně jasně dominuje. Ve sledované době měl Írán zhruba 70 milionů obyvatel, 

Česká republika něco přes 10 milionů [FRD 2008]. Írán měl převahu také co se týče 

celkové ekonomické síly, třebaţe daleko méně výraznou. ČR měla sice zhruba 

trojnásobně vyšší HDP na hlavu, ale celkový hrubý domácí produkt, který je pro nás 

daleko zásadnějším ukazatelem, hovoří ve prospěch Íránu (v roce 2007 byl v ČR 174 

miliard USD, v Íránu 278 miliard USD) [IMF 2011].  
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Z našeho pohledu je důleţitá zejména vojenská síla, ve které je nepoměr mezi 

oběma státy opět zcela jasný. Po irácko-íránské válce v 80. letech se Írán poměrně 

intenzivně pokoušel vytvořit si ve vojenské oblasti nezávislost na ostatních státech tak, 

aby byl schopen odolat dalším ozbrojeným útokům ze strany okolních zemí bez cizí 

pomoci. Uzavírání vojenských aliancí se spíše vyhýbal, ale zároveň zahájil rozsáhlou 

modernizaci všech sloţek svých ozbrojených sil, zejména námořnictva (včetně nákupu 

nových ponorek), které bylo vnímáno jako zásadní prostředek k ochraně zájmů země 

v Perském zálivu. Hlavním dodavatelem nových zbraňových systémů se stala Čína. 

Česká republika se naopak v posledních patnácti letech dostávala na právě 

opačnou trajektorii. Pokud se podíváme na základní české strategické bezpečnostní 

dokumenty, uvidíme zřetelný posun od zachování snah o individuální národní obranu 

(jak s ní počítá ještě Bezpečnostní strategie z roku 1999, zpracovávaná krátce před 

naším vstupem do NATO) k zajištění obrany na kolektivním, aliančním principu [Síla 

2010: 99]. Důraz je kladen zejména na členství v Severoatlantické alianci. 

V Bezpečnostní strategii z roku 2003 se tak jiţ hovoří o specializaci „na určité obranné 

schopnosti, která je založena na společném sdílení odpovědnosti, nákladů a 

bezpečnostních rizik. Jednotlivé členské země se prioritně zaměřují na rozvoj a výstavbu 

určitých sil a schopností přesahujících jejich vlastní potřebu s tím, že případně 

nedostačující schopnosti je třeba vyvažovat v rámci společných aliančních projektů 

nebo na bilaterálním či multilaterálním základě“ [Bezpečnostní strategie ČR 2003: Čl. 

20].  

Vzhledem ke změněnému bezpečnostnímu prostředí, kdy země jiţ nečelí hrozbě 

útoku ze strany okolních států, se ČR rozhodla pro proměnu svých ozbrojených sil na 

menší a mobilnější profesionální armádu, schopnou zasahovat v zájmu státu i mimo 

vlastní území. Hlavní část reformy započala v roce 2001 po nástupu ministra Tvrdíka do 

čela resortu obrany. V roce 2002 byla vládou schválena Koncepce výstavby 

profesionální AČR a mobilizace OS ČR. Od 1. 1. 2005 byla zrušena povinná vojenská 

sluţba a početní stavy armády začaly být výrazně redukovány [Procházka, Rašek 2010: 

144-151]. 

 Jaké byly tedy vojenské schopnosti obou zemí ve sledovaném období? Írán měl 

v roce 2007 k dispozici zhruba 420 tisíc vojáků pravidelné armády, plus dalších asi 125 

tisíc muţů v Islámských revolučních gardách. Zhruba 300 tisíc lidí bylo také členy 

paramilitární „lidové armády“, jednotek Basij [FRD 2008]. Početní stav Armády ČR ve 

sledovaném období klesal – v roce 2005 činil 35 tisíc, v roce 2010 jiţ jen 24 tisíc 
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vojáků. Něco přes tisíc dobrovolníků bylo součástí tzv. aktivních záloh [MO 2011]. 

Íránský vojenský rozpočet se od roku 2004 do roku 2006 téměř zdvojnásobil na číslo 

6,6 miliardy amerických dolarů, výdaje českého ministerstva obrany se v roce 2006 

pohybovaly kolem 55 miliard korun (asi 3,2 miliardy dolarů), v dalších letech pak 

docházelo k soustavnému poklesu. V případě Íránu to představovalo 2,5% a v případě 

ČR 1,72% HDP [FRD 2008; MO 2011].  

Česká republika měla v případě nutnosti k dispozici necelých 5 milionů muţů a 

ţen schopných vojenské sluţby, kaţdý rok by jí přitom dorostlo necelých 100 tisíc 

potenciálních branců. V Íránu je vojenské sluţby schopných asi 20 milionů muţů 

(kaţdoročně doplňovaných o dalších 715 tisíc), muslimský charakter státu striktně 

vylučuje zapojení ţen do bojových jednotek [CIA Factbook 2011]
2
.  

Z hlediska výzbroje pozemních sil demonstruje jasnou dominanci Íránu např. 

počet tanků (Írán 1613: ČR 166) či dělostřelecké techniky (houfnice Írán 2010: ČR 

164). Zjevná byla i převaha íránského letectva (s výjimkou vojenských helikoptér). 

Námořnictvo, které představuje velmi důleţitou sloţku íránských ozbrojených sil, nemá 

ČR vůbec. Nedá se přitom příliš říci, ţe by tento nepoměr vyvaţovalo modernější české 

technické vybavení (v některých zbraňových segmentech disponoval lepší technologií 

naopak Írán. 

Pokud tedy budeme posuzovat celkový úhrn mocenských prostředků, pozice 

Íránu v mezinárodním systému je poměrně výrazně lepší neţ pozice ČR. Tedy alespoň 

za předpokladu, ţe odhlédneme od členství České republiky v NATO. Pokud bychom 

posuzovali celkovou sílu Aliance, mocenské prostředky Íránu by se pochopitelně 

v tomto srovnání jevily naopak jako poměrně malé. V kontextu naší práce bude 

vhodnější zkoumat ČR jako samostatnou jednotku, neboť je to právě její rozhodnutí, ke 

kterému se vztahuje naše hypotéza. Jak navíc záhy uvidíme, pokud zahrneme do našeho 

uvaţování také členství ČR v Severoatlantické alianci, výsledky našeho zkoumaní to 

spíše umocní. 

Dalšími dvěma faktory, které Walt uvádí, jsou ofenzivní prostředky a 

geografická vzdálenost. Vzhledem k jejich velmi blízké propojenosti je budeme 

posuzovat společně. Samotný úhrn mocenských prostředků totiţ ještě nevypovídá nic o 

tom, jestli je daný stát schopen svou moc projektovat i na jiného aktéra mezinárodních 

vztahů. Tato schopnost projekce moci totiţ podle Walta klesá s geografickou 

                                                 
2
 Údaje jsou z roku 2010, pro sledované období se čísla nepodařilo nalézt, nicméně lze předpokládat, ţe 

jejich poměr v obou státech byl zhruba obdobný. 
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vzdáleností, a tudíţ blízké státy představují větší hrozbu neţ státy vzdálené [Walt 1987: 

22-23]. Vzdálenost Íránu od České republiky je poměrně začná, v tomto meziprostoru 

navíc leţí celá řada dalších zemí, z nichţ řada má s ČR spojenecké svazky. To reflektuje 

i Bezpečnostní strategie ČR 2003, kdyţ říká: „Geopolitické postavení ČR se v důsledku 

demokratizačních a integračních procesů v euroatlantickém prostoru významně 

změnilo. ČR je členem NATO a zapojila se do činnosti EU. S rozšiřováním NATO a EU 

se ČR stává jejich vnitrozemím, obklopují ji pouze členské země těchto organizací, což 

významně posiluje její bezpečnost“ [Bezpečnostní strategie ČR 2003: Čl. 19]. V našem 

případě si tedy pokládáme konkrétní otázku – byl Írán schopen uplatnit svou 

mocenskou převahu i na velkou vzdálenost, která jej od České republiky dělí, tj. byl ji 

schopen vojensky napadnout? 

V této souvislosti se samozřejmě zaměříme zejména na íránský raketový (a 

jaderný) program, protoţe jiţ ze zběţného pohledu na povahu ozbrojených sil obou 

zemí je zřejmé, ţe ani jedna z nich nedisponuje schopností provést bez cizí pomoci 

úspěšný vojenský útok proti té druhé ostatními konvenčními prostředky. Radar byl 

navíc zaměřen právě proti hrozbě raketového útoku. Důkladnější analýza raketového a 

jaderného programu Íránu by výrazně přesáhla rozsah této práce, bude ovšem vhodné se 

alespoň ve zkratce zmínit, jaké byly technologické moţnosti Íránců v čase vyjednávání 

o radaru v Čechách. Faktem nicméně zůstává, ţe íránské vojenské programy byly (a 

vlastně stále jsou) do značné míry zahaleny rouškou tajemství. Informace z různých 

zdrojů se velmi rozcházejí v odhadech, jaké prostředky měli Íránci vlastně k dispozici.  

Ve sledovaném období se vědělo, ţe Írán disponuje raketami typu „Šeháb-3“, 

které jsou s doletem zhruba 2000 km schopné zasáhnout některé členské státy NATO 

(například Turecko a země jihovýchodní Evropy). Stejně tak bylo jasné, ţe Írán 

extenzivně kooperuje právě se Severní Koreou a existovalo podezření, ţe od ní získal 

zdokonalenou verzi balistické střely s doletem přes 2500 km, která by jiţ byla schopná 

zasáhnout i části střední Evropy. V roce 2006 pro to ovšem ještě neexistovaly ţádné 

důkazy [MZV 2006: 8]. Je přitom pozoruhodné, ţe v roce 2009, tedy paradoxně krátce 

před zrušením plánů evropského pilíře prezidentem Obamou, dosáhli Íránci výrazného 

demonstrativního úspěchu, kdyţ v únoru vypustili na oběţnou dráhu svou první druţici, 

coţ se dá vnímat jako signál dalšího pokroku v jejich raketovém programu [Hildreth, Ek 

2009: 4]. 

 Jaderný i balistický program Severní Koreji byl proti tomu daleko pokročilejší. 

Korejci úspěšně otestovaly raketu Taepo Dong-1 s doletem 2000 km, kterou nechali 
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demonstrativně přeletět nad Japonskem a vyvíjeli novou verzi Taepo Dong-2, jejíţ dolet 

by byl jiţ 5000-6000 km a byla by tak schopná zasáhnout i okrajová území Spojených 

států (Aljašku, Havaj, tichomořské ostrovy). Vzhledem k její geografické poloze sice 

zatím nepředstavovaly tyto severokorejské prostředky pro Českou republiku přímou 

hrozbu, ale obavy vzbuzovala právě spolupráce s Íránem, která mohla vést k výrazné 

akceleraci jeho zbrojních programů, případně proliferace do rukou dalších aktérů [MZV 

2006: 8]. 

 Ve sledované době se tak objevovaly spekulace, ţe v roce 2011 (tedy v době 

vzniku této práce a zpočátku i předpokládaného data dokončení a zprovoznění 

protiraketového deštníku v Evropě), budou jiţ jak Írán, tak podle některých i Severní 

Korea disponovat prostředky k zasaţení českého území [tamtéţ, s. 9]. Je nicméně nutné 

říci, ţe v průběhu sledovaného období se předpokládaný termín, kdy bude Írán 

disponovat potřebnou technologií, různě posouval (stejně jako datum zprovoznění 

systému), takţe v roce 2008 uţ se mluvilo o tom, ţe Íránci nebudou mít jadernou zbraň 

a balistickou střelu s dostatečným doletem před rokem 2015, zatímco štít má být 

zprovozněn v roce 2013 [Lindström 2008]. Tato tvrzení se přitom opírala pouze o 

analýzy dosavadní rychlosti, s jakou oba státy pracovaly na svých raketových 

programech, konkrétní důkazy nebyl pochopitelně nikdo schopen doloţit, neboť 

skutečný stav těchto programů byl do značné míry nejasný a informace od různých vlád, 

agentur a tajných sluţeb se často velmi rozcházely.  

V dané době ovšem poměrně často zaznívaly názory, a to i z úst předních 

politiků, ţe íránský jaderný a raketový program není v takové fázi, aby byl vůbec 

schopen střední Evropu ohrozit, případně ţe je dokonce uměle vytvořenou chimérou. 

Proč by pak měla Česká republika přistoupit na systém, který reaguje na neexistující 

hrozbu. Například stínový ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek tvrdil, ţe 

radarová základna nemá své opodstatnění, neboť ţádná jaderná či raketová hrozba ze 

strany Íránu není a Evropané s Američany by se měli raději soustředit na reálnou hrozbu 

terorismu neţ na vykonstruované představy o íránském reţimu [Hoder 2008: 34-35]. 

Zvláštní kapitolou jsou pak (zřejmě účelové) výroky čelných ruských představitelů o 

neexistenci íránské hrozby. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2007 řekl 

ruský prezident Vladimir Putin: „Žádný z tzv. ‚problémových států‘ nevlastní raketové 

systémy s doletem 5-8 tisíc km, které by reálně ohrozily Evropu. A nebudou je vlastnit 

ani v dohledné budoucnosti, ani v dohledné perspektivě. Navíc dokonce hypotetické 

odpálení, např. severokorejské rakety na území USA přes západní Evropu – je v rozporu 
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se zákony balistiky. Jak se říká u nás v Rusku, je to stejné, jako „pokoušet se pravou 

rukou sahat na levé ucho.“ Putin také prohlásil, ţe k vývoji raket schopných zasáhnout 

střední Evropu by Írán dokonce potřeboval zcela jinou ekonomiku, neţ jakou má. 

Přitom ale na stejné konferenci ruský prezident vzápětí přiznal, ţe íránský jaderný 

program vyvolává váţné mezinárodní pnutí, a ţe pokud mezinárodní společenství 

nevypracuje rozumné řešení, pak „světem budou i nadále otřásat podobné destabilizují 

krize, protože těch zemí, které stojí na dosah těchto zbraní je více, než jen Írán, a my 

všichni si to uvědomujeme. Proto budeme neustále narážet na hrozbu šíření zbraní 

hromadného ničení.“ [Putin 2007] 

Výrazným stimulem pro ty, kteří odmítali existenci íránské hrozby, byla 

v listopadu 2007 zveřejněná zpráva amerických tajných sluţeb (National Inteligence 

Estimate - NIE), podle které se Írán sice do podzimu 2003 pokoušel vyrobit vlastní 

jadernou bombu, ale pak od toho (snad kvůli invazi do Iráku) upustil. Navzdory této 

zprávě se Bushova administrativa rozhodla pokračovat v plánu na rozmístění 

evropského pilíře PRO, jak to explicitně uvedla Condoleeza Rice na setkání ministrů 

zahraničí zemí NATO v prosinci 2007. Hlavní americký vyjednavač pro protiraketovou 

obranu v Evropě John Rood k tomu dodal, ţe: „raketový program Íránu se i nadále 

rozvíjí a způsobuje v nás velké obavy (…) Protiraketová obrana bude užitečná bez 

ohledu typ nálože, kterou rakety ponesou, ať již bude konvenční, chemická, biologická 

nebo jaderná.“ [Hildreth, Ek 2009: 5]. Také české ministerstvo zahraničí se nechalo 

slyšet, ţe zpráva tajných sluţeb o pozastavení íránského jaderného programu neovlivní 

rozhodnutí Prahy o umístění radaru, neboť tato hrozba se můţe v budoucnu kdykoliv 

opět vynořit [tamtéţ, s. 13]. 

Objevila se ale i řada protiargumentů. O tom, ţe Írán představuje i nadále pro 

Evropu hrozbu, byl přesvědčen Lukáš Hoder z časopisu Global Politics. Zprávu 

amerických tajných sluţeb hodnotí jako „vlastní gól“, který výrazně narušil plány 

americké administrativy a představuje i komplikaci pro další jednání s Íránem. Zpráva 

samotná totiţ jednak nevylučuje, ţe Írán práce na bombě mezitím opět obnovil (coţ 

nepřímo vyplývá i z reportů Mezinárodní agentury pro atomovou energii), ale Hoder 

především zdůrazňuje, ţe zmíněná vojenská část jaderného programu je méně 

podstatná, neboť Írán i nadále pokračoval (v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti) 

v získávání jaderného paliva prostřednictvím obohacování uranu. Ve chvíli kdy bude 

mít Írán k dispozici dostatek paliva, je jeho přeměna na jadernou zbraň otázkou 

několika měsíců. Záměrem Íránu je podle Hodera i nadále získání jaderné zbraně i 
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raketového nosiče schopného zasáhnout evropské území, přičemţ na těchto programech 

spolupracuje především s pákistánskými vědci, ale také s Čínou, Severní Koreou či 

Libyí [Hoder 2008: 35].  

Také Baker Springer, americký expert z Heritage Foundation, řekl, ţe se mu 

jako akademikovi zdá podivné, ţe podle zprávy NIE Írán sice zastavil práci na jaderné 

bombě, ale přitom dál pumpuje obrovské finanční prostředky do vývoje balistických 

střel s dlouhým doletem. Střely tohoto typu jsou totiţ zbytečně drahé na to, aby pak 

nesly pouze konvenční náloţe. Navíc i jejich přesnost je tak nízká, ţe přicházejí v úvahu 

hlavně jako nosiče ZHN [Kuchyňková, Vilímek 2008: 25-31].  

Pokud se ale na celou věc podíváme objektivně, ve sledované době zkrátka 

neexistoval jediný důkaz, ţe Írán skutečně vlastní jadernou zbraň, či raketový nosič 

schopný dopravit ji na české území. Diskuse se odehrávala spíše v hypotetické rovině – 

je moţné, ţe se tento stav dohledné době změní, ale jisté to není. Ani geografická 

vzdálenost obou zemí argumentu íránské hrozby příliš nenahrává. Bude proto důleţité 

podívat se na poslední Waltem zmiňovaný faktor, a sice na případné agresivní záměry 

posuzovaného státu.  

Pokud Írán přeci jen disponuje (či brzy bude disponovat) prostředky k útoku na 

ČR, má se tato nějaký důvod domnívat, ţe k takovému kroku skutečně sáhne? Česká 

republika je členem NATO a raketový útok na ni by velmi pravděpodobně vyvolal 

masivní odvetu celé Aliance. Vzhledem k poměrně omezeným íránským obranným 

kapacitám by se jednalo v podstatě o sebevraţednou akci. Zastánci radaru často 

prezentovali argument o iracionalitě íránského reţimu. Slovy premiéra Topolánka je 

radar pojistkou pro případ, ţe „prst na spoušti budou držet lidé, na které žádné 

zastrašení nebude fungovat, protože vlastní smrt jim nevadí, když s sebou vezmou dost 

nepřátel“ [MO 2007: 1]. V případě Íránu se navíc často poukazovalo na jeho chaotickou 

mocenskou strukturu. Íránský politický systém je údajně podivnou směsí teokracie, 

autoritářství a demokracie, kde hrají významnou roli neformální vazby a řada poměrně 

mocných (a přitom často zfanatizovaných) sloţek, ať jiţ vojenských (např. Islámské 

revoluční gardy) či paramilitárních (např. jednotky Basij) nepodléhá ţádné faktické 

kontrole z centra [Hoder 2008: 36]. 

Neorealismus ale předpokládá, ţe aktéři se budou chovat racionálně a útok 

regionální mocnosti na blízkého spojence globálního mocenského hegemona se 

skutečně za racionální jednání dá jen těţko označit. Jak zdůrazňuje Jan Eichler: 

„Dosavadní dějiny jaderného odstrašování jasně ukazují, že ani ten největší diktátor si 
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nedovolil zahájit raketový útok na USA nebo jejich spojence. Nikdo dosud nepodstoupil 

obrovské riziko, že při zdrcujících odvetných úderech zahyne on sám a že bude 

zpustošena i jeho země.“ V této souvislosti připomíná také výrok francouzského 

prezidenta Chiraca, který řekl, ţe Íránci si jasně uvědomují, ţe kdyby na USA odpálili 

byť jen jednu jedinou raketu, pak by Teherán do dvaceti minut lehnul popelem [Eichler: 

2007]. 

Tím se dostáváme k dalšímu poměrně podstatnému argumentu: pokud by Írán 

skutečně pouţil své (hypotetické) prostředky k útoku, jaký je důvod se domnívat, ţe by 

jeho cílem byla právě Česká republika. Například poradce prezidenta republiky Michal 

Petřík přišel s tvrzením, ţe radar je ve skutečnosti pouze v zájmu USA, protoţe ČR má 

se státy na Blízkém východě vesměs dobré vztahy a nebezpečí jí odtud nehrozí: „Naše 

země není (protože ani nemůže být) symbolem bohatství konzumu, moci, síly, 

křesťanského hodnotového systému (jsme nejateističtější zemí na světě) či ‚exportu 

demokracie‘ a všech dalších hodnot typických pro USA, proti nimž bojují některé 

diktátorské režimy či teroristické skupiny v různých částech světa. Například s mnohými 

muslimskými zeměmi nás pojí tradice několika poválečných desetiletí velmi úzkých 

hospodářských vazeb, jaké mnohdy – ani řádově – v případě USA nevznikly. Ani na tyto 

dnes z různých důvodů již méně rozvíjené vztahy a tradice bychom neměli zapomínat, 

hodnotíme-li svá bezpečnostní rizika. Československo bylo v poválečných desetiletích 

například na Blízkém východě dobrou značkou, partnerskou a spojeneckou zemí.“ 

Podle Petříka je i proto bezpečnost ČR a bezpečnost USA nutné odlišovat: 

„Bezpečnostní ohrožení jednotlivých zemí, a to i tehdy, jsou-li členy téhož vojensko-

obranného uskupení, tedy identická nebývají. Nijak nepopírám, že i balistické rakety 

dlouhého doletu mohou být brzy v držení teroristických skupin. Z této skutečnosti však 

vůbec nevyplývá, že tyto balistické rakety budou ohrožovat stejnou měrou jak Spojené 

státy americké, tak Českou republiku. Jsem přesvědčen o tom, že tato míra ohrožení je a 

bude řádově odlišná, a že vychází v neprospěch USA. (…) Než ale vydám peníze na 

zbrojení či sjednám příslušnou spojeneckou dohodu, musím mít jistotu, že ohrožení či 

nebezpečí, proti němuž se jdu zabezpečovat, míří skutečně na mou zemi a ne náhodou 

na nějakou jinou.“ [Petřík 2007: 11-12].  

Tyto argumenty by se daly ve zkratce shrnout takto: Írán (ani jiná země na 

Blízkém východě) nepředstavuje hrozbu, a pokud ano, pak pro Spojené státy, nikoliv 

pro ČR. Riziko, ţe si při svém útoku vyberou právě Českou republiku, je mizivé. 

Zastánci radaru na to často odpovídají, ţe Česká republika je součástí euroatlantického 
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prostoru a tudíţ sdílí rizika i odpovědnost za jejich eliminaci se svými spojenci. 

Bezpečnost našich spojenců v NATO je tak přeneseně i naší bezpečností, neboť útok na 

kohokoliv z nich bychom museli vnímat jako útok na nás samotné, jak to vyplývá 

z článku 5 Washingtonské smlouvy. Částečně tím ovšem dávají za pravdu argumentu 

odpůrců, ţe raketový útok přímo vůči území ČR je málo pravděpodobný, neboť 

z pohledu rizikových aktérů je Česká republika zcela marginální cíl. 

V podstatě explicitně to vyjádřil jeden z hlavních aktérů vyjednávání o radaru, 

ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, v rozhovoru pro deník Právo. Na otázku „Ale 

proč by Írán – o Severní Koreji nemluvě – měl chtít válčit s námi? Můţete mi popsat 

nějaký aspoň trochu věrohodný scénář, situaci, kdy by nám ten radar byl k uţitku?“ 

odpověděl: „Já vám něco řeknu: já si taky nemyslím, že by Írán chtěl zaútočit na 

Českou republiku. To celé je srozumitelné jen tehdy, když si uvědomíme, že naše členství 

v NATO neznamená jen to, že naši spojenci mají vůči nám závazky, ale i to, že my máme 

závazky vůči nim.“ Redaktor: „Takţe tu základnu vidíte čistě jako náš příspěvek…“ 

Schwarzenberg: „…k obraně celé Evropy a celé Severní Ameriky. Ano, tak to vidím.“ 

[Kramer 2007: 16]. Podobně argumentuje i Tomáš Weiss v odpovědi korespondentu 

britského deníku Financial Times Robertu Andersonovi: „Základna má sloužit k obraně 

území Spojených států. Jako občan České republiky si přeji, aby bylo území USA 

chráněno co nejlépe. Nejenže to znamená, že naše armáda nebude muset jít bránit 

Ameriku, což je při vší úctě k našim ozbrojeným silám trošku divoká představa, ale 

znamená to také, že Spojené státy budou moci uvolnit větší část svých sil v případě, že 

jejich pomoc budeme potřebovat my nebo jiná evropská země.“ [Weiss 2006: 8].  

Z pohledu neorealismu podobné argumenty spíše nahrávají rozhodnutí radar 

odmítnout, neboť pokud pomineme ostatní faktory (například normativní důleţitost 

spojeneckých závazků, o které bude řeč v kapitole o konstruktivismu), a podíváme se na 

věc z čistě bezpečnostního pohledu, pak pokud přiznáme, ţe ohroţení samotné České 

republiky je ze strany Íránu mizivé, argument o závazcích vůči spojencům těţko obstojí. 

Bezpečnostní garance ze strany ostatních členů Aliance vůči ČR totiţ trvají i v případě, 

ţe se rozhodneme radar odmítnout (odmítnutí neznamená vystoupení z NATO) a to, 

zdali nedojde k íránskému raketovému útoku vůči jinému členskému státu nás z 

(poněkud cynické) neorealistické perspektivy zajímá jen málo. Írán totiţ nemá a nebude 

mít kapacity na to, aby ho první úder z jeho strany zachránil před masivní odvetou, 

která pro něj bude mít zničující následky. Pokud tedy nebude Česká republika terčem 

hned prvního nevyprovokovaného útoku, další raketové útoky na evropské cíle jiţ 
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s největší pravděpodobností ze strany agresora následovat nebudou. Je sice pravda, ţe 

by ČR mohla být nucena vyslat své ozbrojené síly do války proti útočícímu státu, bude 

to ale válka, ve které se bude pravděpodobnost vítězství blíţit jistotě a přes moţné 

ztráty, které by přitom mohly její jednotky utrpět, bude hlavní tíha vojenských operací 

nejspíše leţet na bedrech Spojených států, neboť je nezvratným faktem, ţe na jejich 

schopnostech dosud stojí a padá celá Severoatlantická aliance. 

Vlastně neexistují téměř ţádné důvody k tomu se domnívat, ţe by Írán chtěl na 

ČR zaútočit. Na rozdíl od hojných protiizraelských a protiamerických výroků nikdy 

nezaznívaly z íránské strany ţádné hrozby ve vztahu k ČR. I pokud by se Íránci 

skutečně odhodlali zaútočit na členskou zemi NATO, z jejich pohledu by Česká 

republika bezpochyby představovala poměrně marginální cíl. Se svými velmi 

omezenými prostředky nemůţe Írán vůbec pomýšlet na to, ţe by svým útokem způsobil 

zemím Aliance zásadnější škody, které by výrazně omezily jejich vojenský potenciál. 

Jeho útok by tak mohl mít nanejvýš značný psychologický efekt – pro takový účel by se 

ale za cíl hodil nějaký významnější a větší hráč, nejlépe samotné Spojené státy, protoţe 

Írán by jen těţko mohl počítat s tím, ţe by se útokem na méně významnou členskou 

zemi NATO případné odvetě vyhnul.  

Ani častý argument odpůrců, ţe právě vybudování radaru přiláká vůči ČR 

negativní pozornost a navíc z ní učiní primární vojenský cíl (zničení radaru můţe 

ochromit celý evropský políř systému PRO) v tomto kontextu příliš neobstojí. Dokonce 

i tehdy budou v Evropě existovat daleko lepší cíle. Nabízí se například Dánsko – země 

obdobné velikosti, která je rovněţ členem NATO, účastnila se misí v Iráku i 

v Afghánistánu a pobouřila celý muslimský svět publikováním karikatur proroka 

Mohameda, po kterém se v mnoha muslimských zemích veřejně pálily dánské vlajky. 

Tato země jiţ navíc radar americké protiraketové obrany na svém území má (základna 

Thule v Grónsku). Nehrozí snad Dánsku případný raketový či dokonce jaderný útok 

daleko více neţ ČR (to platí jak pro útok ze strany Íránu, tak ze strany teroristů). Pokud 

Írán skutečně buduje své vojenské kapacity za účelem provedení nějaké agrese, pak 

bude tato vedena spíše proti Izraeli či jiné zemi v regionu, neţ proti České republice, či 

jinému členskému státu NATO. 

Z pohledu neorealismu tedy argumenty o iracionální povaze íránského reţimu 

nejsou příliš přesvědčivé. Waltem stanovené faktory lze shrnout do následující tabulky, 

kde znamenénko „+“ hovoří ve prospěch íránské hrozby, znaménko „-“ naopak říká, ţe 

podle našich poznatků Írán hrozbu nepředstavuje. 
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Tabulka 1: Íránská hrozba pro ČR z pohledu Waltovy teorie vyvažování hrozeb 

Celkový úhrn mocenských prostředků + 

Geografická vzdálenost - 

Útočné prostředky - 

Agresivní záměry - 

 

Z tabulky jasně vyplývá, ţe pouze jediný ze čtyř faktorů naznačuje, ţe ČR měla 

důvod vnímat ve sledované době Írán jako hrozbu, která by musela být nějakým 

způsobem vyvaţována. Neexistoval ţádný důkaz, ţe Írán disponuje útočnými 

prostředky schopnými překlenout geografickou vzdálenost mezi oběma zeměmi. 

Panovalo sice značné podezření, ţe Írán o získání těchto prostředků usiluje, sám to 

ovšem popíral a z veřejných zdrojů nebylo moţné nic takového s jistotou potvrdit. 

Odpůrci radaru také často poukazovali (s odkazem na neexistenci zbraní hromadného 

ničení, které byly jedním z deklarovaných důvodů pro zahájení útoku na Irák) i na 

nespolehlivost zdrojů zpravodajských.  

Především nebyl ale ţádný důvod k tomu se domnívat, ţe Írán skutečně chce na 

Českou republiku zaútočit. Pokud Írán skutečně pracoval na raketovém a jaderném 

programu schopném ohrozit země NATO, pak lze za daleko realističtější označit jiné 

motivy takových snah. Například obavu Íránu z útoku právě ze strany členů 

Severoatlantické aliance.  

Tyto názory velmi dobře shrnuje článek Lukáše Kantora. Ten cituje Franka P. 

Harveyho, ředitele Centra zahraničněpolitických studií na univerzitě v Halifaxu, který 

v časopise Canadian Military Journal (na obhajobu PRO) napsal: „Klíčovým 

problémem, jemuž čelí USA, Evropa a Kanada na začátku 21. století, není jak zastrašit 

‚ničemné státy‘ před spuštěním jaderného útoku, nýbrž jak nejlépe zabránit tomu, aby si 

myslely, že mohou odstrašit USA nebo NATO od ‚humanitární intervence‘“. Jinak 

řečeno USA si nepřejí, aby měl Írán jadernou bombu, protoţe by se jim pak na něj hůře 

útočilo. Takzvané ‚ničemné státy„ si zkrátka nesmějí myslet, ţe jim nehrozí intervence. 

Ta musí zůstat stále reálně ve vzduchu, aby na ně Washington mohl vyvíjet tlak a 

zachoval si v blízkovýchodním regionu volné ruce k jednání [Kantor 2008: 68-69]. 

To v podstatě potvrdil i první ministr obrany Topolánkovy vlády Jiří Šedivý, 

kdyţ na semináři druţstva Fontes Rerum v říjnu 2006 prohlásil: „Nemyslím si, že na nás 

zaútočí. Je to spíše otázka zastrašení případných protivníků. A obávám se toho, že až za 

deset či patnáct let nastane nějaká regionální krize, nebudeme intervenovat, protože na 
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nás budou namířené rakety.“ Kantor dále upozorňuje na fakt, ţe zatímco Írán nemá 

v podstatě ţádné zájmy na americkém kontinentě a Evropa mu slouţí nanejvýš jako 

obchodní partner, USA mají klíčové zájmy na Blízkém východě. Jestli je tedy něco 

pravděpodobné, pak je to americký útok na Írán a nikoliv naopak. Americkou strategií 

je v tomto případě učinit z moţné oběti viníka [tamtéţ, s. 68-69]. Zdá se tedy, ţe 

hlavním cílem Íránu není pořídit si arzenál pro útok na USA či Evropu, ale spíše se 

pojistit, ţe po operaci Trvalá svoboda nebude následovat operace Íránská svoboda 

[Eichler: 2007], případně posílit svou mocenskou pozici v regionu. 

Dokonce i faktor celkových mocenských prostředků nevyznívá příliš 

přesvědčivě ve prospěch reálnosti íránské hrozby, pokud si uvědomíme, ţe jsme pro 

potřeby této práce zvaţovali jen poměr ČR vs. Írán, a nikoliv NATO vs. Írán. Írán sám 

by ale členství České republiky v Severoatlantické alianci a její vojenské moţnosti 

bezpochyby zvaţoval, jinak bychom mu museli přisoudit ještě daleko větší míru 

iracionality, neţ o jaké hovoří oficiální vládní zdroje. 

Můţeme tedy prohlásit, ţe hypotéza stanovená v úvodu této kapitoly byla 

vyvrácena – důvodem českého souhlasu s radarem nebyla snaha o vyváţení íránské 

hrozby. Tudíţ nelze hovořit ani o případu „investice do autonomie“, který by musel 

neorealismus do svého posuzování zahrnout. S těmito poznatky můţeme přistoupit 

k posouzení vlivu radaru na českou autonomii a k verifikaci hypotézy „klasického“ 

neorealismu. 

 

2.2. Autonomie 

 

Jak jsme jiţ uvedli, autonomii chápeme jako faktickou nezávislost na ostatních 

aktérech mezinárodních vztahů. Z pohledu neorealistů se kaţdý stát snaţí o maximální 

míru nezávislosti na okolním prostředí, coţ mu přináší větší svobodu při rozhodování a 

teoreticky i větší bezpečnost. Omezování autonomie je pak vnímáno jako bezpečnostní 

hrozba. V této podkapitole se tedy zejména zaměříme na otázku: „znamenal by souhlas 

s vybudováním amerického radaru PRO na českém území posílení či omezení 

autonomie ČR“. Právě „autonomie“ nám bude v této sekci slouţit jako nezávislá 

proměnná. Na základě teoretických předpokladů z úvodu druhé kapitoly si pro 

„klasický“ neorealismus stanovíme následující hypotézu: Česká republika souhlasila 

s výstavbou amerického radaru proto, že znamenal posílení její autonomie. 
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Z předchozí podkapitoly 2.1. jiţ víme, ţe radar nelze vnímat jako „investici do 

autonomie“, tj. vzdání se části vlastní autonomie za účelem zabránění její daleko 

významnější ztrátě v budoucnu. Vzhledem k tomu nemusíme v této podkapitole míru 

ztráty/zisku autonomie nijak explicitně měřit, k potvrzení či vyvrácení hypotézy nám v 

podstatě stačí pouze určit, zdali by byl americký radar pro českou autonomii přínosem 

či ztrátou. Pokud by byl jeho vliv na českou autonomii negativní, neorealismus by 

očekával jeho odmítnutí, pokud pozitivní, neorealisté by jako racionální krok viděli 

český souhlas s jeho výstavbou. Pokud by byl dopad radaru na českou autonomii 

nulový, nebude moţné neorealistickou hypotézu ani potvrdit, ani vyvrátit. 

Souhlas s vybudováním prvků PRO znamená de facto souhlas s dlouhodobým 

pobytem cizích vojsk na vlastním území, kterým bude navíc přiděleno určité území 

k přednostnímu uţívání. Zaměříme se tedy na to, jak velký zásah do české 

svrchovanosti by základna představovala, do jaké míry by byla vyňata z pravomocí 

českých orgánů, jaký by byl status cizích ozbrojených sil na našem území, čí jurisdikci 

by tito lidé podléhali v případě porušení zákona, jaké rozhodovací pravomoci by Češi 

měli ve vztahu k pouţití obranného systému, který by na našem území stál, zdali by 

měli přístup k informacím o jeho fungování atd. 

Otázka narušení české suverenity byla od počátku jedním z hlavních bodů 

diskuse kolem radaru, kterou veřejnost vnímala velmi citlivě. Podle průzkumu CVVM 

byl pro 15% odpůrců hlavním motivem jejich nesouhlasu zásah do české národní 

suverenity. Celkově si podle stejného průzkumu 38% občanů ČR myslelo, ţe základna 

by měla na českou suverenitu negativní dopad, zatímco opačný názor mělo jen 22% lidí 

(neutrální stanovisko zaujalo 28%, zbytek odpověděl, ţe neví) [Červenka 2007: 7]. 

Důleţitost této otázky pro českou veřejnost potvrzuje i fakt, ţe v jiném průzkumu, 

zadaném MZV, uvedlo 49% respondentů, ţe by se základnou souhlasili, v případě, ţe 

by nebyla narušena suverenita ČR [MZV 2008a]. Předseda opoziční ČSSD Jiří 

Paroubek zase označil základnu za „silný zásah do vnitřní celistvosti země“ [Ditrych 

2009: 160]. 

Před uzavřením finálních smluv zejména tzv. Hlavní smlouvy a také smlouvy 

SOFA (upravující právní postavení amerických vojáků) totiţ zůstávala otevřená celá 

řada otázek, které se přímo či nepřímo české suverenity dotýkaly. Američané mají své 

základny v různých zemích světa, přičemţ neexistuje ţádný jednotný či univerzální 

model jejich fungování a záleţí na kaţdé vládě, jakých podmínek dosáhne při 
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vyjednávání s americkou stranou, ať jiţ v otázkách jurisdikce, řízení či ekonomických 

záleţitostí [Přikryl, Palatová 2006: 10-11]. 

V rámci vlády došlo k rozdělení kompetencí při vyjednávání: tzv. Hlavní 

smlouva byla svěřena ministerstvu zahraničních věcí, naproti tomu smlouva SOFA se 

dostala do působnosti vyjednavačů ministerstva obrany. Hlavní smlouva vymezuje účel 

raketové obrany, radarové stanice samé, velení a kontrolu operací, přístup na základnu i 

začlenění do plánovaného systému NATO, kteráţto pasáţ byla přidána na poţadavek 

české strany. Uskutečnilo se celkem 18 vyjednávacích schůzek a během summitu 

v Bukurešti strany oznámily, ţe jednání byla uzavřena. 8. července 2008 pak v Praze 

dohodu podepsali ministři Karel Schwarzenberg a Condoleeza Riceová [Ditrych 2009: 

162].   

Hlavní dohoda především v článku IV uvádí, ţe výstavbou radarové stanice není 

nijak dotčena plná suverenita a kontrola ČR nad jejím územím a vzdušným prostorem. 

To je velmi důleţité ustanovení, které znamená, ţe území, na kterém bude základna stát, 

nezíská exteritorialitu, tj. nebude vyňato z územní výsosti ČR. Územní výsost lze 

přitom definovat jako oprávnění státu vzhledem k prostoru, uvnitř kterého vykonává 

svrchovanou moc [MZV 2006: 10]. ČR si ponechává vlastnické právo k radarové 

stanici a Spojeným státům ji pouze (bezplatně) poskytuje k uţívání. Dohoda přitom 

přesně definuje, o které území se jedná a jaké objekty na něm smí stát (mj. také 

povoluje Spojeným státům vyvěsit před budovou svou vlajku) [Hlavní dohoda 2008: čl. 

IV]. 

Dohoda také stanovuje maximální počet příslušníků ozbrojených sil USA, kteří 

mohou na stanici slouţit – nesmí být překročen počet 250 osob, a to ani během rotace 

personálu (čl. V. odst. 3). Ve skutečnosti by ale na základně zřejmě působila jen zhruba 

stovka osob. Tím byl vyvrácen jeden z argumentů odpůrců, ţe není jasné, kolik lidí 

bude na základně vlastně slouţit. Hlavní dohoda také zaručuje přístup příslušných 

orgánů ČR na území v krizových situacích (poţáry, pronásledování osob atd.) a Spojené 

státy se navíc zavazují zpřístupnit stanici na ţádost i dalším osobám, pokud jsou tyto 

osoby prověřeny na příslušný stupeň utajení. (čl. VI). Výstavbu nových objektů mohou 

USA provádět jen pod dohledem ministerstva obrany (čl. VII, odst. 1) Řada odpůrců 

základny totiţ vyjadřovala obavy, ţe v případě přestavby radarové stanice např. na 

útočnou raketovou základnu se o tom Česká republika nedozví. Spojené státy navíc 

musí při výstavbě respektovat české právní normy (stavební právo atd.). Pentagon podle 

dohody jmenuje velitele, který bude zastupovat Spojené státy při běţné komunikaci 
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s ministerstvem obrany ČR. Přímo na radarové stanici měl mít také kancelář tzv. „český 

velitel“, kterému Spojené státy musí umoţnit přístup do všech prostorů stanice (čl. IX, 

odst. 2). To je další záruka, ţe radarová stanice nebude vyuţívána k jiným účelům, neţ 

stanovuje Hlavní dohoda [Hlavní dohoda 2008]. 

Podle Hlavní dohody si Spojené státy ponechají výhradní velení a řízení operací 

protiraketové obrany (čl. X, odst. 1). To byl další velmi sledovaný bod, neboť někteří 

čeští veřejní činitelé se obávali, ţe Češi nebudou mít ţádnou kontrolu nad systémem 

umístěným na jejich území. Část opozičních politiků poţadovala, aby Američané před 

pouţitím systému (vystřelením antiraket) konzultovali tento krok s českou stranou, 

případně aby jim ho dokonce česká strana musela schválit. Něco takového by bylo ale i 

technicky velmi obtíţně proveditelné, neboť např. útočná střela z Íránu by do Prahy 

dorazila během pouhých patnácti minut po odpálení. Systém by proto musel být do 

značné míry automatizován. [MZV 2006: 10]. Spojené státy si tedy ponechají řízení 

operací, dohoda jim nicméně ukládá povinnost poskytovat ČR situační přehled o 

operacích protiraketové obrany a neprodleně informovat (skrze „českého velitele“ na 

základně) ČR o nasazení systému v severoatlantické oblasti (čl. X, odst. 2). Česká 

republika bude mít navíc přístup k tzv. prováděcím plánům evropského pilíře 

protiraketové obrany (tj. předem připraveným programům a scénářům pro nasazení 

PRO) a bude se moci na jejich přípravách sama podílet např. i tak, aby byla přednostně 

chráněna [MZV 2008b]. 

Za vnější bezpečnost radarové stanice odpovídá ČR (ve vojenském újezdu 

tradičně hlídkuje vojenská policie), Spojené státy naopak odpovídají za vnitřní 

bezpečnost a udrţení pořádku na radarové stanici (čl. XIV). Klíčové také je, ţe Hlavní 

dohoda se sjednává na dobu neurčitou, Česká republika ji ale můţe kdykoliv vypovědět, 

přičemţ výpovědní lhůta činí jeden rok (do této doby musí být ukončena činnost 

systému) a USA pak mají ještě další rok ke staţení svého personálu, vybavení a 

vojenského materiálu (během této doby smí být systém aktivován jen se souhlasem ČR) 

[MZV 2008b]. 

Velký rozruch vyvolaly také zprávy o tom, ţe by měli být na základně stále 

přítomní ruští pozorovatelé. Američané v jisté fázi jednání učinili tuto nabídku v rámci 

snahy o maximální transparentnost vůči Ruské federaci a zaţehnutí jejích obav, ţe 

systém je namířen proti ní. Reakce z české strany byla poměrně ostrá, neboť případná 

ruská vojenská přítomnost na českém území byla vnímána jako velmi citlivá záleţitost, 

která byla rovněţ dávána do vztahu se ztrátou suverenity. Rusové přitom nějakou dobu 
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na své stálé přítomnosti na základně trvali. ČR dala velmi záhy jasně najevo, ţe takový 

krok nemůţe být jen záleţitostí jednání mezi Američany a Rusy. Ministr Schwarzenberg 

k tomu v dubnu 2008 řekl, ţe „pokud budou chtít Rusové na naší půdě něco 

kontrolovat, musí se nejprve zeptat nás.“ [Hildreth, Ek 2009: 13].  

 Výsledná dohoda nakonec tento poţadavek reflektuje, kdyţ se v ní uvádí: „Pro 

návštěvy radarové stanice uskutečňované státními činiteli, kteří nejsou občany České 

republiky nebo Spojených států, je zapotřebí souhlas obou stran. Pokud tito státní 

činitelé vyjádří jedné ze stran zájem o návštěvu radarové stanice, tato strana je 

informuje, že žádosti o takové návštěvy musí jejich vláda předkládat České republice 

diplomatickou cestou.“ [Hlavní dohoda 2008: čl. VI, odst. 5] Smlouva tedy nedává 

Rusům nikterak výsadní postavení (hovoří se obecně o návštěvách ze třetích zemí) a 

nezaručuje jim ani stálou vojenskou přítomnost na našem území. Náměstek ministra 

zahraničí a hlavní vyjednavač smlouvy Tomáš Pojar pouze připustil, ţe si dokáţe 

představit variantu, kdy budou na ruském velvyslanectví v Praze v rámci diplomatické 

sluţby akreditovaní atašé, kteří budou mít přístup na základnu [Schuster 2008: 23].  

Základní smlouvou upravující status amerických ozbrojených sil na našem 

území byla tzv. SOFA, jejíţ vyjednávání bylo svěřeno ministerstvu obrany. Jak jiţ bylo 

řečeno, různé státy, mající na svém území americké vojáky, si vyjednaly různé 

podmínky jejich přítomnosti. Můţeme se pro srovnání podívat na dva dokumenty, 

platné dlouho před uzavřením české dohody SOFA, které byly do značné míry jejím 

vzorem. Jedná se o Dohodu o statutu ozbrojených sil USA na území Korejské republiky 

a Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich 

ozbrojených sil, tedy tzv. NATO SOFA. První z uvedených dohod zavazuje příslušníky 

ozbrojených sil USA, ale také civilní pracovníky základen a jejich rodinné příslušníky 

dodrţovat zákony Korejské republiky a zdrţet se veškerých politických aktivit na jejím 

území. V případě, ţe příslušník amerických ozbrojených sil spáchá čin, který je trestný 

podle amerického práva a podle korejského nikoliv, vykonávají výlučnou jurisdikci 

orgány USA, a naopak, pokud je čin trestný pouze podle práva korejského, je souzen 

pouze korejskými orgány. USA nesmí vykonávat trestní jurisdikci nad ţádným 

korejským občanem, ledaţe by byl zároveň příslušníkem jejich ozbrojených sil 

[Syllová, Kavěna 2007: 14].  

Pokud je čin trestný v obou zemích, je jurisdikce sdílená, přičemţ jedna ze stran 

vykonává tzv. primární jurisdikci (které se můţe zříci ve prospěch druhého státu). USA 

vykonává primární jurisdikci pouze tehdy, pokud čin směřoval proti osobě či majetku 
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osoby, která je rovněţ příslušníkem sil USA, nebo pokud došlo ke spáchání trestného 

činu v rámci výkonu sluţby, ať uţ jednáním či opomenutím jednat. Ve všech ostatních 

případech vykonává trestní jurisdikci Korea. Korejské a americké orgány se rovněţ 

zavázaly vzájemně kooperovat při zatýkání, vyšetřování a zajišťování důkazů (osobu 

stíhají oba a v případě jejího dopadení o tom neprodleně vyrozumí druhou stranu, a 

pokud ta vykonává primární jurisdikci, pak jí podezřelého také předají). Trestní právo 

Korejské republiky navíc zakazuje trest smrti a USA se zavázaly, ţe takový trest nebude 

na jejím území vykonán. Američané mají také právo udělovat svým vojákům 

disciplinární postihy. Důleţitá je i zásada ne bis in idem, která po vynesení 

pravomocného rozsudku brání dalšímu trestnímu stíhání za stejný čin druhou smluvní 

stranou, a to i v případě zkrácení trestu či udělení milosti [tamtéţ, s. 15].  

V podstatě všechny výše uvedené zásady platí i pro tzv. NATO SOFA, dohodu 

sjednanou v Londýně 19. června 1951, která je závazná i pro Českou republiku v rámci 

NATO (např. při vojenských cvičeních). Ta byla i hlavním základem při vyjednávání o 

česko-americké smlouvě SOFA – ostatně tato smlouva výslovně říká, ţe v záleţitostech, 

které sama neupravuje, platí ustanovení NATO SOFA [SOFA 2008: čl. I, odst. 2]. 

Jednání o SOFA trvalo mnohem déle neţ jednání o Hlavní smlouvě, protoţe sporných 

otázek bylo v tomto případě daleko více. Jednalo se především o tom, zda se bude 

smlouva vztahovat pouze k radarové stanici v Brdech, anebo obecně na všechny 

budoucí pobyty amerických jednotek na území ČR, sporná byla také otázka trestní 

jurisdikce, spoluhrazení škod vzniklých v souvislosti s provozem radaru (ČR trvala na 

100% účasti USA, ty naopak prosazovaly spoluúčast ČR ve výši 25%) a daňové otázky. 

Jednání byla poměrně komplikovaná a kompromis se nalézal velmi pozvolna, nicméně 

nakonec byla smlouva podepsána v 19. září 2008 v Londýně ministryní obrany Vlastou 

Parkanovou a jejím resortním protějškem Robertem Gatesem [Ditrych 2009: 162-164]. 

Smlouva se nakonec vztahuje pouze na radarovou stanici, třebaţe nevylučuje 

moţnost aplikace i v budoucích záleţitostech. USA podle smlouvy odpovídají za 

udrţení kázně příslušníků svých ozbrojených sil a za tímto účelem mohou operovat i 

mimo základnu, ovšem pouze ve spolupráci s českými orgány, jejichţ rozhodnutí pak 

musí respektovat. Uvnitř radarové základny mohou orgány USA zadrţet jakoukoliv 

osobu, nicméně v případě, ţe tato osoba podléhá primární jurisdikci ČR, musí jí 

neprodleně vydat českým orgánům [SOFA 2008: čl. V, odst. 3-7]. Všechny budovy a 

nepřemístitelné objekty zůstávají v majetku ČR a Američané je musí v případě svého 

odchodu předat české straně; všechny mobilní objekty si naopak mohou odvézt. 
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V souladu s NATO SOFA mohou příslušníci sil USA nosit při výkonu sluţby zbraně (a 

to i civilisté – např. soukromé firmy střeţící základnu či vyšetřovatelé), mimo sluţbu 

mohou zbraně drţet a pouţít jen v případě, je-li to v souladu s českými právními 

předpisy (vlastní zbrojní pas atd.). Vozidla provozovaná silami USA se budou moci 

volně pohybovat i mimo základnu po celém území ČR, musí ale dodrţovat veškeré 

české předpisy o silničním provozu. Podobné ustanovení platí i v případě letadel, 

Američané si nicméně prosadili podmínku, ţe bez souhlasu USA nebude moţné 

vstupovat na palubu amerických letadel, ani je podrobovat prohlídce [SOFA 2008: čl. 

VI-X]. 

Veškeré zboţí dováţené ozbrojenými silami USA (vojenský materiál, zásoby) 

nepodléhá ţádným celním poplatkům, ani spotřebním a jiným daním (včetně DPH), 

takové zboţí ovšem nebude moţné v ČR dále prodávat či převádět na civilní osoby. 

Sluţební dokumenty a utajované informace nepodléhají prohlídce českých celníků. 

Zdanění je upraveno v podstatě shodně s NATO SOFA, tj. prominutí daně z příjmu 

osobám ve sluţebním poměru a dále těm podnikatelským subjektům, které se budou 

podílet na výstavbě radarové stanice. ČR promíjí Američanům veškeré nepřímé daně 

týkající se výstavby stanice. Trestní jurisdikce se také v zásadě řídí NATO SOFA, 

Česká republika se navíc vzdává přednostního práva vykonávat primární jurisdikci u 

méně závaţných deliktů, spáchaných na území radarové stanice (ale můţe toto 

ustanovení kdykoliv odvolat). Američtí vyšetřovatelé mohou mimo základnu operovat 

pouze se souhlasem a pod vedením českých orgánů [SOFA 2008: čl. X-XXIII]. 

V podstatě všechna ustanovení, která jsme uvedli v souvislosti s korejskou smlouvou, 

jsou platná i pro český případ (včetně např. trestu smrti).  

Jak tedy shrnout poznatky o vlivu souhlasu s americkou základnou na autonomii 

ČR. Případný český souhlas by bezpochyby určitým omezením autonomie byl, neboť 

by se jednalo o dlouhodobý pobyt cizích ozbrojených sil na našem území. Byl by zde 

přítomný vojenský systém řízený a ovládaný jiným státem a vliv ČR na jeho operační 

nasazení a provoz by byl omezený (spoluvytváření prováděcích plánů atd.). Cizí vojáci 

by v případě výkonu sluţby nespadali pod českou jurisdikci. Na riziko z toho plynoucí 

poukazoval např. aktivista Májíček, který připomíná případ pádu lanovky v italském 

Val di Fiemme, zaviněný nezodpovědným jednáním amerického pilota vojenského 

letounu. Tento případ skončil pro zmíněného vojáka minimálním postihem, navzdory 

tomu, ţe jeho jednání způsobilo smrt mnoha lidí – americká strana totiţ vykázala, ţe 
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voják byl v inkriminované době ve sluţbě a vyhradila si právo primární jurisdikce 

[Grygar, Májíček: 2007]. 

Na druhou stranu lze odmítnout další Májíčkova tvrzení, ţe vybudování radaru 

bude znamenat zásadní zásah do české suverenity. Základna zůstane českým územím a 

smlouvu je moţné jednostranně vypovědět (třebaţe výpovědní lhůta je de facto 

dvouletá). Česká republika bude mít přehled o tom, co se na základně děje, bude se 

moci ujistit, ţe základna není vyuţívána k jiným účelům, neţ ke kterým je určena a 

bude mít rovněţ plný on-line přístup k datům z radaru. Američané také musí ČR 

neprodleně informovat o nasazení systému (odpálení interceptoru), nicméně toto 

nasazení nepodléhá českému souhlasu. Daňové úlevy jsou pro tyto případy vojenské 

spolupráce běţné a otázka trestní jurisdikce je v podstatě řešena obdobně jako ve 

smlouvě NATO SOFA, která je pro ČR jiţ dávno závazná. K případům jako bylo 

zmíněné Val di Fiemme můţe tudíţ dojít i během běţných vojenských cvičení s cizí 

účastí, která na našem území čas od času probíhají. 

Z pohledu neorealismu je nicméně americká základna rozhodně spíše omezením 

neţ posílením české autonomie. V tomto případě totiţ není dost dobře moţné hovořit o 

jiţ zmíněné „investici do autonomie“, neboť Česká republika (jak jsme se přesvědčili 

v kapitole 2.1.) nečelí v současné době akutní hrozbě její zásadní ztráty. V takovém 

případě lze od neorealismu očekávat zamítavé stanovisko. Neorealisté by proti základně 

PRO zřejmě neměli námitek v případě, kdyby byla postavena v jiné spojenecké zemi a 

její ochranný deštník by zasahoval i nad Českou republiku, která by se tak dostala do 

výhodné pozice „černého pasaţéra“. Základna v jiné zemi by posílila ochranu ČR proti 

raketovému útoku a zároveň by znamenala, ţe by se Česká republika vyhnula 

případným bezpečnostním hrozbám, plynoucím z umístění základny na svém území. 

Protoţe hrozby radikálního zhoršení mezinárodní situace kvůli výstavbě evropského 

pilíře povaţujeme za nízké, byla by taková pozice z pohledu neorealismu ideální 

(nikoliv ovšem např. z pohledu konstruktivismu).  

Neorealistická hypotéza byla tedy vyvrácena. Dokáţe neorealismus vysvětlit 

český souhlas s radarem alespoň ve své modifikované verzi, kde kromě autonomie 

zahrneme do jeho rozhodování také vliv? 
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2.3. Vliv 

 

Pozicí „černého pasaţéra“, která se pro neorealisty jeví jako velmi výhodná, by 

se ČR připravila o moţnost posílení svého vlivu, která se v souvislosti s výstavbou 

americké základny otevírá. Neorealismus není schopen tuto výhodu dostatečně docenit, 

neboť rozhodujícím faktorem je pro něj omezení autonomie, byť se v našem případě 

nejedná o omezení nijak zásadní. Modifikace neorealistického přístupu naopak 

umoţňuje, abychom moţnost získání vlivu také zahrnuli do celkového hodnocení a 

otázky autonomie a vlivu posoudili společně. Modifikovaný neorealismus nedává 

autonomii natolik rozhodující preferenci, aby její případné omezení nemohlo být 

neutralizováno (či dokonce odsunuto do pozadí) při srovnání s výrazným posílením 

vlivu. 

Vliv státu chápeme jako jeho schopnost uplatnit a prosadit mírovou cestou své 

zájmy u ostatních hráčů v systému. Posílení vlivu můţe mít různou podobu – můţe se 

jednat o získání spoluúčasti na rozhodování v důleţitých otázkách, které by jinak bylo 

výsadní doménou jiných aktérů, o získání konkrétních materiálních výhod, o zlepšení 

vztahů a vyjednávací pozice, mající za důsledek např. ekonomické či materiální zisky 

pro stát, či se můţe jednat o pouhé posílení prestiţe a významu přikládaného sledované 

zemi ostatními hráči. Jak uţ jsme uvedli na počátku třetí kapitoly, posílení vlivu můţe 

také zprostředkovaně vést k posílení bezpečnosti.  

Zisky z vlivu na jiného aktéra mezinárodních vztahů jsou tím důleţitější, čím 

významnější úlohu hraje tento aktér v mezinárodním systému. I omezené posílení vlivu 

vůči velmoci je tedy významnější, neţ kdyţ se podaří zcela dostat do vlastního vlivu 

méně významný stát. Vliv je velmi důleţitým prostředkem zejména pro malé státy, 

jejichţ vojenské a ekonomické kapacity jim neumoţňují prosadit své zájmy jinou 

cestou. Takové státy se pak snaţí vyuţít kaţdou příleţitost, jak „být viděn a slyšen“ na 

mezinárodním poli. Česká republika je právě takovým státem. 

V této podkapitole posoudíme, jaký efekt by měl souhlas s radarem z hlediska 

vlivu České republiky na ostatní hráče v mezinárodním systému. Postupně si probereme 

jednotlivé státy, u kterých předpokládáme, ţe by v jejich případě měl český souhlas 

konkrétní dopady na vzájemné bilaterální vztahy a vazby. Státy, u kterých 

předpokládáme, ţe by byl tento dopad nulový (či zcela zanedbatelný) pomíjíme. Jedná 

se zejména o státy, které se k evropskému pilíři PRO nijak nevyjadřovaly, nebo s nimi 

nemá ČR rozvinuté zásadnější vztahy. Stejně jako u autonomie, nebude ani v případě 
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vlivu nutné expicitně měřit míru jeho zhoršení či zlepšení, přesto se pokusíme 

kvalitativní metodou zhodnotit konkrétní dopady českého rozhodnutí na vzájemné 

vztahy. Důleţitější bude pro kaţdou sledovanou zemi určit, zdali by byl dopad na český 

vliv vůči ní pozitivní či negativní. Můţeme také pochopitelně dospět k závěru, ţe se 

otázka radaru zásadním způsobem do vlivu ČR na danou zemi nepromítne. 

V závěrečném srovnání pak posoudíme všechny státy společně a určíme celkový dopad 

radaru na postavení ČR v mezinárodním systému z hlediska jejího vlivu. Vlivu na státy, 

jejichţ mocenská pozice v systému je nejsilnější, bude v závěrečném hodnocení 

přikládána větší váha, neţ vlivu na menší hráče.  

Tímto způsobem tedy budeme testovat následující hypotézu: Česká republika 

souhlasila s výstavbou amerického radaru, protože by tím posílila svůj vliv na ostatní 

hráče v mezinárodním systému. 

Od počátku 90. let jsou dominantním aktérem mezinárodních vztahů Spojené 

státy americké. Zbigniew Brzezinski dokonce tvrdí, ţe tato země jako první v lidských 

dějinách dosáhla postavení globálního mocenského hegemona [Brzezinski 1999]. 

Přestoţe hegemonické postavení USA je v poslední době často zpochybňováno (někdy 

se hovoří o tom, ţe americká hegemonie trvala od pádu SSSR do pádu banky Lehman 

Brothers), v době rozhodování o radaru se dalo jistě prohlásit, ţe Spojené státy jsou 

nejmocnejším aktérem v mezinárodním systému. Přitom právě značné posílení vztahů s 

USA bylo motivem mnoha zastánců radaru. Podle průzkumu CVVM by souhlas se 

základnou měl podle 76% respondentů příznivý vliv na vztahy se Spojenými státy, 

přičemţ opačný názor vyjádřily pouhé 4% lidí [Červenka 2007: 7]. Jakou podobu by 

tedy na sebe toto posílení vztahů vzalo? 

Podle analytiků Asociace pro mezinárodní otázky by umístění základny na 

našem území znamenalo prohloubení česko-amerických vztahů a posílení zájmu 

Spojených států o dění v ČR a celém středoevropském prostoru. Je údajně třeba si 

uvědomit, ţe zvýšená pozornost, kterou USA věnovaly Evropě v posledních několika 

desetiletích, není zdaleka samozřejmá a jiţ dnes se od Atlantiku stáčí do prostoru 

Pacifiku a na Střední východ. Česká republika má přitom z geopolitického hlediska 

klíčový úkol zájem Spojených států o střední Evropu udrţet a umístění základny k tomu 

skýtá dobrou příleţitost [Přikryl, Palatová 2006: 9-10]. Zdá se, ţe cíle většího 

vzájemného sblíţení ČR a USA prostřednictvím jednání o radaru bylo skutečně 

dosaţeno, neboť např. ministr obrany Robert Gates na tiskové konferenci v říjnu 2007 

prohlásil, ţe „naše vztahy jsou asi nejintenzivnější v historii.“ [MO 2007]. 
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Po uzavření Hlavní smlouvy bylo skutečně jasné, ţe přinejmenším ve vojenské 

oblasti a v oblasti výzkumu se můţe česko-americká spolupráce dostat na novou 

úroveň. V roce 2008 byl podán z americké strany návrh na zahájení tzv. strategického 

dialogu mezi oběma zeměmi, který by měl mít formu pravidelných setkávání 

představitelů různých ministerstev ČR a USA (zejména zahraničí a obrany), kde by byly 

konzultovány problémy mezinárodní bezpečnosti: terorismus, energetická bezpečnost a 

další otázky, které by mohly mít vliv na bezpečnost a obranyschopnost obou zemí. 

Strategický dialog byl následně zakotven i v preambuli Hlavní dohody o radaru. Česká 

republika se tak zařadila do velmi úzké skupiny zemí, které s USA takový dialog vedou. 

Dá se říci, ţe se tímto krokem ČR zařadila mezi nejbliţší americké spojence. Hned na 

první schůzce ve Washingtonu v září 2008 tak poţádali čeští zástupci z ministerstev 

obrany a zahraničí americkou stranu o pomoc při získání moderních vojenských 

přepravních letounů. Na setkání ministrů obrany Parkanové a Gatese byla navíc v 

Londýně podepsána „Deklarace o strategické spolupráci“, která předpokládá podporu 

USA při českých operacích v zahraničí, výměnu zpravodajských informací nebo 

konzultace k iniciativám projednávaným na půdě NATO [Ditrych 2009: 165]. 

V Hlavní smlouvě je také zakotveno působení českých styčných důstojníků jak u 

Agentury pro protiraketovou obranu ve Washingtonu, tak v Integrovaném řídícím 

centru protiraketové obrany v Colorado Springs. Odborníci AČR budou navíc zapojeni 

do provozu radaru a díky tomu získají hlubší náhled do fungování systému PRO a 

znalosti o něm. Ve smlouvě se uvádí, ţe „takové zapojení českých odborníků umožní 

v budoucnu informovaná rozhodnutí o další účasti České republiky v programu 

protiraketové obrany (…) včetně vývoje a analýzy variant rozšíření systému (…) s cílem 

dát schopnost protiraketové obrany k dispozici České republice.“ [Hlavní dohoda 2008: 

čl. X, odst. 9] ČR by tak získala velmi cenný informační přístup k jedné 

z nejpokročilejších a nejdraţších vojenských technologií současného světa. Pro posílení 

českého vojenského výzkumu a technologického know-how by to byl jistě významný 

impuls. Ve smlouvě SOFA je navíc zakotveno, ţe v případě vypovězení smlouvy, nebo 

kdyţ ji USA nebudou nadále potřebovat, vrátí ČR radarovou stanici „v 

provozuschopném stavu slučitelném s jejím řádným užíváním.“ [SOFA 2008: čl. VI, 

odst. 2]. Čechům by tedy v případě odchodu Američanů připadl funkční moderní X-

band radar v hodnotě desítek milionů USD, který u nás přitom USA vybudují na vlastní 

náklady. 
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 Vláda ČR sice tvrdila, ţe přínosem pro zemi je jiţ samotné zapojení do systému, 

přesto ale usilovala o získání konkrétních materiálních výhod z americké strany. 

Částečně se tak dělo na nátlak opozice, která napadala vládu, ţe nejedná dostatečně 

rázně a nedosáhla výsledků srovnatelných s Polskem [Ditrych 2009: 161]. Polské 

vyjednávání s Američany bylo skutečně daleko sloţitější a polské poţadavky daleko 

náročnější. Zejména poté, co v čele Polska nahradil premiéra Kaczyńského (PiS) 

Donald Tusk z Občanské platformy. Ten dával jiţ ve volební kampani najevo, ţe jeho 

vláda nebude postupovat vůči USA „servilně“, bude mít na Američany tvrdší nároky a 

ústy svými i ministra obrany Sikorského zdůrazňoval, ţe Polsko můţe jednání kdykoliv 

přerušit. Poláci poţadovali především zvýšené bezpečnostní záruky ve formě 

„modernizace“ polské armády a také poskytnutí baterie raket Patriot pro vlastní 

ochranu. Přestoţe několikrát hrozilo, ţe jednání zkrachují, v závěrečné smlouvě se 

skutečně USA zavázaly přesunout 96 raket z německých základen na polské území 

[Hildreth, Ek 2009: 10-12]. 

 Poţadavky české vlády byly méně „nákladné“. Češi ţádali hlavně spolupráci 

s Američany na poli vědy a průmyslu, která by přinesla řadu (nejen) ekonomických 

výhod českým podnikům a výzkumným institucím. 9. července 2008 (den po podpisu 

Hlavní smlouvy) byla v Praze uzavřena tzv. Rámcová dohoda mezi ČR a USA. Dohoda 

umoţňuje zapojení českých vládních i nevládních subjektů do projektu protiraketové 

obrany v podobě zadání zakázek a navázání spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a 

sdílení technologií. Zástupce ředitele agentury MDA v této souvislosti uvedl, ţe české 

společnosti se budou moci v souvislosti s výstavbou radarové stanice ucházet o zakázky 

ve výši 90 milionů USD (1,6 miliardy Kč) a poté kaţdoročně o dalších 40 milionů USD 

(700 milionů Kč). Americká vláda také zadala praţskému ČVUT projekt, jehoţ 

výstupem měl být výčet moţností, jimiţ mohou čeští odborníci americké straně prospět. 

Šlo zejména o obory jako informační technologie, kybernetika, nanotechnologie, 

matematika a podle vyjádření hlavního řešitele připadalo v úvahu 119 českých 

vědeckých institucí a průmyslových firem [Ditrych 2009: 165]. Kromě těchto výhod je 

v Hlavní smlouvě zakotveno, ţe USA by měly při výstavbě stanice přednostně vyuţívat 

české dodavatele [Hlavní dohoda 2008: čl. VII, odst. 4]. 

 Kontroverzním tématem se také stalo případné propojení jednání o radaru 

s tlakem na americkou stranu v otázce zrušení víz českým občanům. Před tímto 

propojením sice varoval např. bývalý prezident Václav Havel [Ditrych 2008: 194] a 

kritizovala je i opozice, její postoj byl nicméně v této otázce silně nekonzistentní, neboť 
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zároveň osočovala vládu, ţe v otázce radaru nevyjednala víc. K oficiálnímu propojení 

obou témat nakonec nedošlo, nicméně jednání o vízech skutečně zaznamenala po 

uzavření radarových dohod významný posun a turistická víza byla brzy nato zrušena. 

Lze jen spekulovat, ţe souhlasný postoj k radaru zlepšil vyjednávací podmínky ČR. 

Předseda ČSSD Paroubek k tomu nicméně řekl: „Poláci dosáhli toho, (…) že přezbrojí 

na účet USA svou armádu. To je otázka miliard dolarů. Jestli to tady někdo vyměnil za 

víza, je to, jako když vyměníte holínky za hodinky.“ [Šídlo 2008: 10] 

 Ve vztahu k USA tedy ČR zjevně dosáhla posílení vztahů i konkrétních výhod. 

Jaký vliv to ale mělo na vztahy s ostatními zeměmi? Proti PRO se ozývaly nesouhlasné 

hlasy nejen ze strany států, jako je Rusko, ale také od sousedů a spojeneckých zemí. 

Podle Hynka a Stříteckého česká vláda nevzala dostatečně v úvahu postoj ostatních 

aktérů, a to včetně nejbliţších spojenců. Uţ vůbec se přitom nezabývala společným 

zájmem EU [Hynek, Střítecký 2010: 101]. Mluvilo se dokonce o „políčku do tváře“ 

společnému evropskému úsilí o vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku, přičemţ 

kritizována byla hlavně bilaterální dimenze jednání mezi ČR a USA [Berdych 2007]. 

 O multilateralizaci jednání na poli NATO se budeme blíţe zabývat v kapitole o 

konstruktivismu. Nyní se zaměříme pouze na to, jaký vliv mělo české rozhodnutí na 

vztahy s konkrétními zeměmi. V průzkumu CVVM byla poloţena i otázka, jaké budou 

důsledky zřízení základny na vztahy s ostatními státy (kromě USA). V tomto případě se 

jiţ nejvíce respondentů (37%) vyjádřilo, ţe na vztahy s dalšími zeměmi bude mít radar 

spíše negativní dopad [Červenka 2007: 7].  

Jak uţ jsme zmínili, velmi negativní byla reakce Ruska, coţ skutečně vedlo 

k ochlazení česko-ruských vztahů. Rusko ale kromě ostrých vyjádření
3
 nepodniklo 

                                                 
3
 Mimořádnou pozornost vzbudil zejména projev prezidenta Putina na mnichovské bezpečnostní 

konferenci v únoru 2007, na které Putin poměrně jasně naznačil, ţe vybudování PRO ve střední Evropě 

povaţuje Rusko za zásadní ohroţení vlastní bezpečnosti. Poté, co v úvodu prohlásil, ţe mu formát 

konference umoţňuje přednést to, co si skutečně myslí o problematice mezinárodní bezpečnosti, řekl 

mimo jiné, ţe případné rozmístění prvků protiraketové obrany v Evropě povede nevyhnutelně k novému 

kolu závodů ve zbrojení [Putin 2007]. 

Přestoţe Putinovy formulace nebyly ve skutečnosti aţ tak ostré, jak byly někdy prezentovány 

českými i západními novináři, výroky některých čelných představitelů ruské armády uţ dramatičnost 

rozhodně nepostrádaly. Velitel ruských strategických raketových sil, generál Nikolaj Solovcov, prohlásil, 

ţe zařízení USA v ČR a v Polsku se mohou stát novými cíly ruských raket [Kuchyňková 2009: 192]. 

Bývalý námořní velitel Michail Volţenský pro jistotu upřesnil, ţe dolet raket na cíle v Česku bude 10 aţ 

15 minut, přičemţ tyto rakety mohou nést jaderné náloţe, aby bylo zajištěno zničení cíle [Máša 2007: 8]. 

Předseda parlamentního výboru Státní Dumy pro mezinárodní vztahy Konstantin Kosačov řekl, ţe území 

Polska a ČR bude nadále pod nepřetrţitým dohledem ozbrojených sil Ruské federace, aby mohla ruská 

armáda v případě eskalace situace okamţitě zasáhnout. Ruský náčelník generálního štábu Jevgenij 

Balujevskij označil evropský pilíř PRO za vojenskou hrozbu a uvedl, ţe Rusko plánuje v reakci na to 

rozmístit balistické střely středního doletu v kaliningradské enklávě. V únoru 2008 zase oficiálně 

konstatoval ministr zahraničí Sergej Lavrov, ţe vybudování amerických základen ve střední Evropě není 
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ţádné konkrétní odvetné kroky, o jakých mluvil např. poslanec ruského parlamentu 

Konstantin Kosačev [Kratochvíl 2006]. Kdyţ v druhé polovině roku 2008 došlo 

k odstávce dodávek ropy z Ruska, spekulovalo se o tom, ţe k ní došlo v souvislosti 

s podpisem Hlavní smlouvy o radaru, ke kterému došlo krátce předtím. Spojení 

s radarem ovšem odmítli nejen přední ruští politici, ale také čeští znalci energetického 

sektoru. O tom, ţe přerušení dodávek nebylo trestem za radar, svědčí i méně známý 

fakt, ţe dodávky nebyly do konce roku plně obnoveny [Střítecký 2009: 89]. Petr 

Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů je přesvědčen o tom, ţe by se Rusko 

s existencí základny smířilo v okamţiku, kdy by o jejím vybudování padlo ze strany 

USA a ČR jasné rozhodnutí. Podle Kratochvíla se totiţ bude opakovat scénář 

s rozšířením NATO, které Rusko rovněţ povaţovalo za velkou hrozbu a nakonec ţádné 

zásadní kroky nepodniklo (rozšíření NATO přitom přikládali Rusové daleko větší 

význam neţ PRO). Dokládá to i fakt, ţe co se mediální odezvy týká, mnohem větší 

pozornost si v dané době v Rusku získaly spory s Gruzií nebo dokonce debata o 

vztazích s Íránem [Kratochvíl 2006]. Ve skutečnosti totiţ systém PRO podle všeho 

nemá potenciál k tomu, aby jeho instalací došlo ke skutečnému narušení strategické 

rovnováhy mezi velmocemi
4
. Ruské námitky v tomto směru se jeví spíše jako účelové 

politické manévrování
5
. 

                                                                                                                                               
namířeno proti Íránu či Severní Koreji, ale je součástí strategie na obklíčení Ruské federace [Korba 2008: 

6-8]. Jiní ruští představitelé zase vyjádřili přesvědčení, ţe český radar není ve skutečnosti určen 

k navádění antiraket, ale ke špionáţi ruských raketových systémů a monitorování ruských námořních 

operací. Český generální štáb označil obvinění z elektronické špionáţe za „absolutní nesmysl“ a uvedl, ţe 

radar monitoruje pouze jiţ odpálené rakety a nemá, na rozdíl od jiţ operujících amerických průzkumných 

satelitů, schopnost vidět, co se děje na zemi [Hildreth, Ek 2009: 19]. 

 
4
 Američané se snaţili při opakovaných jednáních Rusy přesvědčit, ţe protiraketová obrana pro 

ně v této podobě není ţádnou hrozbou, neboť její moţnosti jsou velmi omezené. Na polské základně mělo 

být umístěno pouhých deset interceptorů, přičemţ dalších dvaadvacet bylo jiţ operabilních na základnách 

v USA [Suchý 2007: 32]. Mnoţství pouhých tří desítek antiraket by tak pro ruský strategický arzenál, 

čítající tisíce raket a hlavic, nepředstavovalo ţádnou velkou překáţku a doktrína MAD by tudíţ zůstala 

zachována. Co se týče ruských obav, ţe by systém mohl být v budoucnu rozšířen či modifikován, ty by 

měly být eliminovány prostřednictvím inspekcí ruských expertů v těchto zařízeních, které americká strana 

během vyjednávání nabídla. Konstrukce antiraket i odpalovacích zařízení údajně zcela vylučuje vyuţití 

polské základny k instalaci a odpálení útočných zbraňových systémů. Vlastní interceptor přitom nenese 

ţádnou konvenční (natoţ jadernou) náloţ a svůj cíl ničí pouhým nárazem tj. kinetickou energií. 

Antirakety i jejich sila jsou nesrovnatelně menší neţ klasické balistické střely a nejsou schopny nést těţší 

náklad neţ cca 70 kg [MZV 2006: 9]. Umístění zařízení ve střední Evropě navíc není příliš vhodné pro 

ochranu proti ruskému raketovému útoku na USA. Ten by byl totiţ, vzhledem k nejkratší balistické dráze, 

veden nejspíše přes Arktidu a antirakety v Polsku by proti němu byly neúčinné [Sieg 2009: 68]. Díky 

jaderným ponorkám mají navíc USA jiţ nyní schopnost úderu z bezprostřední blízkosti ruského území a 

umístění raket v Polsku by jim v tomto směru nepřineslo ţádnou výhodu (srovnání s kubánskou krizí, 

které se také občas objevovalo, je tedy zavádějící).  

Nicméně argument, ţe i omezený systém protiraketové obrany můţe ohrozit jadernou paritu 

mezi velmocemi, zazněl i na Západě. Velkou pozornost vzbudil zejména článek „The Rise of U.S. 

Nuclear Primacy“, který vyšel v roce 2006 v časopise Foreign Affairs. Autoři Lieber a Press zde 
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Různé postoje k radaru zaujaly sousední státy. Vyjednávání o PRO vedlo 

k nebývalému sblíţení s Polskem, které bylo navíc umocněno jistou ideovou 

spřízněností české vlády a obou vlád polských [Kořan 2008a: 139]. Přestoţe obě strany 

zaujaly odlišné strategie při vyjednávání s Američany, dá se mluvit o tom, ţe česko-

polské vztahy se ve sledované době ocitly na historicky mimořádné úrovni. Trochu 

                                                                                                                                               
poukazují na to, ţe ruský jaderný arzenál čelí váţné krizi a jeho schopnosti a moţnosti mají prudce 

sestupnou tendenci. Ruské jaderné síly jsou údajně v natolik špatném stavu, ţe pokud by Američané 

provedli masivní úder proti všem sloţkám ruské strategické triády, mohlo by se jim podařit zničit 

podstatnou část, moţná dokonce veškerý odvetný potenciál protivníka. Za takové situace by i velmi 

omezený protiraketový deštník stačil k pokrytí případné ruské odvety. Autoři navíc upozorňují, ţe USA 

se i nadále odmítají zavázat k příslibu, ţe nepouţijí jaderné zbraně jako první, coţ povaţují za další 

moţný důkaz ofenzivních motivů Spojených států [Lieber, Press 2006]. 

Tato tvrzení Liebera a Presse, které přebírá mnoho kritiků umístění základen, se ale sama setkala 

se značnou kritikou. Poměrně věrohodně vyvrátil jejich silně negativní hodnocení kvality ruského 

jaderného potenciálu ruský expert Pavel Podvig. Od konce studené války sice došlo k silné redukci 

ruských strategických systémů (strategických bombardérů o 39%, balistických střel odpalovaných ze 

země ‚ICBM„ o 58%, jaderných ponorek o 80%), ve stejném období došlo ale k zásadním poklesům i na 

straně Američanů (bombardéry 66%, ICBM 50%, ponorky 50%). Mnohem méně dramaticky také 

hodnotil efektivitu zbývajících schopností Rusů vlivem překročení plánované ţivotnosti systémů, sníţení 

frekvence cvičení atd. Podle Podviga je ruský strategický arzenál nadále schopen efektivního odstrašení 

(tj. v případě amerického útoku reagovat dostatečně masivní odvetou). Navíc i současné Rusko také 

opustilo deklaratorní závazek nepouţít jaderné zbraně jako první, neboť to výrazně rozšiřuje strategické 

moţnosti i vyjednávací pozici v případě krize [Suchý 2007: 33]. 
 

5
 Pokud ale protiraketový systém skutečně nepředstavuje pro Rusy natolik zásadní bezpečnostní 

hrozbu, jaké motivy je vedou k tomu, ţe to tak hlasitě prohlašují. O tom, ţe ruské motivy jsou spíše 

politické (a geopolitické), neţ bezpečnostní, svědčí například fakt, ţe Rusko ruské výhrady se výrazně 

zradikalizovaly ve chvíli, kdy měly být prvky systému umístěny ve střední Evropě. Podle mnohých 

Rusové stále uvaţují ve starých geopolitických vzorcích a středoevropskou oblast dosud povaţují za svou 

sféru vlivu. Její větší přimknutí k USA a k Západu pak vnímají jako útok na vlastní postavení. Myšlení 

zatíţené studenoválečnými stereotypy je podle všeho nejvíce vlastní představitelům ruské armády. 

Z politického hlediska Rusko ani v minulosti nevynechalo jedinou příleţitost podporovat rozpory a 

nesoulad mezi spojenci v NATO, neboť jednotná Aliance a EU není v jeho primárním zájmu. Americké 

základny mají pro tento účel velký potenciál, neboť řada členských zemí obou organizací se k nim 

skutečně stavěla s výhradami (jak ještě v této kapitole uvidíme).  

Vzhledem k tomu, ţe většina české (i polské) společnosti se stavěla k základnám spíše odmítavě, 

snaţilo se Rusko této situace maximálně vyuţít ve svůj prospěch. Silácké výroky a výhruţky tak byly 

určeny spíše uším české a polské veřejnosti, protoţe většina vládních činitelů i expertů si uvědomovala, 

ţe se jedná spíše o rétorická cvičení, neţ o váţně míněné hrozby. Pokud se Rusové skutečně snaţili 

Čechy zastrašit, je nutné podotknout, ţe se jim to poměrně dařilo. V průzkumu společnosti Factum 

Invenio pro MZV v listopadu 2008 odpovědělo na otázku, co povaţují za nejváţnější ohroţení naší 

bezpečnosti, celých 45% respondentů, ţe se obávají reakce Ruska v souvislosti s radarem. 

V Karlovarském kraji, ve kterém je jak známo tradičně výrazněji zastoupena ruská menšina, to bylo 

dokonce 66%. Íránský jaderný a raketový program, proti kterému měl být radar primárně určen, přitom 

jako hrozbu vnímalo jen 40% respondentů [MZV 2008a]. 

Podle Antonína Berdycha z Asociace pro mezinárodní otázky byly exponované výroky čelných 

ruských představitelů mířeny také na domácí publikum před blíţícími se dvojími volbami v Rusku. 

Prezident Putin mohl svému národu ukázat, jak rázně dokáţe kritizovat a odmítat „nepřátelské“ úmysly 

jiných států, čímţ by vyslal jasný signál, ţe hodlá zemi navrátit její bývalé dominantní postavení na 

mezinárodní scéně. Posledním důvodem můţe být běţné diplomatické manévrování, kdy se Rusko staví 

do role poškozené strany a můţe pak ţádat ústupky ve zcela nesouvisejících záleţitostech [Berdych 

2007]. O nevěrohodnosti ruských výhrad by mohlo svědčit i to, ţe např. z Číny zdaleka tak hlasitá kritika 

PRO nezaznívala, přestoţe její strategický arzenál je výrazně menší neţ ruský a daleko více se jej tedy 

týkají i omezená ochranná opatření v tom smyslu, jak jej formulovali Lieber s Pressem [Lieber, Press 

2006: 42-54]. 
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odlišná byla situace na Slovensku, kde premiér Robert Fico dlouhodobě prosazoval 

posílení vazeb své země na Rusko, zatímco Česká republika se dostávala spíše na 

opačnou trajektorii. Ficův postoj k radaru byl odmítavý, coţ neváhal tlumočit na 

oficiálních státních návštěvách (např. právě v Rusku), přestoţe stále opakoval, ţe jde 

jen o jeho soukromý názor. Slovenské ministerstvo zahraničních věcí ale nemělo 

s radarem váţnější problém a slovenští představitelé se této oficiální linie drţeli i na 

jednáních na půdě NATO [tamtéţ, s. 137]. Pokud tedy pomineme osobní názory 

politiků, otázka radaru se nijak nepromítla do česko-slovenských vztahů, které lze 

označit za nadstandardní. 

Z okolních zemí přišly nejostřejší negativní reakce z Rakouska. Vztahy s ním 

byly dlouhodobě napjatější kvůli několika sporným tématům (Temelín, Schengen atd.). 

Sociálnědemokratický ministr obrany Norbert Darabos označil v srpnu 2007 stavbu 

radaru za provokaci, za coţ si vyslouţil nadšenou chválu z Moskvy a odmítavé reakce 

z USA [Darabos 2007]. V průběhu roku nicméně došlo ke zmírnění původního napětí, 

které způsobil mj. i tento výrok a obě strany se začaly v této otázce chovat zdrţenlivěji. 

K odmítavému stanovisku rakouské vlády přispěla zřejmě také ideová spřízněnost 

rakouských a českých sociálních demokratů – opoziční ČSSD byla v této době velmi 

aktivní, co se týče stranické diplomacie na evropské půdě [Ditrych 2008: 193]. 

Konzervativní koaliční partner rakouských sociálních demokratů byl ale k případné 

stavbě radaru o poznání méně příkrý. Rakušané se sice pokusili oţivit téma radaru na 

půdě evropské Rady pro všeobecné záleţitosti a vnější vztahy, další vývoj nicméně 

ukázal, ţe téma radaru nepředstavuje aţ tak zásadní problém, a ţe ve vzájemných 

vztazích existují daleko podstatnější třecí plochy [Kořan 2008a: 129].  

Odmítavé hlasy přicházely i z Německa, které je naším hlavním obchodním 

partnerem, a kde by případné zhoršení vztahů mohlo mít negativní ekonomické dopady. 

U našeho západního souseda byly americké snahy vnímány především jako překonaná 

představa, ţe bezpečnosti se dá dosáhnout zbrojením. Německo především poţadovalo, 

aby se jednání nevedla bilaterálně, ale na půdě NATO. Postoje Německa a ČR se 

sblíţily poté, co Rusko přišlo s nabídkou na společné uţívání radaru v ázerbájdţánské 

Gabale. Německo nicméně i nadále prosazovalo multilaterální postup v rámci NATO a 

usilovalo o dohodu s Ruskem. SRN zpochybňovala účinnost a aktuální potřebnost 

systému, třebaţe přiznávala, ţe v budoucnu by mohl být uţitečný. Situaci příliš 

neprospěl ani výrok premiéra Topolánka, který v PRO viděl cestu jak řešit polohu 

„problematického prostoru“ mezi Německem a Ruskem, čímţ nepřímo označil 
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Německo za hrozbu. Někteří čeští politici totiţ s obavami sledovali sbliţování Moskvy 

a Berlína v mnoha otázkách [Handl 2008: 166-167]. České a německé postoje se 

nicméně dále sblíţily po summitu NATO v Bukurešti, coţ vzájemným vztahům velmi 

prospělo [Handl 2009: 142-143]. Neshody kolem radaru tedy neměly příliš zásadní vliv 

na česko-německé vztahy.  

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ţádal diskusi na téma PRO na půdě 

NATO a OBSE a do té doby poţadoval, aby se o protiraketové obraně nemluvilo, neboť 

to nijak nepřispívá k bezpečnosti a spíše to věci komplikuje. Alexandr Vondra kritizoval 

Sarkozyho výroky jako nevhodné a polský premiér Tusk dal jasně najevo, ţe jednání o 

základně je čistě polsko-americkou záleţitostí, a ţe ţádná třetí země, ani tak dobrý přítel 

jako Francie, nemá zvláštní právo se k tomuto tématu vyjadřovat. Sarkozy následně 

poněkud zmírnil své výroky tvrzením, ţe kaţdá země se můţe svobodně rozhodnout, 

zdali chce mít na svém území protiraketový štít nebo ne [Hildreth, Ek 2009: 22]. Přes 

tyto drobné neshody nebylo zaznamenáno ţádné zhoršení česko-francouzských vztahů 

v souvislosti s radarem. 

K tématu radaru se vyjádřily i další evropské země (poměrně ostře proti bylo 

například Norsko). Ani v jednom případě to ale nevedlo k dramatickému ochlazení 

vztahů, natoţ k odvetným krokům. Ostrá debata o protiraketovém systému se rozhořela 

i na půdě evropského parlamentu [Schulz 2007]. Pozoruhodné je, ţe kromě členských 

států NATO a Ruska plány na evropský pilíř PRO nevzbudily větší pozornost. Hlasitější 

reakce nepřišly ani z Číny, ani od dalších jaderných mocností. Pozoruhodné stanovisko 

zaujal pouze Írán, proti kterému měl být systém namířen především, který se k PRO 

oficiálně vyjádřil aţ v roce 2007 a označil ji za „vtip roku“ [Laridţání 2007]. 

Uvedené poznatky lze shrnout formou tabulky: 

 

Tabulka 2: Změna vlivu ČR na ostatní státy vlivem souhlasu s radarem 

USA  ++ RUSKO - 

Polsko + Rakousko - 

 

 Z výše popsaných důvodů předpokládáme, ţe souhlas s výstavbou americké 

základny by posílil vliv ČR v USA a v Polsku a oslabil v Rusku a v Rakousku. Ostatní 

státy nejsou v tabulce zahrnuty z toho důvodu, ţe postoj České republiky nebude mít na 

vzájemné vztahy dostatečně podstatný efekt na to, aby se konkrétnějším způsobem 

promítl do jejího vlivu v těchto zemích. Poměrně významné zlepšení vlivu jsme 
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zaznamenali v případě Spojených států, které jsou zároveň, z hlediska jejich mocenské 

pozice v systému, nejvýznamnější ze všech sledovaných zemí. Určité zhoršení vlivu 

bylo v prokázáno v případě Ruska, bliţší pohled ale naznačuje, ţe se toto zhoršení 

významněji nepromítne do vzájemných ekonomických či kulturních vazeb tj. nebude 

mít pro ČR a její zájmy konkrétní negativní dopady. Naopak v případě USA lze řadu 

konkrétních zisků nalézt, ať jiţ ve formě přislíbené vojenské a ekonomické spolupráce, 

tak ve formě posílení vzájemných vazeb. Jinak řečeno: „potrestání za radar“ ze strany 

Ruska by mělo daleko mírnější formu, neţ slíbené „odměny za radar“ ze strany USA. 

Právě to je v tabulce vyjádřeno zdvojením znaménka „+“.  

 Podobně negativní dopady na česko-rakouské vztahy je nutné chápat v kontextu 

jejich celkového oslabení, ke kterému ve sledované době došlo především v důsledku 

jiných, daleko zásadnějších témat (Temelín, Schengen). Lze tedy mluvit spíše o 

mírnějším efektu na vliv ČR v této zemi, podobně jako v opačném případě Polska. 

Z pohledu konkrétních dopadů, „odměn a trestů“ vůči ČR, lze označit radar za 

marginální otázku v případě dalších států, které proto nejsou do tabulky zahrnuty vůbec. 

Postoje Německa, Francie, Slovenska a jiných, by se velmi pravděpodobně nepromítly 

do konkrétní roviny zásadního zlepšení či zhoršení vzájemných vztahů a vliv ČR 

v těchto státech by se tak změnil jen málo. Dokonce ani v případě Íránu nelze očekávat 

ţádné odvetné kroky proti České republice, protoţe i tento stát se v otázce PRO (pokud 

se k ní vůbec vyjadřoval) zaměřoval primárně na USA. 

Shrnuto: přijetím americké nabídky by se České republice otevřela moţnost 

posílit svůj vliv ve Spojených státech, dominantnímu vojenskému a ekonomickému 

hráči na světové scéně. Posílilo by se vzájemné partnerství i bezpečnostní záruky USA 

vůči ČR a v neposlední řadě by Česká republika dosáhla konkrétních materiálních a 

ekonomických výhod. Jednání o radaru zároveň sblíţila ČR a Polsko, kde se dalo mluvit 

o historicky mimořádné úrovni vzájemných vztahů. I kvůli otázce radaru pokračovalo 

ochlazování vztahů s Ruskem, nicméně ruská reakce se omezila na rétorické protesty a 

v nepolitické rovině (hospodářské vazby, kulturní vztahy) se neprojevila. V případě 

ostatních států byl sice jejich pohled na protiraketovou obranu často odlišný, ani 

v jednom případě to ale nebylo natolik významné téma, aby vedlo k zásadnější ztrátě 

vlivu České republiky v těchto zemích. Určitou výjimku představuje Rakousko, ale i 

tady bylo toto téma spíše v pozadí jiných, závaţnějších rozporů (např. jaderné 

energetiky). Nedá se říci, ţe by projekt PRO zhoršil českou pozici v rámci NATO či 

Evropské unie a neměl ani tak zásadní vliv na jejich soudrţnost a fungování, jak 
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předpokládali odpůrci radaru (o tomto tématu bude ještě řeč v kapitole o 

konstruktivismu).  

Pokud tedy zváţíme vliv českého souhlasu na jednotlivé systémové hráče a 

vezmeme v úvahu také jejich mocenskou pozici, můţeme celkově konstatovat, ţe tímto 

postojem by Česká republika skutečně posílila svůj vliv mezinárodním systému a 

hypotézu modifikovaného neorealismu lze tedy povaţovat za potvrzenou. 
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3. Liberalismus 

 

 Dalším teoretickým přístupem, na který se v této práci zaměříme, je 

liberalismus. Zatímco pro neorealisty jsou rozhodujícími aktéry mezinárodních vztahů 

státy, na něţ je nahlíţeno jako na jednotné entity, které mají vlastní, jasně definované 

zájmy, liberálové takový pohled zpochybňují. Spíše neţ subjektem s vlastními zájmy je 

stát v liberálním pojetí konglomerátem různých subjektů a jejich zájmů [Drulák 2010: 

73]. Pro liberály není stát ani tak aktérem sám o sobě, jako spíše institucí reprezentující 

různé koalice aktérů sociálních. Uvnitř státu také neustále probíhá boj o to, kteří domácí 

aktéři to budou a v jaké míře [Moravcsik 1997: 518]. 

 Pro neorealismus je stát černou skříňkou, kterou se liberalismus snaţí otevřít. 

Činí tak zejména na základě předpokladu, ţe jsou to právě domácí aktéři a jejich zájmy, 

kteří ve skutečnosti formují zahraniční politiku států. Z rozsáhlého okruhu liberální 

tradice jsme (opět ve shodě se sborníkem o německé zahraniční politice) vybrali jeden 

dílčí směr, který by nám mohl pomoci dále poodkrýt podstatu zájmu ČR na radaru, 

neboť se na rozdíl od neorealismu zaměřuje na jinou, subsystémovou úroveň. Je jím 

utilitární (uţitkový) liberalismus (utilitarian liberalism). Nezávislou proměnnou, kterou 

budeme v jeho rámci zkoumat, budou „domácí zájmy“. 

 Stejně jako neorealismus pracuje i utilitární liberalismus s předpokladem určité 

racionality aktérů – v jeho pojetí ovšem nejsou racionální státy, ale hlavní hráči na 

domácí scéně, kteří určují jejich politiku. Činí tak především skrze prosazování 

vlastních zájmů a preferencí. Lze rozlišit dvě v zásadě odlišná pojetí racionality: 

„základní“ (nebo také „objektivní“) racionalitu (substantive racionality) a racionalitu 

„procesní“ („subjektivní“; procedural racionality), jak je definuje Herbert Simon. První 

z nich zvaţuje pouze moţnosti a omezení vyplývající z dané situace a nezabývá se 

samotným aktérem (organismem), který se rozhoduje. Naopak druhá jmenovaná si je 

vědoma, ţe aktérovy znalosti a schopnosti jsou nutně omezené, takţe nemusí být vţdy 

schopen dospět k objektivně optimálnímu rozhodnutí. I ze svého (byť zúţeného) 

pohledu můţe ale aktér stále jednat na základě racionálního rozhodovacího procesu (a 

tedy být racionální). Jinými slovy – je racionální člověk, který se rozhoduje na základě 

rozumné metody, anebo člověk, který dospěje k racionálnímu rozhodnutí? Objektivní 

pojetí racionality je vlastní především ekonomii, subjektivní (procesní) racionalitu 
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vnesly do společenských věd zejména poznatky kognitivní psychologie [Simon 1985: 

294-296]. 

 Tato kapitola bude pracovat s objektivním pojetím racionality, neboť subjektivní 

pojetí s sebou přináší některé obtíţně překonatelné překáţky. Pokud totiţ operujeme 

s objektivní racionalitou, je moţné optimální rozhodnutí dedukovat jiţ ze znalosti dané 

situace a aktérových zájmů. Naopak v případě procesní racionality je nutné kromě 

těchto faktorů zahrnout nejen to, jaká situace ve skutečnosti je, ale především to, jaké 

informace o ní má sám aktér rozhodování a jakým způsobem ji vnímá [tamtéţ, s. 294]. 

Něco takového je ovšem velmi obtíţné zjistit a z našeho pohledu to v posledku není aţ 

tak klíčové. Podobně deduktivně budeme postupovat i během formulace základních 

zájmů a preferencí jednotlivých aktérů, které budeme odvozovat z teorie a nikoliv 

indukovat z empirických dat, např. z politických prohlášení (veřejně deklarované 

preference se totiţ mohou lišit od těch skutečných). Navíc by při induktivním postupu 

bylo obtíţné rozlišit, kdy aktér jedná na základě svých základních zájmů a kdy na 

základě určitých společenských norem a očekávání, čímţ by bylo nemoţné zde oddělit 

liberální přístup od konstruktivistického [Freund, Rittberger 2001: 79-80]. Subjektivní 

přístup není nutný rovněţ z toho důvodu, ţe se v této práci zaměříme především na 

obecně definované aktéry, jejichţ role je dána strukturálně (např. ministr zahraničních 

věcí ČR), nikoliv na konkrétní osobnosti na této pozici (např. ministr Schwarzenberg).  

 Na tomto místě by zřejmě bylo vhodné vysvětlit, co rozumíme „zájmem“ a co 

„preferencí“ aktéra. Zájmy aktéra jsou obecné a dlouhodobé a vyplývají z jeho snahy 

maximalizovat svůj uţitek. Nejzákladnějším zájmem aktéra je vlastní přeţití, a to jak 

fyzické, tak sociální (tj. přeţití aktéra jakoţto aktéra). Preference aktérů jsou ze 

základních zájmů odvozené a stanovují se pro konkrétní situaci či politické rozhodnutí. 

Základní zájmy se v delším časovém horizontu téměř nemění, naopak preference se 

mohou měnit, pokud se aktér ocitne v odlišném situačním kontextu [tamtéţ, s. 70-71].  

 V úvodu musíme také učinit základní rozhodnutí, zdali se přikloníme k té 

variantě utilitárního liberalismu, která vysvětluje zahraniční politiku státu z analýzy 

jeho domácích struktur (structural approach), anebo se zaměříme na studium domácích 

zájmů zjištěných skrze preference dominantních aktérů (agency-based approach). 

Strukturální přístup derivuje zahraniční politiku např. z toho, je-li stát moderní či 

autoritářský, demokratický či autokratický, slabý či silný atd. [tamtéţ, s. 71-72]. Podle 

druhého z uvedených přístupů mají zájmy jednotlivců a sociálních skupin 

z analytického hlediska přednost před politikou. Občanská společnost je totiţ vnímána 
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jako soubor racionálních jednotlivců, jejichţ priority, závazky a přístup ke zdrojům se 

často liší, a tudíţ se jejich materiální i nemateriální zájmy utvářejí nezávisle na politice. 

Tyto své zájmy ale jednotliví aktéři následně prosazují skrze politickou soutěţ a 

kolektivní akci. Vládní politika je tak tvořena a zároveň omezována zájmy a mocí 

jednotlivých lidí a skupin (jak uvnitř, tak vně státního aparátu), které neustále vyvíjí 

tlaky na aktéry v čele rozhodovacího procesu, aby činili politická rozhodnutí ve shodě 

s jejich preferencemi [Moravcsik 1997: 517-518].  

Právě tento přístup, zaměřující se na preference domácích aktérů, budeme v této 

kapitole pouţívat. I on totiţ bere v úvahu domácí struktury, neboť právě skrze ně se ono 

prosazování vlastních preferencí odehrává. Zároveň ale tyto struktury představují určité 

mantinely takového jednání [Freund, Rittberger 2001: 72]. Zejména díky nim nemají 

všichni jednotlivci a všechny skupiny na utváření politiky stejný vliv, ale někteří jsou 

v prosazování svých politických preferencí úspěšnější neţ jiní. Kaţdá vláda i v těch 

nedemokratičtějších státech reprezentuje některé jednotlivce a skupiny více neţ ostatní. 

V extrémních případech mohou být reprezentovány zájmy pouze velmi úzké skupiny 

lidí, či dokonce jednoho jediného člověka (tomuto hypotetickému modelu se blíţí 

například tyranské vlády Idiho Amina či Josifa Stalina). Teprve poté se tyto různé 

zájmy přetváří v zahraniční politiku státu. I zde je ovšem moţné rozlišovat – 

v některých případech se souboj preferencí domácích aktérů odehrává pouze na 

domácím poli a vůči zahraničí stát vystupuje jednotně, jindy se ale jednotliví hráči a 

skupiny snaţí prosazovat svou vlastní, poloautonomní zahraniční politiku [Moravcsik 

1997: 518-519]. V našem případě to byla např. stranická diplomacie ČSSD a Jiřího 

Paroubka, který se snaţil přesvědčit partnerské socialistické strany v dalších státech, 

aby vystoupily proti radaru. 

Jakým způsobem si tedy konceptualizujeme klíčovou nezávislou proměnnou 

„domácí zájmy“? Liberalismus předpokládá, ţe Česká republika zaujme kladné 

stanovisko k americké nabídce tehdy, pokud to bude v souladu s domácími zájmy. 

Domácími zájmy rozumíme výslednici politických preferencí dominantních domácích 

aktérů ve vztahu k radaru. Nejprve bude nutné určit si dominantní domácí aktéry, 

přičemţ kaţdému z nich (deduktivně) přiřadíme preference ve vztahu ke zkoumané 

problematice na základě znalosti jejich základních zájmů. Kdyţ budeme mít takto 

k dispozici soubor hlavních aktérů, určíme, do jaké míry bude moci kaţdý z nich 

prosadit své preference ve formě konečného zahraničněpolitického rozhodnutí. Z toho 

bude moţné vyvodit předpokládané stanovisko ČR k americké nabídce. 
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Z velkého mnoţství domácích aktérů se zaměříme na ty, kteří budou vykazovat 

určitou míru strukturální či situační mobilizace k dané otázce. Strukturální mobilizace 

aktéra je tím vyšší, čím více je daný aktér schopen prosadit své preference v této 

politické záleţitosti. Pokud například některý z aktérů můţe celé rozhodnutí vetovat, a 

výsledné stanovisko je tak závislé na jeho souhlasu, pak je jeho strukturální mobilizace 

vysoká. Pokud má aktér naopak na konečné rozhodnutí minimální vliv a to je učiněno 

bez ohledu na jeho preference, pak je jeho strukturální mobilizace nízká. Strukturální 

mobilizace se tedy odvíjí především od pravomocí a kompetencí jednotlivých aktérů. 

Naproti tomu aktérova situační mobilizace vypovídá o tom, do jaké míry se dané 

rozhodnutí dotýká jeho základních zájmů, jinak řečeno, jak moc aktérovi na výsledném 

rozhodnutí záleţí (připomínáme, ţe jde o objektivní veličinu, nikoliv subjektivní pocit 

jednotlivých hráčů). Jestliţe dopad na základní zájmy aktéra bude nízký, ať bude 

rozhodnutí jakékoliv, pak bude nízká i jeho situační mobilizace [Freund, Rittberger 

2001: 92].  

To, ţe strukturální a situační mobilizace aktéra nemusí být vţdy v souladu, si 

můţeme ukázat na konkrétních příkladech. Prezident České republiky je v otázce radaru 

vysoce strukturálně mobilizován, neboť konečné rozhodnutí závisí na jeho souhlasu (v 

případě smluv o radaru se jedná o tzv. „prezidentské smlouvy“, které k ratifikaci nutně 

vyţadují jeho podpis a souhlas obou komor Parlamentu). Jeho situační mobilizace je ale 

niţší, neboť případný souhlas či nesouhlas s radarem se v minimální míře dotýká jeho 

základních zájmů (např. zájmu na znovuzvolení, posílení jeho pravomocí atd.). Naopak 

v případě občanských iniciativ je situace opačná – v otázce radaru jsou vysoce situačně 

mobilizovány, vţdyť mnohé z nich dokonce přímo vznikly za účelem ovlivnit 

rozhodování v této věci, jejich moţnosti konečné rozhodnutí skutečně změnit jsou ale 

velmi nízké, a tudíţ je nízká i jejich strukturální mobilizace. 

Dominantními aktéry budeme rozumět především aktéry s vysokou strukturální 

mobilizací, neboť to budou právě jejich preference, které budou formovat konečné 

rozhodnutí. Pokud je strukturální mobilizace dvou aktérů totoţná, bude jako 

dominantnější chápán ten z nich, který bude mít vyšší míru situační mobilizace. 

V případě, ţe bude situační mobilizace aktéra velmi nízká, nebude z jeho základních 

zájmů moţné dedukovat jeho konkrétní politické preference k naší otázce. Aktéry 

s nízkou strukturální (ale vysokou situační) mobilizací zahrnujeme především proto, aby 

bylo moţné jejich nízkou strukturální mobilizaci prokázat, neboť ta nemusí být na první 

pohled zřejmá.  
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Aktéry budeme vybírat ze dvou velkých okruhů – z politicko-administrativního 

systému (PAS) a ze soukromého sektoru. To je v souladu se síťovým pojetím politiky, 

jak jej definoval Peter Katzenstein (policy network concept). Podle Katzensteina je 

právě rozlišení mezi veřejným a soukromým sektorem a úroveň centralizace uvnitř státu 

klíčová, pro pochopení fungování moderních kapitalistických společností [Atkinson, 

Coleman 1989: 50]. Různí autoři zastávají velmi různá stanoviska v otázce, jakou roli 

hrají soukromí aktéři při formulaci zahraniční politiky, přičemţ někteří se domnívají, ţe 

jejich význam je dokonce větší neţ v případě aktérů politicko-administrativního 

systému [Krasner 1984: 223-246]. Proto se i my musíme zaměřit na otázku, do jaké 

míry jsou aktéři v rámci PAS závislí na aktérech soukromých, a prokáţeme, ţe v našem 

případě se politicko-administrativní systém těší vysoké míře autonomie na soukromých 

aktérech. Zatímco v některých oblastech politiky (např. zemědělství, zdravotnictví) jsou 

soukromí hráči vysoce strukturálně mobilizováni, v bezpečnostních otázkách to 

povětšinou neplatí. V případě radaru tedy můţeme mluvit o vůdčí roli aktérů PAS při 

prosazování svých politických preferencí [Freund, Rittberger 2001: 93-96]. 

Jaké jsou tedy základní zájmy jednotlivých domácích aktérů? U všech domácích 

aktérů bez výjimky je jejich základním zájmem zajistit si zdroje pro své přeţití. Tyto 

zdroje mohou být jak materiální, tak nemateriální. Dva z nich jsou společné všem: 

finanční zdroje, které mají k dispozici a moc činit politická rozhodnutí. Všichni aktéři se 

snaţí zvýšit svůj přístup k těmto dvěma zdrojům, jelikoţ ale pro různé skupiny aktérů 

mají tyto zdroje různou důleţitost, bude dobré si základní zájmy stanovit pro kaţdou 

skupinu zvlášť. V rámci politicko-administrativního systému (PAS) rozlišujeme tři 

hlavní okruhy aktérů: politické, politicko-administrativní a administrativní [tamtéţ, s. 

80-81]. 

Političtí aktéři jsou ti, jejichţ pozice v systému je legitimizována volbami. 

Kromě výše zmíněných zájmů o maximalizaci svých rozhodovacích pravomocí a 

finančních prostředků se u nich dají předpokládat ještě následující tři základní zájmy. 

Největší prioritu z nich má jednoznačně snaha o znovuzvolení. Z pohledu politických 

aktérů lze totiţ tuto snahu ztotoţnit se snahou o přeţití – pokud aktér není opětovně 

zvolen, přestává být politickým aktérem a v rámci systému tak „umírá“. Šance na 

znovuzvolení jsou obecně tím vyšší, čím více politický aktér vychází vstříc očekáváním 

a přáním svých voličů. Stejně jako u státních aktérů lze totiţ i u voličů předpokládat 

racionální snahu po maximalizaci svého uţitku. Volič se tudíţ obvykle rozhodne pro 

kandidáta, od kterého si pro sebe slibuje největší uţitek [tamtéţ, s. 81].  
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Druhým základním zájmem kaţdého politického aktéra je snaha o plnění 

stranických cílů. Tento zájem souvisí s prvním zájmem o znovuzvolení v tom smyslu, 

ţe političtí aktéři se snaţí naplnit zejména očekávání voličů své strany. Jestliţe jsou ale 

oba cíle v rozporu, obecný zájem o znovuzvolení je přednější a politický aktér se můţe 

rozhodnout jít proti základním cílům své strany, pokud je reálná šance, ţe takovým 

rozhodnutím více voličů získá, neţ ztratí. Posledním základním zájmem politických 

aktérů je zájem na zachování soudrţnosti vládní koalice (v případě aktérů, kteří se na 

vládě podílejí). V České republice fungují od roku 1989 vesměs koaliční vlády, často 

s křehkou parlamentní podporou, které se vyznačují velkou vzájemnou závislostí 

koaličních partnerů, neboť vzájemné spory mohou vyústit v oslabení či dokonce pád 

vlády, a tím i v oslabení politické moci zúčastněných aktérů. Stabilita a soudrţnost 

vlády je navíc pozitivně vnímána i ze strany voličů [tamtéţ, s. 82-84]. 

V našem případě budou politické aktéry představovat vláda (resp. premiér a 

členové vlády), prezident a Parlament ČR (resp. poslanci a senátoři), neboť u kaţdého 

z nich je moţné identifikovat určitou míru strukturální či situační mobilizace. Prezident 

není sice v ČR volen přímo, ale prostřednictvím přímo voleného Parlamentu, jeho 

legitimita je nicméně z voleb (lidového hlasování) odvozena, a je tedy politickým 

aktérem. Analogická je situace ministerského předsedy. Ten je navíc, přísně vzato, 

v rámci vlády vlastně jediným čistě politickým aktérem, neboť vládní ministři patří díky 

svým resortům mezi aktéry politicko-administrativní. Nicméně pokud jejich resort 

vykazuje nízkou míru situační mobilizace ve vztahu k radaru, budeme je vnímat jako 

aktéry politické, neboť jejich zájmy a preference budou shodné se zájmy a preferencemi 

politických aktérů. Premiér nemá v tomto případě pravomoc o schválení (či 

neschválení) smluv sám rozhodnout, takové rozhodnutí činí vláda jako kolektivní orgán. 

Politicko-administrativní aktéři představují jakýsi most mezi aktéry 

legitimizovanými volbami a aktéry čistě administrativními, kteří získali svou pozici 

v systému na základě pověření politickými aktéry, jejichţ zadání a úkoly mají plnit 

[tamtéţ, s. 84]. V našem případě budou tuto skupinu aktérů reprezentovat pouze ministr 

zahraničních věcí a ministr obrany. U obou je totiţ moţné nalézt zvýšenou míru 

strukturální i situační mobilizace. U těchto aktérů se mohou kříţit jejich politické zájmy 

(totoţné s výše uvedenými zájmy politických aktérů) s partikulárními zájmy jejich 

resortů, z jejichţ plnění mají tito aktéři rovněţ uţitek (např. navýšení finančních 

prostředků, kterými disponují, či posílení jejich pravomocí a vlivu). Existují i další 

politicko-administrativní aktéři, kteří se nějakým způsobem podíleli na rozhodování o 
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radaru (ministři financí, průmyslu a obchodu, ţivotního prostředí, zdravotnictví atd.), 

ale jejich situační mobilizace byla natolik nízká, ţe jejich zahrnutí by postrádalo větší 

přínos. V rámci naší práce nebudeme pojednávat ţádné čistě administrativní aktéry, 

stanovování jejich základních zájmů je tedy zbytečné. Situačně mobilizovaná byla jen 

Armáda ČR, její preference se ale neliší od preferencí ministerstva obrany a její 

strukturální mobilizace je nízká. 

Co se týče soukromých aktérů, musíme dodat, ţe budeme brát v úvahu pouze 

aktéry vykazující určitou úroveň organizovanosti. Jednotlivce a neorganizované skupiny 

pomíjíme. Sborník o německé zahraniční politice rozlišuje tři typy soukromých aktérů: 

firmy, ekonomické nátlakové skupiny a politické nátlakové skupiny [tamtéţ, s. 87]. 

Ačkoliv americká základna mohla být za určitých okolností významným zdrojem zisku 

pro řadu českých firem, nebyly zaznamenány ţádné organizované ekonomické 

nátlakové skupiny (ani jednotlivé firmy), které by aktivně lobbovaly za její výstavbu. 

Chybí tak podmínka strukturální i situační mobilizace. V rámci politických nátlakových 

skupin se zaměříme na občanské iniciativy, které aktivně vystupovaly ve prospěch či v 

neprospěch českého pilíře PRO. Největší pozornosti se v této době těšila organizace 

„Ne základnám“, sdruţující odpůrce radaru. Jelikoţ se jednalo o neziskové organizace, 

jejich základním zájmem nebyly materiální či nemateriální zisky pro své členy, ale 

ovlivnění konkrétního politického rozhodnutí. 

Poté, co jsme si stanovili zájmy jednotlivých aktérů, budeme moci přistoupit 

k empirické části kapitoly. V ní budeme testovat následující hypotézu: Česká republika 

souhlasila s umístěním americké radarové základny, protože to bylo v souladu 

s preferencemi dominantních domácích aktérů.  

 

3.1. Domácí zájmy 

 

V úvodu kapitoly jsme si představili základní zájmy jednotlivých skupin aktérů, 

nyní bude nutné z těchto zájmů odvodit pro kaţdého aktéra jeho konkrétní politické 

preference ve vztahu k radaru. Při formulování těchto preferencí se nejprve zaměříme 

na politické aktéry.  

Jak jsme jiţ uvedli, jejich základním zájmem je snaha o znovuzvolení, proto se 

snaţí vycházet v maximální moţné míře vstříc poţadavkům a očekáváním voličů. Je 

ovšem otázka, zdali byl radar skutečně natolik celospolečensky důleţitým tématem, aby 
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opravdu ovlivnil volební preference podstatnější části voličů. Zahraničněpolitická a 

bezpečnostní témata totiţ tradičně nepatří mezi ty klíčové otázky, které zásadním 

způsobem promlouvají do volebních výsledků. Mnoho liberálních autorů se shoduje na 

tom, ţe pro voliče jsou při jejich rozhodování primární především problémy domácí 

ekonomiky (ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost), neboť právě ty mají největší 

dopad na jejich blahobyt (economic voting hypothesis). Politici by se měli tedy 

soustředit především na zajištění dobrých výkonů národního hospodářství, otázky 

zdanění, sociální problematiku atd., neboť právě na jejich základě se volič rozhodne, 

pro koho bude hlasovat ve volbách. Dobré výkony domácí ekonomiky navíc zvyšují 

šance stávajícího politického aktéra na znovuzvolení [Mansfield, Milner 1997: 32-39].  

Této hypotéze by odpovídaly i výsledky průzkumu veřejného mínění, který pro 

MZV provedla v listopadu 2008 společnost Factum Invenio. Podle tohoto průzkumu 

není umístění radarové základny tématem, který by zásadním způsobem ovlivnil 

rozhodování lidí o tom, komu dají svůj hlas. Klíčovými tématy volebního rozhodování 

byly podle samotných voličů hlavně reformy zdravotnictví a důchodového systému. 

Zahraničněpolitické otázky se obecně umístily v průzkumu na zadních pozicích. Určitou 

výjimku představoval právě radar, který jako klíčový pro své volební rozhodování 

uvedlo 17% voličů a mezi zásadními politickými tématy se tak umístil na pátém místě 

[MZV 2008c]. 

Bliţší pohled nicméně ukazuje, ţe radar patřil mezi nejvýznamnější politická 

témata, kterému byla věnována aţ překvapivě velká pozornost ze strany politiků, médií i 

veřejnosti. Zaráţející je také rychlost, s jakou se protiraketová obrana stala z poměrně 

marginální záleţitosti tématem ţhavé celospolečenské diskuse. V posledních několika 

letech by bylo velmi obtíţné nalézt jinou kauzu, která v tak krátkém čase prodělala tak 

masivní rozvoj z hlediska veřejné pozornosti [Hynek, Střítecký 2010: 100]. Pokud se 

podíváme na radar z hlediska mediálního pokrytí, uvidíme, ţe toto téma bylo jedním 

z nejsledovanějších (v určité době, na přelomu července a srpna 2008, dokonce vůbec 

nejsledovanější) v českých sdělovacích prostředcích. Zaměříme-li se na hlavní 

zpravodajské relace tří největších televizních stanic (Události, Televizní noviny a 

Zprávy) zjistíme, ţe v roce 2008 věnovala Česká televize radaru zhruba 18% příspěvků, 

Nova 13% a Prima 10%. V zahraničněpolitické mediální agendě radar zcela dominoval, 

např. v uvedených televizních relacích v daném roce mu bylo věnováno v průměru 4x 

více prostoru neţ našemu předsednictví v EU [Nečas 2009: 44-46]. 
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Otázka radaru se stala také předmětem ostrých politických debat a byla hojně 

vyuţívána v předvolebním boji. Opoziční lídr Jiří Paroubek v dubnu 2008 řekl, ţe téma 

amerického radaru bude vedle poplatků ve zdravotnictví jednou z dominantních otázek 

kampaně ČSSD pro nastávající krajské volby [Šídlo 2008: 10]. Je velmi neobvyklé, ţe 

se tato, z objektivního pohledu poměrně málo významná otázka (instalace velmi malého 

neútočného vojenského zařízení v, pro veřejnost uzavřeném, vojenském prostoru, která 

se běţného ţivota lidí v podstatě vůbec nedotkne) stala natolik zpolitizovaným 

tématem.  

Poměrně zaráţející je například fakt, ţe kolem radaru se rozhořela daleko prudší 

a vášnivější veřejná debata neţ např. kolem Lisabonské smlouvy, jejíţ dopad na Českou 

republiku a ţivoty jejích občanů je nesrovnatelně větší. Tomáš Břicháček vidí příčiny 

tohoto „paradoxu vnímání“ ve velké abstraktnosti a sloţitosti Lisabonské smlouvy, 

která je bez specializovaného právnického vzdělání sotva uchopitelná, a u které zároveň 

nebyla vyvinuta dostatečná snaha, např. ze strany politické reprezentace, o 

zprostředkování jejího obsahu ve srozumitelné podobě. Naopak v případě radaru se 

jedná o záleţitost velmi konkrétní, přinejmenším v povrchní rovině snadno přístupnou 

širokým vrstvám společnosti, navíc s velkým potenciálem k vytváření emocí [Břicháček 

2008: 32-34]. Politický potenciál radaru velmi rychle pochopily opoziční strany 

(zejména ČSSD, za jejíţ vlády byla přitom jednání o radaru s Američany zahájena) a 

učinily z něj jedno z dominantních témat politické soutěţe. 

Je tedy zjevné, ţe otázka amerického radaru byla dostatečně celospolečensky 

významná na to, aby názory veřejnosti hrály při stanovování preferencí politických 

aktérů zásadní roli. Rozhodně se nejednalo o marginální téma, které by političtí aktéři 

mohli zkrátka opomenout – jejich preference v tomto případě měly dopad na jejich 

vyhlídky na znovuzvolení, coţ výrazně zvyšovalo jejich situační mobilizaci.    

 Postoj české veřejnosti byl přitom poměrně jednoznačný a dlouhodobě relativně 

stabilní. Pokud zprůměrujeme výsledky pěti průzkumů veřejného mínění, konaných 

v několikaměsíčních odstupech od září 2006 do prosince 2008, zjistíme, ţe v celém 

sledovaném období bylo v průměru 61% českých občanů proti radaru a 28% pro radar 

[Červenka 2007: 4; MZV 2008a]. Poměr odpůrců a zastánců se sice mezi jednotlivými 

průzkumy příliš nelišil, nicméně dá se vysledovat, ţe počet příznivců radaru ve 

sledovaném období spíše narůstal. Nadpoloviční část obyvatelstva ale vţdy zastávala 

záporné stanovisko. Vývoj ve sledovaném období zachycuje následující graf. 
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Je pozoruhodné, ţe předtím neţ Spojené státy oznámily, ţe chtějí vybudovat 

části protiraketové obrany právě v České republice, byla česká veřejnost k projektu 

PRO poměrně vstřícná [Braun 2008: 51]. V té době byla ale této otázce věnována 

v českém veřejném prostoru zcela minimální pozornost. Například v první polovině 

roku 2006 také ještě nebylo jasné, zda bude v ČR stát pouze radar, anebo také základna 

s antiraketami. Kdyţ bylo oznámeno, ţe interceptory nebudou umístěny u nás, ale 

v Polsku, očekávali někteří komentátoři nárůst podpory projektu u české veřejnosti. 

V následném průzkumu se ale počet odpůrců a příznivců téměř nezměnil – lidé tedy 

nesouhlasili s malým radarem stejně, jako s celou protiraketovou základnou. 

Je tedy zjevné, ţe pokud by chtěli političtí aktéři uspokojit poţadavky většiny 

voličů, americkou nabídku by odmítli. Jak to ale bude v případě, ţe se političtí aktéři 

budou snaţit být primárně v souladu s názory voličů své vlastní strany. Pokud se 

podíváme na data souhlasu či nesouhlasu občanů z hlediska jejich politické orientace, 

zjistíme, ţe voliči téměř všech parlamentních stran většinově s radarem nesouhlasili, 

přičemţ jedinou výjimku představuje ODS. Jestliţe dáme opět dohromady data ze čtyř 

po sobě následujících průzkumů (listopad 2006 – květen 2007), uvidíme, ţe největší 

odpor k radaru byl mezi voliči KSČM (poměr odpůrců k zastáncům v procentech byl ve 

sledovaném období 92:5), nesouhlasné stanovisko zaujali rovněţ voliči ČSSD (77:16), 

Zelených (65:24) i KDU-ČSL (64:26). Naopak v případě ODS můţeme sledovat situaci, 

kdy se postoj její elektorátu začal postupně přibliţovat postoji stranickému. Zatímco 

ještě v září 2006 převaţovali i v rámci voličů ODS mírně odpůrci nad zastánci radaru 

(43:40), od začátku roku 2007 se postoj obou táborů vyrovnával, aby od druhé poloviny 
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jiţ zastánci poměrně výrazně dominovali (62:29). Vidíme tedy, ţe z parlamentních stran 

se pouze zelení a lidovci odchýlili od postoje svých voličů [Červenka 2007: 4-5]. 

Při pohledu do stranických programů se jeví jako nejvíce konsistentní postoj 

KSČM, která dlouhodobě prosazuje vystoupení ČR z NATO, odmítá přítomnost 

veškerých cizích vojsk na našem území a chce uvolnit, podle jejího názoru příliš těsnou 

(aţ vazalskou) vazbu České republiky na Spojené státy. KSČM je také jedinou stranou, 

u které je případná výstavba prvků americké protiraketové obrany v přímém rozporu 

s jejími základními programovými cíli. Obecné programové zásady ostatních stran 

s PRO nikterak nekolidují, v případě ODS výstavba radaru dokonce souzní s obecným 

cílem posílit transatlantickou vazbu. Programové cíle a zájmy jednotlivých stran budou 

blíţe prozkoumány v následující kapitole o konstruktivismu. 

Posledním důleţitým faktorem pro politické aktéry je vládní soudrţnost. Při 

pohledu na tuto otázku se rozhodně nedá říci, ţe by radar k jednotě vlády přispíval, 

spíše tomu bylo naopak. Poměrně komplikovaný postoj zaujala strana Zelených, která 

kromě zmíněných záruk, ţe radar nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, 

poţadovala jeho úplné začlenění do struktur NATO a odmítala bilaterální povahu 

projektu na česko-americké bázi. V případě, ţe tato podmínka nebude splněna, strana 

otevřeně deklarovala, ţe radar nepodpoří. ODS a KDU-ČSL naopak byly ochotny radar 

akceptovat i pokud by nefungoval v rámci Aliance a postoj Zelených kritizovaly. Po 

summitu NATO v Bukurešti prohlásil předseda Zelených Martin Bursík, ţe povaţuje 

podmínku multilateralizace PRO za splněnou, čímţ ovšem narazil na odpor nemalé části 

vlastní členské základny, která závěry summitu interpretovala méně jednoznačně. U 

Zelených tak došlo k zvláštnímu vývoji, kdy se stranické vedení ocitlo ve sporu 

s poměrně početnou skupinou odpůrců z řad vlastních straníků. Situaci navíc ještě 

komplikoval fakt, ţe stranou Zelených nominovaný (jinak však nezávislý) ministr 

zahraničí Schwarzenberg měl ke straně velmi volné ideové vazby a ve vedení 

ministerstva byli především zástupci ODS [Drulák 2008: 398]. Určité neshody mezi 

koaličními partnery panovaly také v otázce, zda nemají o radaru rozhodnout občané 

v referendu. Koalici tedy radar spíše rozděloval, neţ spojoval. 

Všichni tři zkoumaní političtí aktéři (vláda, Parlament a prezident) jsou ve 

zkoumané záleţitosti vysoce strukturálně mobilizováni, neboť ke schválení smluv o 

radaru je zapotřebí souhlasu všech tří těchto institucí. Vláda smlouvy uzavírá, 

podepisuje a následně předkládá k ratifikaci. Smlouvy by byly ratifikovány pouze 

v případě, ţe by je schválila nadpoloviční většina všech poslanců a všech senátorů a 



 67 

podepsal je prezident. K jejich schválení není moţné vynechat ţádný z těchto kroků 

[Syllová, Kavěna 2007].  

Co se týče preferencí jednotlivých politických aktérů, v případě vlády se dá 

očekávat, ţe americkou nabídku na vybudování radaru odmítne. Podle Ústavy ČR vláda 

rozhoduje ve sboru a k jejímu souhlasu je potřeba nadpoloviční většiny všech jejích 

členů. Na rozdíl od některých jiných zemí nemá český ministerský předseda moţnost 

rozhodnutí vlády zablokovat (jinak neţ podáním demise), neboť pouze řídí její schůze a 

zastupuje ji navenek [Ústava ČR: Hlava III., čl. 76-77]. Souhlas s radarem by nikterak 

významně neposílil pravomoci a kompetence jednotlivých členů vlády, ani 

ministerského předsedy, a neznamenal by ani výrazné navýšení finančních prostředků, 

které jsou jim k dispozici. Radar neposílí vládní soudrţnost a spíše zhoršuje vyhlídky 

členů vlády na znovuzvolení, neboť většina obyvatel ČR s jeho výstavbou nesouhlasí.  

U obou menších vládních stran je to umocněno tím, ţe také jejich voliči jsou 

proti radaru. V případě ODS, v dané době nejsilnější vládní strany, byla situace 

poněkud sloţitější. Většina jejího elektorátu se sice nakonec na stranu radaru přiklonila, 

při zahrnutí dalších zmíněných faktorů to ale k souhlasnému stanovisku nestačí. Jak jiţ 

bylo řečeno, ani členům vlády za ODS by radar nepřinesl ţádný přímý uţitek ve formě 

finančních prostředků či rozhodovací moci. Radar neposiluje vládní soudrţnost a valná 

většina obyvatelstva s ním nesouhlasí. Zejména je nutné vzít v úvahu i poměrně početný 

tábor nerozhodnutých voličů (nerozhodnutých, kterou stranu budou volit), neboť i mezi 

nimi velmi výrazně převaţují odpůrci radaru nad jeho zastánci, v procentuelním poměru 

67:19 [Červenka 2007: 5]. Dá se předpokládat, ţe ODS bude v zájmu udrţení si 

vládního postavení chtít získat tyto voliče na svou stranu a souhlas s radarem by k tomu 

byl spíše překáţkou. I v případě ODS tedy hovoří pro radar pouze jediný ze základních 

zájmů (tj. stranické zájmy – radar je v souladu se základními cíli strany a očekáváními 

jejích voličů), všechny ostatní zájmy ale hovoří proti němu.  

I pokud by se měli členové vlády za ODS řídit pouze názory svých voličů, 

museli by vzít v potaz také jejich přání ohledně případného vypsání referenda. 

Referendum k této otázce velmi ostře poţadovaly zejména levicové strany (především 

ČSSD) a občanské iniciativy. Také menší vládní strany se k němu stavěly poněkud 

nejednoznačně. Referendum především podporovala nejen naprostá většina občanů ČR 

(procentuelní poměr zastánců k odpůrcům byl 75:18), ale také většina voličů ODS 

(51:46). V jejím případě byl sice poměr zastánců k odpůrcům daleko vyrovnanější neţ v 

u ostatních stran, kde mělo referendum podporu vţdy více neţ 70% voličů (v případě 
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KSČM to bylo dokonce přes 90%), přesto je ale nepopiratelné, ţe také voliči ODS si ve 

sledovaném období přáli, aby o umístění či neumístění radaru nerozhodovali politici, ale 

občané v lidovém hlasování [tamtéţ, str. 8]. Souhlas s referendem a s tím související 

vyvázání se z politické odpovědnosti je tedy moţné zahrnout mezi preference v rámci 

stranických zájmů politiků za ODS (členů vlády i Parlamentu). Ti tedy radar buď 

odmítnou, anebo podpoří vypsání referenda, coţ se při dané převaze odpůrců radaru 

v české společnosti rovná de facto také odmítnutí. 

 Liberalismus tedy očekává, ţe při hlasování se většina členů vlády vysloví proti 

smlouvám o radaru. Členy vlády jsou ovšem i dva politicko-administrativní aktéři, 

konkrétně ministr obrany a ministr zahraničních věcí, jejichţ preference budou odlišné. 

Právě tato dvě ministerstva byla totiţ pověřena vyjednáváním smluv o radaru (Hlavní 

smlouvy v případě MZV a SOFA v případě MO), oba tito aktéři jsou tedy velmi silně 

situačně mobilizováni. Pro ministerstvo obrany by schválení smluv znamenalo určité 

posílení jeho postavení i přínos ve formě finančních prostředků. Strategická spolupráce 

se Spojenými státy, která je ve smlouvách zakotvena, předpokládá určité posílení vlivu 

českých ozbrojených sil a podporu USA při českých zahraničních operacích. 

Ministerstvo obrany by také získalo přístup k cenným zpravodajským informacím a 

špičkovým vojenským technologiím. Různé projekty, na kterých by se měli díky 

smlouvám Češi podílet, by znamenaly také navýšení prostředků, které bude mít 

ministerstvo obrany k dispozici, třebaţe se nejedná o tak výrazné přispění, jaké 

Američané přislíbili polským ozbrojeným silám. Pro příslušníky Armády ČR, tedy 

administrativního aktéra, který spadá do resortu ministra obrany, by ratifikace smluv o 

radaru znamenala řadu kariérních příleţitostí a bliţší spolupráci s dominantním 

vojenským aktérem současného světa. Blíţe se této problematice věnovala podkapitola 

2.3. v sekci o neorealismu. Preferencí AČR je tedy ratifikace smluv a tato preference se 

promítá i do rozhodování ministra obrany. 

Na stejném místě je moţné nalézt i argumenty, proč by souhlas s americkým 

radarem posílil i pozici ministerstva zahraničních věcí. Zvýšení vlivu České republiky 

totiţ analogicky znamená i zvýšení vlivu českého ministerstva zahraničí, které má za 

úkol jeho projekci a vykonávání. Konkrétní finanční a rozpočtové přínosy pro MZV 

sice nejsou tak zjevné jako v případě MO, nicméně i tak se dá předpokládat, ţe 

rozšířené moţnosti pro ministra zahraničních věcí se projeví při stanovení jeho 

výsledných preferencí. Z pohledu utilitárního liberalismu se tedy dá předpokládat, ţe 

zejména ministr obrany a pravděpodobně i ministr zahraničních věcí, by ve vládě 
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hlasovali pro schválení radarových smluv. Nicméně vzhledem k tomu, ţe ostatní resorty 

nejsou tak silně situačně mobilizovány, preference jejich ministrů budou vycházet 

z výše uvedených preferencí politických aktérů. Ministr obrany i ministr zahraničních 

věcí mohou své preference prosazovat pouze v rámci vlády, jejich situační mobilizace 

ovšem není dostatečná k tomu, aby změnila její celkové stanovisko, neboť vláda 

rozhoduje většinovým hlasováním (a ani jeden z ministrů nedisponuje moţností 

rozhodnutí vetovat). I kdyby tedy jejich vlastní preference hovořily pro radar, budou 

zbylými členy vlády přehlasováni a vláda jako celek smlouvy zamítne. 

Spíše na okraj můţeme zmínit, ţe všichni zkoumaní politicko-administrativní 

aktéři skutečně s radarem veřejně souhlasili. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 

prohlásil, ţe radar by v České republice měl stát zejména proto, ţe je to velký přínos pro 

naši bezpečnost [Schwarzenberg 2007]. Při podpisu Hlavní smlouvy navíc ministr řekl, 

ţe smlouva je konzistentní součástí politiky České republiky a zopakoval, ţe „první 

úkol zahraniční politiky každého státu je zajistit vlastní bezpečnost.“ [Ditrych 2009: 

162] O radaru hovořil kladně také ministr obrany Jiří Šedivý [Kantor 2008: 68-69], jeho 

nástupkyně Vlasta Parkanová o něm dokonce nazpívala oslavnou píseň [Parkanová 

2007]. Za armádu (administrativního aktéra) se ke stavbě amerického radaru přímo 

vyjádřil náčelník Generálního štábu Vlastimil Picek, který řekl, ţe z vojenského 

hlediska ţádné důvody proti radaru nevidí [Danda 2007].  

Z uvedených skutečností jsou zjevné i preference členů Parlamentu, neboť jeho 

členové jsou (s výjimkou členů vlády) politickými aktéry. Je nutné pouze dodat, ţe 

schválení smluv o radaru nikterak neposílí pozici Parlamentu ani nenavýší finanční 

prostředky, ke kterým má přístup. Na základě toho a výše zmíněných politických zájmů 

budou všechny parlamentní strany preferovat odmítnutí radaru. 

Ze všech politických aktérů tak bude odlišná pouze pozice prezidenta ČR. Jeho 

strukturální mobilizace je sice vysoká, radar se ovšem jeho základních zájmů dotýká jen 

zprostředkovaně. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a podobně jako ministr 

zahraničních věcí má zájem na posílení českého vlivu, neboť reprezentuje zemi v cizině. 

Jelikoţ je ale jeho funkce ve vztahu k aktivní zahraniční politice do značné míry spíše 

formální, o výrazném posílení vlastní moci na základě obecného posílení vlivu země se 

nedá příliš mluvit (na rozdíl od ministra zahraničí, který zahraniční politiku přímo 

formuje a jako člen exekutivy se prostřednictvím svého administrativního aparátu velmi 

podílí i na jejím výkonu). Prezident zároveň není volen přímo a můţe si tak při svém 

rozhodování dovolit větší nezávislost na veřejném mínění. Pro prezidenta to bylo navíc 
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v době rozhodování o radaru jiţ druhé, a tedy z Ústavy poslední moţné funkční období 

[Ústava ČR: Hlava III., čl. 57]. Nijak tedy neusiluje o znovuzvolení, a není tudíţ ani 

jeho zájmem zastávat shodné stanovisko s Parlamentem, který ho volí. Jakoţto 

nadstranický a politickým stranám neodpovědný nemá ani zájem na sledování 

stranických cílů či preferencí. Jeho situační mobilizace je tedy příliš nízká, aby bylo 

moţné určit jeho preference pro tuto konkrétní otázku. Konečné rozhodnutí prezidenta 

se tak mohlo odvíjet od vlastních preferencí osobnosti, která prezidentský úřad v dané 

době zastávala (spíše na okraj je moţné zmínit, ţe Václav Klaus sice měl k projektu 

jisté výhrady a víceméně vstřícně se stavěl k moţnosti uspořádat referendum, zároveň 

ale dával opakovaně najevo, ţe v případě souhlasu vlády a Parlamentu nebude stát 

ratifikaci smluv v cestě a podepíše je). 

Nyní zbývá ještě určit preference a také strukturální a situační mobilizaci 

soukromých aktérů. Přímo kvůli radaru vzniklo několik občanských iniciativ a 

politických nátlakových skupin, které se snaţily rozhodnutí o radaru ovlivnit pořádáním 

různých demonstrací, diskusí, happeningů a protestních akcí. Některé z těchto akcí byly 

poměrně rozsáhlé (zúčastnilo se jich několik tisíc lidí) a byla jim věnována poměrně 

značná mediální pozornost. Odpůrci základny chtěli po vládě, aby americkou nabídku 

odmítla, případně poţadovali referendum o této otázce, zastánci naopak referendum 

odmítali s poukazem na spojenecké závazky a také bezpečnostní rozměr a 

komplikovanost problému, o kterém by se nemělo rozhodovat formou lidového 

hlasování. Preference jednotlivých skupin je jednoduché určit z jejich základních 

programových prohlášení, stejně jako je těţko zpochybnitelná jejich vysoká situační 

mobilizace. 

Jaká byla ale jejich mobilizace strukturální? Měly tyto skupiny skutečně 

moţnost rozhodnutí o přijetí či odmítnutí americké nabídky ovlivnit. Pokud vezmeme 

v úvahu čistě strukturální faktory tak nikoliv. Mezi těmito soukromými aktéry a 

dominantními hráči v rámci PAS neexistovala ţádná institucionalizovaná vazba, ani 

vzájemná závislost ve formě finanční, informační či jiné. Ţádná z těchto skupin také 

neměla pravomoc o daných záleţitostech spolurozhodovat či se na rozhodování 

jakýmkoliv způsobem podílet. Právě tyto faktory jsou přitom rozhodující pro posouzení 

míry závislosti aktérů v rámci PAS na aktérech privátních [Freund, Rittberger 2001: 

93]. Z toho vyplývá, ţe aktéři PAS se těšili velké míře autonomie na soukromých 

aktérech. Znamená to ale také, ţe soukromí aktéři vůbec nepatřili mezi dominantní 

domácí hráče?  
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Přestoţe řada iniciativ prohlašovala, ţe hovoří jménem všech občanů ČR, ve 

skutečnosti se jednalo o velmi neformálně organizované skupiny, které reprezentovaly 

hlavně své jednotlivé členy, kteří se navíc rekrutovali z velmi různých ideologických 

táborů a spojoval je právě jen odpor (či sympatie) k americké základně. Ačkoliv tyto 

iniciativy ţádné reálné rozhodovací pravomoci neměly, jejich skutečná strukturální 

mobilizace by byla výrazně větší, pokud by se prokázalo, ţe jejich aktivity měly 

skutečně zásadní dopad na veřejné mínění. Tím by tito soukromí hráči získali významný 

prostředek k ovlivňování preferencí politických aktérů. 

Zdá se ale, ţe ani toto neplatí a skutečný vliv těchto skupin na formování 

veřejného mínění byl marginální. Abychom podpořili toto tvrzení, můţeme pouţít 

obdobnou metodu, jako E. M. Schreiber ve svém článku o vlivu protiválečných 

demonstrací na americké veřejné mínění za vietnamské války. Schreiber tvrdí, ţe pokud 

by za propadem podpory americké veřejnosti válečnému úsilí ve Vietnamu skutečně 

stály (mediálně velmi sledované) aktivity protiválečných hnutí, pak by musela existovat 

korelace mezi mnoţstvím a intenzitou těchto aktivit a poklesem podpory války u 

americké veřejnosti. Takový pokles by pak měl logicky následovat po největších 

konaných demonstracích, či po období, kdy se těchto aktivit odehrál největší počet. 

Empirická data, ale nic podobného neprokázala (nepotvrdila se ani dopad demonstrací 

ve formě dlouhodobého kumulativního účinku). Naopak se ukázalo, ţe veřejné mínění 

citlivě reagovalo na zásadní politické a historické události (např. ofenzíva Tet) 

[Schreiber 1976: 225-236]. 

Pokud aplikujeme obdobnou metodu i v případě radaru, pak rovněţ zjistíme, ţe 

aktivity občanských iniciativ neměly ţádný zásadní vliv na proměny veřejného mínění, 

které zůstávalo po celé sledované období pozoruhodně stabilní. Jak dokazuje Graf č. 1, 

ve druhé polovině roku 2007 došlo paradoxně k mírnému nárůstu podpory radaru mezi 

českou veřejností, a to právě v době, kdy se konaly do té doby největší demonstrace a 

byla dokonce zahájena protestní hladovka [Votruba 2007]. Tento mírný nárůst veřejné 

podpory přitom pokračoval i v roce 2008, ačkoliv rozhodně nebyl doprovázen 

utlumením aktivity občanských iniciativ (v tomto kontextu mluvíme především o 

organizovaných odpůrcích radaru, existovaly však i organizace na jeho podporu, ţádná 

z nich ovšem zdaleka nedosáhla takové podpory a nedostalo se jí ani tolik mediální 

pozornosti). Aktivity soukromých aktérů se sice mohly podílet na medializaci celého 

problému a přispět k rozproudění veřejné diskuse, i v tomto případě ale zřejmě sehrály 

větší roli opoziční politické strany, které vytušily potenciál tématu a snaţily se jej vyuţít 
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k politickému boji. Lze tedy konstatovat, ţe soukromí aktéři neměli dostatek sil 

k prosazení svých preferencí, jejich strukturální mobilizace byla nízká a nepatřili mezi 

dominantní domácí aktéry. 

Můţeme tedy učinit následující shrnutí: Námi určení političtí aktéři jsou vysoce 

strukturálně a s výjimkou prezidenta také situačně mobilizováni. Sledovaní politicko-

administrativní aktéři jsou vysoce situačně mobilizováni, ale jejich strukturální 

mobilizace není dostatečná k prosazení jejich preferencí – v podstatě obdobná je i 

pozice soukromých aktérů. Dominantními aktéry v této otázce budou tedy aktéři političtí 

(vláda, Parlament), jejichž preference se promítnou do konečného rozhodnutí. Souhlas 

s radarem není v souladu s preferencemi vlády a Parlamentu. Preference prezidenta 

nebylo možné určit. Je tedy možné učinit závěr, že radar není v souladu s domácími 

zájmy (preferencemi dominantních aktérů) a liberalismus tedy nepředpokládá, že Česká 

republika odpoví na americkou nabídku kladně.  

Liberalistická hypotéza, ţe Česká republika vyslovila souhlas s umístěním 

radaru na základě preferencí dominantních domácích aktérů, byla tedy vyvrácena. Za 

českým souhlasem tedy musely stát jiné faktory, neţ které akcentuje utilitární 

liberalismus. 
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4. Konstruktivismus 

 

 Posledním teoretickým přístupem, kterému budeme v této práci věnovat 

pozornost, je konstruktivismus. Konstruktivistická teorie se výrazně liší od předchozích 

dvou pojednávaných směrů, které lze označit jako racionalistické. Jak neorealismus, tak 

utilitární liberalismus totiţ pracují s předpokladem, ţe rozhodování aktérů probíhá na 

základě racionální volby, prostřednictvím zváţení nákladů a výnosů jejich jednání. 

Konstruktivismus naopak tvrdí, ţe aktéři se rozhodují především podle toho, zdali je 

jejich jednání vhodné či nevhodné v kontextu sociálních norem. Právě „domácí a 

mezinárodní normy“ budou v této kapitole představovat nezávislou proměnnou. 

 Při její formulaci opět vycházíme zejména ze sborníku o německé zahraniční 

politice, který se snaţí překonat tradiční dělení konstruktivismu na dva do značné míry 

vzájemně oddělené přístupy – mezinárodní a společenský (transnational + societal 

constructivism). První z nich se soustředí především na dopad mezinárodních norem na 

zahraniční politiku států, druhý naopak akcentuje domácí společenské normy. Autoři 

sborníku se pokouší integrovat oba proudy do jediné koherentní konstruktivistické 

teorie zahraniční politiky [Boekle, Rittberger, Wagner 2001: 105-106]. 

 Jedním ze základních kamenů konstruktivismu je kritika konceptu homo 

oeconomicus, který předpokládá, ţe všichni hráči se snaţí skrze své jednání především o 

maximalizaci vlastního uţitku. Podle tohoto konceptu hrají ideje, hodnoty a normy 

pouze roli nástrojů, skrze které je toto „sobecké“ jednání dodatečně ospravedlňováno 

[tamtéţ, s. 106]. Jenţe předpoklad „vševědoucího“ aktéra, který zná předem všechny 

důsledky svého jednání a dovede si přesně porovnat zisky a ztráty, které z něj vyplynou, 

se zdá být poněkud vzdálen od skutečného lidského chování, které je často 

nekonsistentní a velmi proměnlivé [March, Olsen 1998: 950]. Konstruktivismus pracuje 

spíše s aktérem, kterého je moţné označit jako homo sociologicus. Takový aktér volí ten 

typ jednání, který je v souladu s normami a pravidly společnosti, které je součástí. 

V takovém pojetí nemají normy a ideje pouze legitimizační charakter, ale fungují přímo 

jako motivy k určitému jednání [Boekle, Rittberger, Wagner 2001: 106-107]. 

 Aktéři se podle konstruktivismu rozhodují především podle toho, jestli je jejich 

jednání „vhodné“ či „nevhodné“, a nikoliv podle jeho předpokládaných důsledků. 

Vhodnost či nevhodnost jednání se odvíjí od identity aktéra a od společenské role, která 

je mu přisouzena (nebo kterou si sám přisuzuje). Svou roli, která zahrnuje i určitý kód 
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správného a očekávaného jednání, si lidé internalizují v procesu socializace. Normy a 

hodnoty, které jsou jim vštěpovány, začnou postupně vnímat jako své vlastní a stanou se 

součástí jejich identity. Tato identita sice není zcela neměnná, jde spíše o proces neţ o 

konkrétní stav, nicméně dlouhodobě je poměrně stabilní [Giddens 1999: 39-42]. 

V konstruktivistickém pojetí je tedy mezinárodní společenství komunitou, ve které hráči 

dodrţují určitá pravidla a hrají určité role, které se odvíjí od jejich sociokulturních 

vazeb, pocitu sounáleţitosti a vnímání sebe sama [March, Olsen 1998: 952]. 

 Zájem o roli norem v mezinárodních vztazích se začal ve větší míře objevovat 

jiţ v 80. letech na poli mezinárodní politické ekonomie [Goertz, Diehl 1992: 635]. 

Normy se odlišují od ostatních idealistických (nemateriálních) proměnných jako jsou 

ideje či principy zejména tím, ţe odkazují na poměrně konkrétní jednání, které označují 

jako „správné“, „spravedlivé“ či „vhodné“. Obsahují tedy jakýsi specifický morální apel 

[Boekle, Rittberger, Wagner 2001: 107-108]. Jednání na základě předpokládaného 

uţitku a jednání na základě norem můţe být někdy nicméně poměrně obtíţné odlišit. 

Obojí totiţ můţe občas vést ke stejnému výsledku. Co je ale vţdy rozděluje, je právě 

onen „normativní“, tedy etický a mravní charakter norem. Z něj vyplývá i odlišný vztah 

k cíli jednání a prostředkům pro jeho dosaţení. Podle racionalistů aktéři zvolí jakýkoliv 

prostředek, který je efektivní k dosaţení poţadovaného cíle, jenţ vyplývá ze zájmů 

daného aktéra. Konstruktivisté naproti tomu zvaţují také vhodnost jeho pouţití [Goertz, 

Diehl 1992: 635]. 

 Konstruktivismus také netvrdí, ţe mezi normou a výsledkem jednání existuje 

vţdy kauzální vztah. Normy jednání vedou, inspirují, či ospravedlňují, ale to 

neznamená, ţe za určitých okolností nemohou být ignorovány. Samotné porušování 

norem ale ve skutečnosti nijak nezpochybňuje jejich existenci. To, ţe řidiči poměrně 

často usedají za volant opilí, ještě neznamená, ţe norma, která to zapovídá, automaticky 

pozbývá platnosti [Kratochwil, Ruggie 1986: 767]. To, co rozhoduje o další existenci 

normy je především reakce společnosti na toto porušování. Pokud je toto jednání i 

nadále vnímáno jako nevhodné (v uvedeném případě jej dokonce často povaţují za 

nevhodné i samotní řidiči, kteří normu porušili) a pokud proti němu navíc existují určité 

sankce, ať jiţ fyzické či nikoliv, pak je norma stále platná a ani časté porušování 

nikterak neumenšuje její společenskou validitu [Legro 1997: 35]. 

 Na rozdíl od běţných jedinců působí na aktéry, kteří činí klíčová rozhodnutí 

v oblasti zahraniční politiky, hned dvě odlišné sady norem zároveň – normy 

mezinárodní a domácí. Mezinárodní normy zahrnují určité sdílené hodnoty a kodex 
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vhodného chování mezi státy, domácí normy vycházejí z hodnot dané společnosti, ze 

které ten který aktér pochází. Tuto dualitu se budeme snaţit zohlednit a při 

vyhodnocování platnosti konstruktivistické hypotézy budeme vycházet z obou typů 

norem. 

Zatímco neorealismus pracuje s konceptem mezinárodního systému, 

konstruktivismus nejčastěji hovoří o mezinárodním společenství [Wendt 1994: 384-

385]. V rámci mezinárodního společenství jsou státy základními jednotkami, a tudíţ 

fungují i jako nejdůleţitější aktéři socializace. Normy sdílené v rámci společenství jsou 

státy vnímány jako jisté standardy náleţitého chování [Boekle, Rittberger, Wagner 

2001: 111]. Přestoţe mezinárodní organizace nehrají roli základních jednotek, Martha 

Finnemore dokazuje na příkladě politiky vědy a výzkumu OSN, ţe také ony mohou 

fungovat jako socializující aktéři a to právě ve vztahu ke státům. Zatímco podle 

neorealistů jsou mezinárodní organizace pasivními příjemci rozhodování států, které 

přinejlepším jen reagují na chování základních jednotek, konstruktivismus jim přisuzuje 

aktivní roli, kdyţ je nechává skrze tvorbu norem přímo ovlivňovat chování států 

[Finnemore 1993: 593-594]. Mezinárodní organizace také často vznikají jako určitá 

hodnotová společenství sdruţující státy, které samy sebe vnímají jako součást ideové 

komunity. Proto je musíme do našeho výzkumu rovněţ zahrnout. Podobným způsobem 

fungují i „mezinárodní reţimy“, které nastavují pravidla, principy a procedury ve vztahu 

ke konkrétní oblasti mezinárodních vztahů [Boekle, Rittberger, Wagner 2001: 120].  

 Státy uznávají normy mezinárodního společenství především proto, ţe jejich 

identita je rovněţ závislá na uznání mezinárodního společenství (stát je státem, pokud je 

ostatními státy za stát povaţován). Státy se tedy snaţí, aby je ostatní vnímali jako 

legitimní členy společenství, coţ zahrnuje také akceptování a dodrţování určitých 

norem chování [tamtéţ, s. 112]. Ne všechny normy jsou pochopitelně závazné pro celé 

mezinárodní společenství. Některé vznikají pouze v rámci mezinárodních organizací 

(například Evropská unie) a v takovém případě se normy vztahují pouze na jejich členy 

[Raymond 1997: 225-226]. 

 Pro tvůrce zahraniční politiky států nejsou ovšem klíčové a závazné pouze 

normy mezinárodní, ale také normy domácí. Od politiků se totiţ očekává, ţe budou 

skrze zahraniční politiku svého státu reprezentovat normy příslušné společnosti na 

mezinárodním poli. Tito aktéři tedy podléhají jakési dvojí socializaci. Můţe ovšem 

nastat i situace, kdy jsou mezinárodní a domácí normy ve vzájemném rozporu. 

V takovém případě je formulace konstruktivistické předpovědi nemoţná, neboť čistě 
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z teoretické dedukce nelze určit, na základě jaké sady norem učinil aktér své rozhodnutí. 

V případě, ţe bude k dispozici pouze jediná sada relevantních norem, pak je 

konstruktivistickou předpověď moţné formulovat, její váha bude ovšem niţší, neţ 

kdyby jak mezinárodní, tak domácí normy vedly aktéra k jednomu a témuţ jednání 

[Boekle, Rittberger, Wagner 2001: 120]. Tato kapitola tedy bude zkoumat jak 

mezinárodní, tak domácí normy. V našem případě konstruktivismus předpokládá, ţe 

Česká republika zaujme kladné stanovisko k americké nabídce podílet se na 

protiraketové obraně výstavbou radaru na českém území tehdy, pokud to bude v souladu 

s mezinárodními normami a domácími normami české společnosti. 

 Jakým způsobem tedy budeme tyto normy identifikovat? V případě 

mezinárodních budeme (v souladu s německým sborníkem) vycházet ze tří hlavních 

zdrojů: obecného mezinárodního práva, klíčových dokumentů mezinárodních organizací 

a závěrečných aktů mezinárodních konferencí.  

Mezinárodní právo (a právo obecně) můţe být vnímáno jako vyjádření určitých 

společenských a politických hodnot [Burley 1993: 211]. Přestoţe z porušení 

mezinárodního práva často nevyplývají ţádné přímé sankce, státy se (mj. i z výše 

uvedených důvodů) tímto právem ve valné většině případů řídí. V mezinárodním 

společenství, na rozdíl od většiny státních útvarů, také neexistuje ţádný hierarchický 

„právní systém“ zastřešený ústavou. Mezinárodní legislativa je tedy velmi 

decentralizovaná a skládá se z celé řady vzájemně nezávislých právních aktů a 

dokumentů. Patří mezi ně mezinárodní smlouvy (dobrovolné mezistátní dohody o 

dodrţování určitých pravidel), zvykové právo (určitá pravidla chování, která tvoří 

běţnou praxi ve vzájemné interakci mezi státy), obecné právní principy uznávané 

v civilizovaných zemích (termín „civilizovaná země“ kdysi odkazoval pouze na členy 

západního civilizačního okruhu, ale taková stratifikace porušovala princip rovnosti 

států, zakotvený v Chartě OSN, a dnes jsou tak vnímány všechny státy OSN) a 

rozsudky a rozhodnutí mezinárodních soudních institucí, které představují právní 

precedens. Budeme brát v úvahu také normy vycházející z členství v mezinárodních 

organizacích, třebaţe tyto normy nemusí být vţdy právně závazné. Protoţe ale 

konstruktivismus vnímá mezinárodní organizace jako komunity sdílející společné 

hodnoty, právní závaznost nehraje aţ takovou roli ve srovnání s tím, do jaké míry 

vnímají členské státy tyto normy jako vzor pro své jednání [Boekle, Rittberger, Wagner 

2001: 124-127]. 
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V rámci studia domácích norem se zaměříme na český právní systém. 

V moderních společnostech jsou totiţ normy zakotveny v ústavním pořádku a právním 

řádu kaţdé země. Zákony (zejména ústavní) se také často svými formulacemi na svůj 

normativní základ odkazují. Dalším zdrojem pro nás budou programové dokumenty 

politických stran. Zejména při formulaci svých dlouhodobých cílů, se politické strany 

často opírají o normy a hodnoty společnosti, kterou reprezentují. Programy politických 

stran tedy společenské normy nutně reflektují a jsou dobrým nástrojem k jejich 

identifikaci [tamtéţ, s. 128-130]. Menší politická uskupení nicméně reprezentují pouze 

velmi malou část společnosti a mohou být pouze vyjádřením určitých partikulárních 

hodnot, sdílených pouze úzkou skupinou lidí. Abychom se vyhnuli zahrnutí zcela 

minoritních norem, budeme zkoumat pouze ty strany, které byly ve sledované době 

zastoupeny v českém parlamentu a musely tak splnit pětiprocentní volební klauzuli. 

Zejména se zaměříme na největší česká politická uskupení, která usilují o hlasy všech 

voličů a nezaměřují se pouze na konkrétní zájmové skupiny. Jako zdroj domácích 

norem nám budou slouţit také parlamentní diskuse, které lze vnímat jako explicitní 

vyjádření stranických norem ve vztahu ke konkrétnímu tématu [tamtéţ, s. 130-131]. 

Při formulaci domácích norem si pomůţeme také koncepty „atlantismu“, 

„internacionalismu“, „kontinentalismu“ a „autonomismu“, jak je definoval Petr Drulák 

[Drulák 2008: 395-403], které nám poslouţí jako určitý klasifikační rámec pro odlišení 

různých normativních souborů. S pomocí dalších dokumentů a vyjádření si ukáţeme, 

které konkrétní normy za těmito koncepty stály ve vztahu k otázce amerického radaru.  

Na základě uvedených poznatků tedy můţeme formulovat následující 

konstruktivistickou hypotézu: Česká republika souhlasila s umístěním americké 

radarové základny, protože to bylo v souladu s mezinárodními a domácími normami.  

Jakým způsobem budeme tuto hypotézu testovat? Z výše uvedených zdrojů si 

identifikujeme klíčové mezinárodní a domácí normy, které měly vztah k naší zkoumané 

otázce. Pokud všechny tyto normy povaţují (ať jiţ v obecné či konkrétní rovině) 

souhlas s participací na protiraketové obraně za ţádoucí a vhodné jednání, budeme 

hypotézu povaţovat za potvrzenou. Můţeme ale narazit na normu, se kterou je takové 

konání v rozporu. Zde je potřeba rozlišovat domácí a mezinárodní rovinu analýzy.  

Pokud na poli mezinárodních norem identifikujeme takové, které jsou ve 

vzájemném rozporu, pak nebude moţné mezinárodní normy do procesu validizace 

hypotézy vůbec zahrnout, neboť nemáme k dispozici efektivní mechanismus, jakým 

způsobem měřit sílu jednotlivých norem, respektive nevíme, která z rozporných norem 
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se nakonec podílela na výsledném jednání české exekutivy. I v takovém případě 

nicméně bude moţné konstruktivistickou hypotézu potvrdit či vyvrátit, neboť jak jsme 

jiţ uvedli, její platnost se dá odvodit i z jediného okruhu norem. Něco takového ovšem 

poněkud sniţuje vypovídací hodnotu kontruktivistické proměnné ve srovnání 

s ostatními teoretickými přístupy v rámci naší práce. Pokud budou naopak oba soubory 

norem v naprostém souladu, můţeme povaţovat konstruktivistickou hypotézu za velmi 

silnou. 

Poněkud jiná situace nastane v případě, ţe na rozporné normy narazíme na poli 

domácí politiky (nikoliv domácího právního řádu, který je stejně závazný pro všechny 

politické aktéry). Mluvíme například o situaci, kdy budou různé politické strany 

vycházet z odlišných společenských hodnot a ve svých programech akcentovat odlišné 

normy. V takovém případě budeme přikládat větší hodnotu těm normám, které jsme 

identifikovali z programů a parlamentních prohlášení politických stran zastoupených ve 

vládě, neboť právě rozhodnutí na úrovni exekutivy bereme jako klíčové pro vyjádření 

českého postoje k radaru. Na domácím poli totiţ nemusí být nutně celá politická scéna 

v naprosté shodě; pro naši práci je zejména důleţité, jaký soubor norem se promítl do 

konečného zahraničněpolitického rozhodnutí. Připomínáme, ţe něco takového neplatí 

v případě těch domácích norem, které vyplývají z českého právního řádu – ty musí být 

ve shodě s konstruktivistickou hypotézou bez jakýchkoliv kontradikcí. 

 

4.1. Mezinárodní normy 

 

Prvním zdrojem mezinárodních norem, který budeme v této kapitole posuzovat, 

jsou závazky vyplývající z Charty OSN, která je klíčovým dokumentem mezinárodního 

práva v oblasti bezpečnosti. Ta ve svém prvním článku uvádí, ţe jedním z hlavních cílů 

organizace je: „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná 

kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy 

nebo jiná porušení míru“ [Charta OSN 1945: Kap. 1, čl. 1]. Z této formulace je moţné 

odvodit, ţe instalace obranného zařízení, které má schopnost eliminovat raketový útok 

ze strany jiného státu (potlačit útočný čin), a které není moţné pouţít jako útočnou 

zbraň, je moţné vnímat jako „záhodné“ jednání, slučitelné se základními cíli Charty. 

Článek 51 dává navíc výslovně státům právo taková opatření činit: „Žádné ustanovení 

této Charty neomezuje, v případě ozbrojeného útoku na některého člena Organizace 
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spojených národů, přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu“. Klade 

pouze podmínku neprodleného informování Rady bezpečnosti o takových krocích.  

Na Chartu se také ve svých preambulích odvolávají obě radarové smlouvy. V 

tzv. Hlavní smlouvě se uvádí, ţe „žádný prvek systému protiraketové obrany, včetně 

radaru umístěného na území České republiky, nebude použit pro jakékoli aktivity 

neslučitelné s Chartou Organizace spojených národů.“ [Hlavní dohoda 2008: 

Preambule]. Ještě explicitněji normativně je to formulováno ve smlouvě SOFA, kde obě 

smluvní strany potvrzují, ţe „takováto spolupráce vychází z (…) účelů a principů 

Charty Organizace spojených národů“ [SOFA 2008: Preambule]. Ani instalace, ani 

pouţití protiraketové obrany tedy zřejmě není v rozporu se základními cíli a hodnotami 

Charty OSN, naopak je moţné jej chápat jako opatření, které je z jejího pohledu 

vnímáno jako „vhodné“. Porušení jejích norem by bylo zároveň vnímano jako porušení 

radarových smluv. 

Výstavba radaru se jeví jako vhodné jednání i z pohledu mezinárodní reţimu 

proti šíření jaderných zbraní. Protiraketový systém by totiţ mohl působit i jako prevence 

proti proliferaci, neboť existence účinné obrany demotivuje potenciálního útočníka 

od pokračování ve velmi nákladné a náročné snaze opatřit si jadernou zbraň, jejíţ 

vojenský potenciál pak bude díky hrozbě eliminace jejího nosiče nulový. Samotná 

existence systému tak můţe otupit snahu některých států opatřit si tyto zbraňové 

systémy [Přikryl, Palatová 2006: 2-3]. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (Non-

proliferation Treaty) přímo hovoří o nutnosti „vynaložit veškeré úsilí k odvrácení 

nebezpečí vzniku jaderné války a učinit opatření k zajištění bezpečnosti národů“ a 

zároveň „naléhavě vyzývá všechny státy ke spolupráci při uskutečňování tohoto cíle“ 

[Smlouva NPT 1968: Preambule]. Výstavbu radaru lze vnímat jako zmíněné úsilí a 

bilaterální spolupráce mezi ČR a USA na tomto poli je tedy z hlediska smlouvy NPT 

vnímána jako vhodná. 

Výstavba radaru není ani v rozporu s reţimem odzbrojení, jak bývá někdy 

uváděno. Jedinou mezinárodní smlouvou zakazující instalaci obdobného zařízení, byla 

smlouva ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) z roku 1972, která se vztahovala právě na 

systémy protiraketové obrany. Signatáři této smlouvy byly ale Spojené státy a Sovětský 

svaz – pro Českou republiku nebyla závazná a navíc ji Spojené státy v červnu 2002 

jednostranně vypověděly. Podle některých názorů byla totiţ „do očí bijícím 

anachronismem a rezultátem minulé éry bipolárního světa“, protoţe nedokázala čelit 

hrozbám z více směrů [Závěšický 2005: 130]. 
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V souvislosti s radarem také Rusko pohrozilo vypovězením smlouvy INF o 

likvidaci střel středního a kratšího doletu. Ze znění této smlouvy (jejímţ signatářem 

opět Česká republika není) navíc nevyplývá, ţe by s ní byla výstavba PRO v rozporu. 

Zdá se, ţe odstoupení od smlouvy je spíše dlouhodobým strategickým záměrem, který 

Rusko jen uměle a účelově propojuje s protiraketovým štítem. Také americký expert 

Baker Springer označuje smlouvu INF za relikt studené války, neboť jejím podepsáním 

si USA a Rusko (SSSR) navzájem dobrovolně zakázali drţení určité konkrétní zbraňové 

třídy, kterou přitom v současnosti jiné státy velmi razantním způsobem rozvíjejí (Indie, 

Pákistán, Severní Korea). Dvě vedoucí velmoci se tak zcela zbavily zbraní, které si nyní 

hromadně pořizuje zbytek světa. Rusko zároveň prohlašuje, ţe je pro uzavření nové, 

globální smlouvy INF, coţ je podle Springera zcela legitimní argument [Kuchyňková, 

Vilímek 2008: 25-31]. V podstatě obdobné jsou i případy Smlouvy o konvenčních 

silách v Evropě a START I
6
. 

                                                 
6
 To, ţe zavedení systému PRO v Evropě můţe vyvolat nové závody ve zbrojení, je další častá 

námitka odpůrců radaru. Můţe vést skutečně český souhlas s radarem k něčemu tak závaţnému? Některé 

kroky Moskvy by tomu skutečně nasvědčovaly. V reakci na americké odstoupení od smlouvy ABM 

Rusové prohlásili, ţe se jiţ nadále necítí vázáni smlouvou START II. Na Mnichovské konferenci mluvil 

prezident Putin o zjevné stagnaci v oblasti odzbrojení [Putin 2007]. Rusko také pohrozilo odstoupením od 

smlouvy INF o likvidaci střel středního a kratšího doletu a zároveň zahájilo program modernizace svého 

jaderného arzenálu, včetně rozmisťování nových nosičů. Šlo ale opravdu o reakci na protiraketový štít ve 

střední Evropě? 

Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU v Brně Petr Suchý se 

domnívá, ţe nikoliv. Rusko sice odstoupilo od smlouvy START II, nicméně krátce předtím zároveň 

podepsalo smlouvu SORT, která představuje velmi výrazné sníţení limitů pro oba aktéry na drţení 

jaderných hlavic z 6000 na 1700-2200 kusů. Díky neplatnosti smlouvy START II sice budou obě strany 

nadále moci vyuţívat nosiče MIRV (nesoucí větší počet nezávisle naváděných hlavic), nicméně motivem 

Moskvy k tomuto kroku je zdá se spíše zastaralost a nákladnost jejich raketového potenciálu, neţ 

americký systém PRO. Jak ukazuje Matúš Korba, ruský jaderný potenciál je skutečně bez modernizace 

v ohroţení, ţe ve střednědobé budoucnosti jiţ nebude schopen plnit odstrašovací funkci. Přitom právě na 

něm je do značné míry postavená ruská vojenská doktrína – po rozpadu SSSR jiţ Rusko není ani zdaleka 

schopno drţet krok se Spojenými státy v oblasti konvenčních vojenských schopností a v tomto směru je 

pro něj výzvou spíše Čína (a výhledově také další státy) neţ USA. Ruský jaderný potenciál je tedy jednou 

z posledních věcí, které mu zaručují velmocenský statut a díky které můţe Rusko jednat se Spojenými 

státy a s Čínou jako rovný s rovnými. Vzhledem ke končící ţivotnosti podstatné části jeho stávajících 

kapacit je pro Rusko výhodnější modernizace při niţším počtu nosičů a hlavic, neţ ekonomicky téměř 

nereálná snaha o zachování stávajících vysokých počtů jaderných zbraní [Korba 2008: 6-8]. Smlouva 

SORT mu zaručuje, ţe podobnou cestou omezení počtu půjdou i Spojené státy (a jaderná parita tak 

zůstane zachována), zatímco po vypovězení START II bude Rusko schopno díky MIRV dosáhnout 

stejného odstrašujícího efektu při udrţování menšího počtu raketových nosičů.  

Podobně testování a zavádění nových prvků do ruské strategické výzbroje se podle Petra 

Suchého rozhodně nedá srovnávat se závody ve zbrojení za studené války. Jako příklad uvádí, ţe zatímco 

nyní Rusko zařazuje do výzbroje v průměru 5 nových ICBM ročně, na přelomu 60. a 70. let zaváděl 

Sovětský svaz do operačního stavu v průměru 250 nových ICBM a 128 nových SLBM (střel 

odpalovaných z ponorek) ročně. Současné ruské snahy dává do souvislosti s výše zmíněnými potřebami 

Ruska o modernizaci svého arzenálu a zachování strategické parity s USA. Tato strategická parita přitom 

údajně není v současné době ohroţena a Suchý přímo píše, ţe: „pravděpodobnost narušení strategické 

stability v souvislosti s možným rozmístěním deseti amerických interceptorů v Polsku a radarového 

zařízení v České republice je nulová [Suchý 2007: 39]. Jan Závěšický dokonce říká, ţe pouze nezavedení 

omezeného protiraketového systému by mohlo narušit stávající strategickou stabilitu. Dospívá k závěru, 
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Na poli obecného mezinárodního práva a mezinárodních reţimů se nám 

nepodařilo nalézt jedinou pro Českou republiku závaznou normu, která by zapovídala 

bilaterální spolupráci na poli protiraketové obrany (či obecně jednání obdobného 

charakteru). Jak je to ale v případě mezinárodních organizací, kterých je Česká 

republika členem? Například se rozhořela bouřlivá diskuse o tom, v jakém vztahu bude 

projekt radaru k Severoatlantické alianci. Některé české politické strany dokonce 

podmiňovaly souhlas s výstavbou základny jejím začleněním do aliančních struktur. 

Ozývaly se dokonce hlasy, ţe radar NATO oslabí a rozdělí, a ţe je tudíţ v rozporu se 

základními cíli a principy organizace. Pokud by tomu tak bylo, pak by mohl být projekt 

v rozporu s mezinárodními normami.  

Například slovenský premiér Robert Fico prohlásil, ţe celý záměr rozděluje 

Severoatlantickou alianci [Kořan 2009a: 129]. Evropský pilíř PRO kritizoval i generální 

tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer, kterému vadilo, ţe systém nechrání jiţní křídlo 

Aliance (např. Řecko a Turecko), a vytváří tak v jejím rámci členy první a druhé 

kategorie. Podle Scheffera je základní normou „nedělitelnost bezpečnosti“ a tuto normu 

připravovaný projekt nesplňoval [Scheffer 2007]. 

Pokud se ale podíváme na základní alianční dokumenty, nezdá se, ţe by normy 

NATO byly s projektem PRO v rozporu. Článek 3 Washingtonské smlouvy výslovně 

uvádí, ţe „aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany 

jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a 

rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.“ 

[Washingtonská smlouva 1949: Čl. 3]. Takový normativní apel projekt radaru 

v podstatě bezezbytku naplňuje. Normu v rámci smlouvy posiluje i článek 5, který mj. 

odkazuje na jiţ zmíněnou Chartu OSN a právo na kolektivní i individuální sebeobranu. 

Poţadavek vybudování společné PRO je také uveden v tehdy platné Strategické 

koncepci NATO z roku 1999, kde se píše: „Schopnosti Aliance čelit rizikům a 

potenciálním hrozbám plynoucím z proliferace ZHN a jejich nosičů musí být i nadále 

vylepšovány, a to včetně práce na protiraketové obraně.“ [Strategická koncepce NATO 

1999: Čl. 56; překlad P. Holý].  

K samotnému americkému projektu včetně jeho středoevropského pilíře se také 

konkrétně obrací závěrečná deklarace summitu NATO, který se konal v dubnu 2008 

v rumunské Bukurešti. Podle této deklarace představuje americký systém „významný 

                                                                                                                                               
ţe vztah USA vs. Rusko se zavedením PRO nezmění, naopak neaplikací (omezeného!) systému by USA 

ztratily svou dosavadní strategickou výhodu vůči zemím jako je KLDR [Závěšický 2005: 125-132]. 
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příspěvek“ k obraně Aliance a tvrdí, ţe systém bude kompatibilní a propojený 

s případnou budoucí protiraketovou obrannou architekturou NATO [Hildreth, Ek 2009: 

18]. I přes některá negativní prohlášení čelných představitelů členských zemí (více také 

v kapitole 2.3.) tedy z klíčových aliančních dokumentů vyplývá, ţe budování systému 

PRO je plně v souladu s normami NATO. 

Podobné pochybnosti o vhodnosti systému se objevily i v případě Evropské 

unie, další klíčové mezinárodní organizace, jíţ je Česká republika členem. Objevily se 

názory, ţe případný souhlas s instalací zařízení bude „políčkem do tváře“ evropskému 

úsilí o vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku [Berdych 2007]. Podle Jana Májíčka 

z iniciativy „Ne základnám“ se Česko „na Evropě proviní jako její rozbíječ“ [Grygar, 

Májíček: 2007]. Stínový ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek zase prohlásil, ţe 

ujednání o radaru jde „proti duchu Lisabonské smlouvy a pokračující integrace v oblasti 

bezpečnosti“ [Břicháček 2008: 32]. Tomáš Břicháček z Právnické fakulty UK tento 

argument potvrzuje. Podle něj Lisabonská smlouva směřuje Unii k jednotné zahraniční 

a obranné politice, která by nahradila nezávislou politiku členských států. Samotná 

Lisabonská smlouva sice ještě úplně pravomoci státům v této oblasti neodebírá, 

nicméně údajně určuje jasný směr, který by k tomu mohl vést. V článku 42 tak činí 

poměrně explicitně: „Společná bezpečnostní a obranná politika zahrnuje postupné 

vymezení společné obranné politiky Unie. Ta povede ke společné obraně, jakmile o tom 

Evropská rada jednomyslně rozhodne.“ [Lisabonská smlouva 2010: Odd. 2, čl. 42] Na 

Bruselu nezávislé jednání členského státu s třetí mocností o navázání bilaterální 

vojenské spolupráce tak prý skutečně jde proti duchu a dynamice Lisabonské smlouvy 

[Břicháček 2008: 34]. 

Pokud ale opustíme spekulace o duchu Lisabonské smlouvy a soustředíme se na 

její literu, zjistíme, ţe ţádné ustanovení smlouvy nebrání České republice uzavřít 

smlouvy o radaru. Jak ostatně uznává i sám Břicháček, bilaterální smlouvy v oblasti 

bezpečnostní politiky nespadají mezi pravomoce evropských orgánů a jsou plně 

v kompetenci členských států. Ve smlouvě se mj. uvádí, ţe „Politika Unie podle tohoto 

oddílu se nedotýká zvláštní povahy bezpečnostní a obranné politiky některých členských 

států (…)“ [Lisabonská smlouva 2010: Odd. 2, čl. 42] V ţádné ze základních smluv 

pozměnujících smlouvu o Evropské unii, ani v jiných klíčových unijních dokumentech, 

nelze najít ţádnou specifickou formulaci, ze které by vyplývalo, ţe vybudování radaru 

(či podobná činnost) je v rozporu s normami a hodnotami Evropské unie.  
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Totéţ lze říci i o závěrečných aktech mezinárodních konferencí, jakou byla 

například Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě [Helsinská smlouva 1975]. 

Lze tedy uzavřít tuto podkapitolu zjištěním, ţe případný souhlas České republiky 

s radarem byl v souladu s mezinárodními normami. 

 

4.2. Domácí normy 

 

Při studiu domácích norem se nejprve zaměříme na český ústavní pořádek a 

právní řád. Podle studie právníků Parlamentního institutu Kanceláře Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, která se zabývala ústavněprávními aspekty 

zapojení ČR do systému obrany proti balistickým střelám, jsou radarové smlouvy 

v souladu s ústavním pořádkem ČR, pokud bude dodrţen náleţitý postup při jejich 

ratifikaci. Ţádné ustanovení Ústavy nevylučuje přijetí smluv o PRO, ani ţádné 

ustanovení Ústavy neobsahuje taxativní výčet oblastí, jichţ se mohou mezinárodní 

smlouvy týkat [Syllová, Kavěna 2007: 3-8]. Souhlas s pobytem cizích ozbrojených sil 

musí v tomto případě vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční 

většina všech senátorů [Ústava ČR (2001): Hlava II., čl. 39] a podepsat prezident. 

Implementační smlouvy technického charakteru pak můţe schválit pouze vláda či 

příslušné resorty a nevyţadují souhlas Parlamentu [Syllová, Kavěna 2007: 9].  

Protoţe samotné smlouvy obsahují povinnost americké strany dodrţovat při 

budování a provozování základny zákony České republiky [Hlavní dohoda 2008: čl. V, 

odst. 5], lze konstatovat, ţe radarové smlouvy jsou v plném souladu s českým právním 

řádem a neodporují ţádným právním normám. Jsou také v souladu s některými 

klíčovými strategickými dokumenty, jako je Bezpečnostní strategie ČR z roku 2003, 

která výslovně zmiňuje, ţe mezi strategické zájmy České republiky patří také „snížení 

rizika napadení území ČR zbraněmi hromadného ničení – pomocí raket či jiných 

prostředků“ [Bezpečnostní strategie ČR 2003: Čl. 15]. Obsahuje tedy výslovný 

normativní apel na vybudování obranného systému, jakým byl americký projekt PRO.  

Při zkoumání domácích norem na poli české politiky nám jako určité 

klasifikační vodítko poslouţí dělení politických stran z pohledu jejich představ o 

zahraniční politice, jak jej představil Petr Drulák ve stati „Česká zahraniční politika 

mezi internacionalismem a atlantismem“. Podle Druláka lze hlavní strany na české 

politické scéně rozdělit do několika skupin podle důrazu, který přikládají vztahům se 
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Spojenými státy a s Evropskou unií. Zatímco tzv. „atlantisté“ (kam řadí především 

ODS) preferují bilaterální vztahy s USA, podle „kontinentalistů“ (ČSSD) je pro ČR 

primární její členství v Evropské unii. „Internacionalisté“ (KDU-ČSL, Zelení) usilují o 

vyváţenou politiku ve vztahu k oběma mocenským centrům, naopak „autonomisté“ 

(KSČM) tíhnou ke zcela nezávislému formulování české zahraniční politiky a odmítají 

se podřizovat cizím zájmům. Uvidíme, ţe takové členění má skutečně oporu 

v programových dokumentech jednotlivých stran. Autor ale zároveň upozorňuje, ţe 

politické strany jednají v souladu s tímto svým obecným zaměřením pouze tehdy, kdyţ 

jsou v opozici. Pokud se totiţ právě podílejí na vládě, tíhnou všechny zmíněné partaje 

k internacionalismu [Drulák 2008: 395-403].  

V následující části si ukáţeme, ţe lze na základě tohoto rozdělení definovat 

určitý soubor norem, které stojí v pozadí kaţdého z uvedených konceptů, a ţe tyto 

normy lze přímo vztáhnout (a v dobovém diskurzu byly také skutečně vztahovány) 

k otázce radaru. Soustředit se budeme zejména na koncept atlantistický a 

autonomistický, neboť právě jejich střet byl podstatou hodnotového sporu o radar. Jak 

jsme jiţ uvedli, budeme v případě konfliktu dvou souborů norem brát v úvahu zejména 

ty, kterými se řídily ty politické strany, jeţ byly v té době součástí exekutivy. 

Nejprve se zaměříme na atlantistický přístup. Pokud se podíváme na klíčový 

dlouhodobý strategický dokument „Vize 2020“, vydaný v čase Topolánkovy vlády, 

v příspěvku Alexandra Vondry nazvaném „Priority české zahraniční politiky“ je hned 

na prvním místě uvedeno „Atlantické ukotvení v NATO. Atlantická aliance je zárukou 

vazby mezi Evropou a USA. Tato vazba musí zůstat pevná a silná, pro obě strany 

výhodná. Američané na jedné straně poskytují Evropě potřebné bezpečnostní garance, 

Evropa na druhé straně sdílí s USA zodpovědnost za udržování míru a stability ve 

světě.“ Ve stejné pasáţi je navíc přímo zmíněna potřeba posilovat naši obranyschopnost, 

včetně systémů obrany proti raketovým hrozbám [Vondra 2010: 14]. V dokumentu je 

transatlantické vazbě dokonce věnován jeden celý oddíl s podtitulem „Více svobody, 

více bezpečí, více prosperity“, ve kterém předseda ODS Mirek Topolánek říká, ţe 

pokládá za logické „brát euroatlantickou vazbu jako klíč ke všem našim ostatním 

bilaterálním a multilaterálním vztahům.“ [Topolánek 2010: 16]. 

Za tímto zcela zjevným důrazem na česko-americké vztahy stojí konkrétní 

normativní poţadavky, které není z diskurzu kolem radaru těţké rozpoznat. Pokud se 

podíváme na Klvaňův dokument „Má radar z Kwajaleinu stát v Brdech?“, který byl 

jedním z hlavních informačních materiálů vydaných vládou ve snaze zvýšit veřejnou 
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podporu radaru, lze v v něm nalézt řadu prohlášení, vyzývající k dodrţování 

spojeneckých závazků a varujících před rolí „černého pasaţéra“, který se těší 

bezpečnostním zárukám, aniţ by za ně platil. Opakovaně tu zaznívají výroky typu „je 

třeba, abychom se chovali jako spojenec, a nikoliv jako chráněnec“, „máme závazky 

vůči spojencům, nemůžeme jen brát a nic za to nedávat“, či „je třeba vzít na sebe 

odpovědnost a nebýt státem, který jen přijímá, a ničím nepřispívá“ [MO 2007]. Tyto 

výroky mají zjevný etický a morální podtext a jsou evidentně normativního charakteru. 

V podstatě parafrázují to, co před časem formuloval Robert Kagan: Evropané si od 

konce studené války uţívají „strategických prázdnin“, kdy v otázkách bezpečnosti 

spoléhají na americkou vojenskou sílu, aniţ by byli ochotni se na vlastní ochraně 

přiměřeným způsobem podílet. Evropský ostrov míru tak můţe existovat jen díky 

bezpečnostním garancím USA [Kagan 2003]. Česká republika by tedy měla poskytnout 

své území ke stavbě amerického radaru, a převzít tak větší díl zodpovědnosti za 

bezpečnost euroatlantického prostoru, aby jen „nezneuţívala“ štědrosti svého spojence, 

ale sama něčím přispívala. 

Objevuje si i argument určité vděčnosti Spojeným státům, který měl rovněţ 

normativní povahu. Byla připomínána role USA při vzniku Československa v roce 

1918, fakt, ţe Spojené státy nikdy neuznaly Mnichovskou dohodu, ve které nás „zradili“ 

ostatní nejbliţší spojenci, a dále podíl USA na poráţce Hitlera a ukončení studené 

války. Vůči Americe tak vznikl na české straně jakýsi dluh, přičemţ je správné a 

vhodné dluhy splácet, třeba i prostřednictvím radaru [Klaban 2007: 19; MO 2007]. 

Tento argument také opakovaně zazníval na půdě parlamentu a objevuje se i ve 

zmíněném programovém dokumentu ODS „Vize 2020“ v pasáţi sepsané Mirkem 

Topolánkem: „Já ale vidím zásadní rozdíl mezi euroatlantickou vazbou a vztahy ke 

všem ostatním civilizačním okruhům. Spojené státy zachránily svobodu Evropy ve třech 

světových válkách: první, druhé a studené.“ [Topolánek 2010: 16].  

Poslední normativní apel, který lze v rámci atlantistického přístupu nalézt, je 

tvrzení, ţe „zlu se nesmí ustupovat“. Je to další „poučení z Mnichova“, o kterém se 

v této kapitole zmiňujeme a jak uvidíme, nebude poslední, neboť na nutnost neopakovat 

chyby z časů mnichovské dohody, paradoxně upozorňovali i autonomisté, ovšem ve 

zcela odlišném kontextu. Tato norma byla přitom v konkrétních výrocích, které 

zaznívaly nejen na půdě parlamentu, vztahována jak ve vztahu k Íránu, tak ve vztahu 

k Rusku. Namátkou vybíráme dva, které jsou pro danou normu velice typické: „V 

odmítání radaru hraje myslím u značné části lidí také roli obyčejná zbabělost. Když 
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naznačíme agresorovi, že se nebudeme bránit, on nás možná vynechá.“ [MO 2007]. 

„Bude-li totiž Rusko vidět, že středoevropský prostor je vyklízen (…) již jen při náznaku 

ruské nevole a přitvrzení rétoriky, jsou tyto země na nejlepší cestě, jak se brzy ocitnout 

znovu ve sféře jeho vlivu. [Suchý 2007: 40] Ve zmíněném programovém dokumentu 

ODS tuto normu prezentuje Roman Joch ve stati „Česká republika a Rusko: „Budou-li 

příslušníci ruské vládnoucí elity přesvědčeni, že překročení (…) hranice ruskými vojsky 

bude znamenat otevřenou válku mezi Západem a Ruskem (…) pak ruští vojáci tyto 

hranice nepřekročí.“ [Joch 2010: 18] 

Naopak dokladem „kontinentalistického“ přístupu ČSSD můţe být hned úplně 

první věta v oddíle o zahraniční a bezpečnostní politice, který je součástí jejího 

„Dlouhodobého politického programu“: „Česká sociální demokracie přikládá velký 

význam budování účinné společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky Evropské 

unie, která je nezbytným předpokladem k posílení role Evropské unie v mezinárodním 

společenství a významným nástrojem k předcházení krizí a konfliktů, a k účinnému 

zvládání vzniklých konfliktů.“ [ČSSD 2005: 29]. Spojeným státům jsou v souvislosti 

s českou zahraniční politikou věnovány všeho všudy dvě věty, přičemţ ve zbytku 

osmdesátistránkového dokumentu jsou USA zmíněny jen v kapitole o sociální 

spravedlnosti, kde je tato země dávána za negativní vzor společenské nerovnosti, která 

můţe vést k mezilidským konfliktům. Ve skutečnosti ale nelze v tomto stranickém 

dokumentu nalézt ţádnou formulaci, která by (ať jiţ v normativní, či jiné rovině) 

vylučovala vybudování amerického radaru v ČR, spíše naopak: „Objevily se nové 

bezpečnostní hrozby a rizika, jako jsou etnické a náboženské konflikty, mezinárodní 

terorismus, porušování mezinárodního práva, šíření zbraní hromadného ničení (…) 

ČSSD klade důraz na to, aby jednotný bezpečnostní systém byl schopen existující i nově 

vznikající hrozby a rizika vojenského i nevojenského charakteru předvídat, analyzovat, 

preventivně se na ně připravovat a účinně jim čelit.“ [ČSSD 2005: 29-30] 

Kontinentalistický přístup ČSSD se tedy (kromě poukazování na moţné 

negativní dopady na soudrţnost Evropské unie) v normativním diskurzu kolem radaru 

blíţe neprojevil, proto se nyní zaměříme hlavně na přístup autonomistický. Ostatně 

v otázce radaru se i postoj sociálních demokratů zřejmě nejvíce blíţil právě 

autonomismu. Slovy Jiřího Paroubka (v reakci na ruský poţadavek vlastní vojenské 

přítomnosti na americké základně): „Netoužíme tu mít cizí vojáky, na jedné straně 

americké, na druhé straně ruské.“ [Ditrych 2009: 160]. Zřejmě nejhlasitějším 

proponentem autonomismu, byla KSČM, která mj. dlouhodobě prosazovala: „Zrušení 
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NATO jako dlouhodobý cíl a pozastavení členství ČR v jeho vojensko-bezpečnostních 

strukturách jako cíl první etapy“ a „zrušení všech vojenských základen na cizím území a 

zákaz jejich budování“, jak je to uvedeno v jejím volebním programu pro léta 2006-

2010 s názvem „S lidmi pro lidi“ [KSČM 2005: 17].  

Autonomisté vnímali souhlas s americkou základnou jakoţto omezení české 

suverenity. Prostřednictvím americké základny by se Česká republika údajně dostala 

znovu do zóny vlivu cizí mocnosti. V této souvislosti často (dokonce i v parlamentní 

diskusi) zaznívalo srovnání se sovětskou okupací v roce 1968, případně opět 

s Mnichovem [CSS 2006: 41-43]. Normativní poţadavek, aby na českém území uţ 

nebyli ţádní další cizí vojáci, rezonoval velmi silně v celé české společnosti, coţ lze dát 

do souvislosti s dosud ţivou historickou zkušeností Čechů s německou i ruskou 

okupací. „Nemít na svém území žádnou cizí vojenskou jednotku je základní, výchozí 

stav, který netřeba obhajovat. Toto je situace většiny svobodných zemí na světě“ [Petřík 

2007: 11]. Opakovaně zazníval především argument, ţe základna je v zájmu cizího státu 

a nikoliv v zájmu České republiky.  

Norma, kterou lze z toho vyvodit zní, ţe Česká republika by měla prosazovat své 

vlastní zájmy a formulovat vlastní zahraniční politiku, nezávislou na potřebách a 

zájmech ostatních zemí. V pozadí argumentace celé řady autonomistů stál také 

dlouhodobý nesouhlas s americkou zahraniční politikou. Kromě myšlenkově plochých 

antiamerikanistických výpadů tu lze rozlišit i reálnější kritiku amerického postupu, která 

zaznívala i na půdě parlamentu, a která má opět morální a normativní rozměr. Byl 

kritizován americký unilateralistický postup v některých konfliktech (zejména v Iráku), 

který byl podle mnohých v rozporu s mezinárodním právem. Nepřímo je tak řečeno, ţe 

byl s mezinárodním právem v rozporu i radar, který, ačkoliv sám o sobě ţádnou normu 

neporušoval, byl prosazován zemí, která vedla agresivní preemptivní útoky a jejíţ 

skutečné úmysly údajně nebyly zřejmé. Rovněţ zaznívala kritika porušování lidských 

práv ze strany Američanů (Guantánamo, věznice Abu Ghraib atd.) a souhlasem 

s vojenskou spoluprací s USA by se ČR podílela na tomto jednání jako „spolupachatel“. 

Hrozby, proti kterým má být radar ochranou, navíc údajně míří především na Ameriku, 

a nikoliv na nás. 

Internacionalistický přístup není třeba blíţe představovat, protoţe 

z normativního hlediska byl v radarovém diskurzu zastoupen zřejmě jen poţadavkem na 

multilateralizaci PRO na půdě NATO, o které je ale zmínka v předchozí podkapitole. 

Některé strany měly také specifické poţadavky na vhodné jednání v reakci na 
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americkou nabídku. Zmínit lze například postoj Strany zelených, která má v 

programové agendě silný akcent na ochranu ţivotního prostředí. I díky tomu se nakonec 

ve finálních smlouvách objevily poměrně výjimečné záruky ze strany Američanů v této 

oblasti.  

Celkově lze tedy učinit následující shrnutí: souhlas České republiky s radarem 

byl v souladu s mezinárodními normami, s českou ústavou a právním řádem a 

s programovými cíli a principy většiny politických stran. Dvě politické strany, KSČM a 

ČSSD ovšem zaujaly autonomistický postoj, vycházející z odlišného souboru norem, 

který byl nicméně v souladu s vnímáním podstatné části české společnosti. Protoţe tyto 

dvě strany ale nebyly zastoupeny ve vládě, a neměly tak na formulování stanoviska 

exekutivy vliv, není potřeba jejich normativní postoj do konečného rozhodování 

zahrnout. Naopak studium programových dokumentů a parlamentních prohlášení 

představitelů tří vládních politických stran ukázalo, ţe v tomto případě byla jejich 

podpora radaru v souladu s jejich základními normativními poţadavky. 

Konstruktivistickou hypotézu lze tedy povaţovat za potvrzenou: český souhlas 

s radarem byl skutečně v souladu s mezinárodními normami i normami těch domácích 

aktérů, kteří měli přímý vliv na formulaci české odpovědi americké staně. 
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Závěr 

   

Nyní, kdyţ jsme zhodnotili pravdivost hypotéz pro všechny teoretické přístupy i 

jejich dílčí proudy, můţeme přistoupit k závěrečnému zhodnocení a srovnání. Naše 

výsledky lze shrnout do následující jednoduché tabulky. 

 

Tabulka 3: Potvrzení pravdivosti hypotéz podle jednotlivých teoretických přístupů 

Waltova teorie vyvažování hrozeb NE 

Neorealismus NE 

Modifikovaný neorealismus ANO 

Liberalismus NE 

Konstruktivismus ANO 

 

 Z pohledu na tabulku jasně vidíme, ţe nejlépe si při vysvětlování českého 

postupu vedly modifikovaný neorealismus a konstruktivismus. Naopak ostatní 

teoretické směry se při snaze o explikaci dané problematiky potýkaly s problémy.  

V kapitole 2.2. jsme zjistili, ţe český souhlas s vybudováním radaru nebyl reakcí 

na hrozbu ze strany Íránu, a to navzdory tomu, ţe právě tento důvod byl v oficiálních 

zdrojích a informačních materiálech nejčastěji uváděn. Írán a ani jiní státní aktéři, 

nepředstavovali ve skutečnosti pro Českou republiku takovou hrozbu, aby se ji musela 

pokusit vyváţit souhlasem s instalací cizího vojenského zařízení na svém území. 

Argument o hrozícím raketovém útoku ze strany této země zřejmě česká vláda převzala 

z amerických oficiálních zdrojů, aniţ by se pokusila kriticky zhodnotit relevanci této 

hrozby pro české prostředí. Prokázali jsme tím také to, ţe výstavbu radarové základny 

není moţné chápat jako nutnou „investici do vlastní autonomie“, protoţe hrozba, proti 

které by nás takové zařízení chránilo, neměla dostatečnou intenzitu a byla jen obtíţně 

prokazatelná. 

Za těchto podmínek nedokáţe ani „klasický“ neorealismus vysvětlit souhlas 

České republiky s výstavbou americké základny. Protoţe pobyt cizích vojáků na našem 

území by bezpochyby znamenal spíše omezení, neţ posílení české autonomie, 

neorealismus by očekával, ţe česká vláda americkou nabídku odmítne. Bezpečnostní 

záruky ze strany USA jsou totiţ i bez jejich vojenské přítomnosti u nás dostatečně silné 

na to, aby nebylo nutné je dále posilovat za cenu omezení vlastní autonomie. 

Neorealismus by viděl český souhlas s evropským pilířem PRO jako reálný za 

předpokladu, ţe by byly základny vybudovány v jiné zemi a ČR by se stala „černým 
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pasaţérem“, který si uţívá zvýšených bezpečnostních záruk, aniţ by za ně musel platit 

omezením vlastní autonomie či zvýšenými riziky plynoucími z umístění radaru.  

Také utilitární liberalismus si neví rady s vysvětlením českého postoje. Podle něj 

je prostý souhlas s radarem v rozporu se zájmy a preferencemi klíčových aktérů, kteří 

mají největší vliv na stanovení konečného rozhodnutí, a to zejména vzhledem 

k poměrně jasně negativnímu postoji české veřejnosti k americké nabídce. Očekával by 

proto, ţe tito aktéři radar buď odmítnou, anebo budou alespoň souhlasit s vypsáním 

referenda o této otázce, které je zbaví politické odpovědnosti za další kroky. Politickým 

aktérům totiţ ze souhlasu s radarem neplynulo příliš konkrétních zisků, naopak některé 

ztráty, zejména ve formě sníţených šancí na znovuzvolení, se jevily jako poměrně 

reálné. V kapitole o liberalismu jsme rovněţ ukázali, ţe občanské iniciativy a hnutí 

nejenţe neměly (přes solidní mediální pokrytí jejich protestních akcí) ţádnou reálnou 

moc změnit konečné rozhodnutí české exekutivy v této otázce, ale ţe poměrně 

marginální byla i jejich role při počáteční medializaci celé kauzy a při ovlivňování 

veřejného mínění. Daleko zásadnější se v tomto smyslu jeví aktivity politických stran – 

další výzkum jiných, obdobné veřejné pozornosti se těšících kauz, by mohl prokázat, ţe 

je to jev pro české prostředí poměrně typický. 

Naopak nejlépe si v rámci naší práce vedly modifikovaný neorealismus a 

konstruktivismus. Skutečně se zdá, ţe snaha české vlády o posílení transatlantické 

vazby nebyla ani tak reakcí na akutní bezpečnostní hrozbu, ale byla vedena především 

snahou o posílení českého vlivu a uskutečňovala se na normativní bázi. Argumenty 

normativního charakteru padaly v diskusi kolem radaru skutečně velmi často a lze jim 

nejspíše přisuzovat největší explikační hodnotu ve vztahu ke konečnému českému 

postupu.  

Konstruktivistický přístup se jeví jako nejvíce uţitečný i při posouzení dalších 

faktorů. V jiţ zmiňovaném příspěvku Petra Druláka se mj. píše, ţe české politické 

strany se drţí svých zahraničněpolitických orientací („atlantismus“, „kontinentalismus“) 

pouze pokud právě zastávají opoziční roli. Naopak ve chvíli, kdy se některá z těchto 

stran dostane do vlády, mění se její postoj téměř automaticky na „internacionalistický“ 

[Drulák 2008: 395-403]. Náš případ takovému hodnocení velmi dobře odpovídá. 

Jednání s Američany o radaru začala ČSSD v době, kdy byla u moci, a to navzdory 

tomu, ţe se jedná o stranu akcentující zejména závazky České republiky vůči Evropské 

unii. Ve chvíli, kdy tato strana přešla do opozice, zaujala tatáţ stranická reprezentace 

opět svůj tradičně kontinentalistický postoj, který místy přecházel aţ k autonomismu. 
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Ve zdůvodňování tohoto postupu tato strana akcentovala onen soubor norem, který se 

s těmito zahraničněpolitickými koncepty nejvíce pojí. 

Něco podobného lze ostatně vysledovat i u jiných případů, neţ byl ten radarový. 

Lisabonská smlouva byla podepsána za vlády Mirka Topolánka z ODS, přestoţe jeho 

strana se jinak staví k podobným dokumentům prohlubujícím evropskou integraci velmi 

rezervovaně. Je to další příklad internacionalistického postoje, ke kterému se obě 

největší české politické strany přiklánějí ve chvíli, kdy se účastní na vládě, třebaţe i 

v časech jejich vládnutí je pochopitelně moţné vysledovat větší inklinaci k evropanství 

či k posilování transatlantické vazby.  

Pokud se podíváme na výsledky liberalismu, uvidíme, ţe také tento proud 

predikoval správně postoj českých opozičních stran, selhal ale při snaze vysvětlit 

stanovisko stran vládních. To lze vnímat jako další potvrzení našeho předpokladu, ţe 

zahraničněpolitické preference klíčových českých politických aktérů se mění s jejich 

vstupem do vlády, přičemţ tato změna probíhá do značné míry na normativní bázi. 

V jistém smyslu lze říci, ţe po převzetí moci se členové hlavních českých politických 

stran chovají odpovědněji, přinejmenším z pohledu zachovávání určité kontinuity 

zahraniční politiky. Uvědomují si, ţe vzhledem k postavení České republiky 

v mezinárodním systému je pro naši zemi stejně tak podstatné její členství v evropských 

strukturách, jako snaha o zachování a další posilování transatlantické vazby. Tento 

„internacionalistický“ apel má přitom zdá se normativní charakter a neodvíjí se od 

konkrétních zájmů a deduktivně stanovených preferencí jednotlivých aktérů. Můţeme 

spekulovat o tom, ţe pokud by byl radar např. v rozporu se základními normami 

evropského společenství, postoj vlády k této otázce by byl odlišný. Je moţné, ţe 

uvedené skutečnosti se nevztahují jen na otázku radaru, ale mají obecnější platnost při 

formulování české zahraniční a bezpečnostní politiky, coţ by bylo nicméně nutné opět 

prokázat dalším výzkumem. 

Konstruktivismu můţeme tedy přisoudit pro náš případ největší výpovědní 

hodnotu. Také snahu o posilování vlivu České republiky, jak ji akcentuje modifikovaný 

neorealismus, je totiţ moţné chápat jako jeden z širších důsledků normativního apelu na 

posilování transatlantické vazby.  
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Summary 

 

The results of our analysis clearly show that it were constructivism and modified 

neorealism which provided the most suitable explanation for the Czech behavior in the 

MD radar case. On the contrary both liberalism and classical neorealism remain puzzled 

when being confronted with the real-world Czech response to the American offer. It 

follows from our research that the Iranian threat was not imminent enough for the Czech 

Republic to trigger its response in form of balancing behavior, which means that this 

case can hardly be seen as an “investment in autonomy” in a long-term perspective. 

Classical neorealism would therefore expect Czech government to reject the American 

offer to build a radar base as it would certainly mean a loss (more than a gain) in 

autonomy for the country. The threat of a missile attack from Iran seems to be taken 

over from American discourse although it clearly lacks the relevance in the Czech 

conditions. From utilitarian liberal perspective are the main domestic political actors 

expected to either act against the collaboration in MD project (as it would lower their 

chances of re-election) or to agree with national plebiscite (which would free them from 

political responsibility). Empirical part of the liberal chapter also proved that the 

political advocacy groups and movements played minor role in shaping public opinion. 

Our analysis therefore shows that the decision of the Czech government was made on 

normative basis as constructivism correctly predicts. Czech Republic gave affirmative 

reply to the American request because it was in compliance with both international and 

domestic norms (it was seen by the decision-makers as the “desirable” behavior). 

Modified neorealism adds the effort to raise the influence of the country (especially 

towards the United States) as the other motive of the Czech agreement. We could 

conclude that the Czech foreign and security policy-making is still largely driven by 

norms and a perception of “appropriate behavior”; however such generalization to other 

cases would need to be proven by future research.  
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Seznam zkratek 

 

 

ABM    - Anti-ballistic Missile; příp. smlouva Anti-Ballistic Missile Treaty 

AČR   - Armáda České republiky 

AMO   - Asociace pro mezinárodní otázky 

CSS   - Centrum strategických studií 

CVVM   - Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČVUT   - České vysoké učení technické 

FSS MU  - Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity 

ICBM   - Intercontinental Ballistic Missile (Mezikontinentální balistická střela) 

IMF   - International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) 

INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Smlouva o jaderných střel 

středního doletu) 

MAD   - Mutually assured destruction (Vzájemně zajištěné zničení) 

MD    - Missile Defense (protiraketová obrana) 

MDA   - Missile Defense Agency (Agentura protiraketové obrany) 

MIRV   - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (Hlavice nesoucí  

větší počet nezávisle naváděných jaderných zbraní) 

MO   - Ministerstvo obrany 

MZV   - Ministerstvo zahraničních věcí 

NIE   - National Inteligence Estimate (Zpráva amerických tajných sluţeb) 

NMDA   - National Missile Defense Act (Zákon o protiraketové obraně) 

NPT - Nuclear Non-Proliferation Treaty (Smlouva o nešíření jaderných zbraní) 

PAS   - Politicko-administrativní systém 

PiS   - Prawo i Sprawiedliwość (Právo a spravedlnost; polská politická  

strana) 

PRO   - Protiraketová obrana 

PSP ČR   - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SDI   - Strategic Defense Initiative (Strategická obranná iniciativa) 

SLBM   - Submarine-launched Ballistic Missile (Balistická střela odpalovaná z  

ponorky) 

SOFA   - Status of Forces Agreement (Smlouva o statusu ozbrojených sil) 

SORT   - Strategic Offensive Reductions Treaty 

START I a II  - Strategic Arms Reduction Treaty (Dohoda o sníţení počtu  

strategických zbraní) 

ZHN   - Zbraně hromadného ničení 
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1. Úvodní část 

 

Vymezení tématu 

 

 Tato práce se pokouší empiricky otestovat schopnost tří vybraných 

teoretických přístupů predikovat chování České republiky na konkrétním příkladě 

zamýšleného vybudování americké vojenské základny, coby součásti systému 

protiraketové obrany. Jelikoţ kaţdá z teorií mezinárodních vztahů klade důraz na 

rozdílné faktory, jakoţto klíčové při formování zahraniční politiky státu, kaţdá z nich 

můţe také formulovat své vlastní očekávané stanovisko, které Česká republika zaujme 

ve vztahu k americké nabídce podílet se na budování protiraketového štítu výstavbou 

radaru na vlastním území. Tato práce se tudíţ pokusí jak na základě znalosti základních 

premis jednotlivých teoretických přístupů formulovat jejich prógnózu, tak 

zkonfrontovat tato jejich očekávání s realitou a tím určit, které z teorií měly ve vztahu 

k této otázce největší výpovědní hodnotu, a které naopak nedokázaly výsledné 

stanovisko českého státu uspokojivě vysvětlit. 

 Pro potřeby této práce byly zvoleny tři základní teoretické přístupy, jejichţ 

prognostické schopnosti budou v jejím rámci testovány. Konkrétně se jedná o 

neorealismus, (utilitaristický) liberalismus a konstruktivismus. Výběr teorií byl převzat 

ze sborníku „German Foreign Policy after Unification“, který byl pro tuto práci zároveň 

silným inspiračním zdrojem z hlediska metodologického [Rittberger, 2001].  

 

Zdůvodnění výběru a významu zvoleného tématu 

 

 Přínosem této práce by tak měl být nejen bliţší náhled na konkrétní kauzu 

amerického radaru v ČR (práce by měla ukázat, jak se daná kauza vyvíjela a jaké hlavní 

faktory a zájmy zde stály v pozadí rozhodování), ale v obecnější rovině i jisté 

zhodnocení relevance jednotlivých teorií mezinárodních vztahů pro zkoumání české 

zahraniční politiky jako takové. Na konkrétním příkladě zde bude moţné demonstrovat, 

jakým způsobem je česká zahraniční a bezpečnostní politika formulována a co a v jaké 

míře tuto formulaci ovlivňuje. Téma radaru bylo vybráno z toho důvodu, ţe bylo ve své 

době jedním z hlavních zahraničněpolitických (a bezpečnostních) témat v České 

republice a jeho široká medializace umoţnila, aby do této záleţitosti začali vstupovat i 
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další aktéři (občanské iniciativy, zájmové skupiny, firmy i širší veřejnost) a nebyla tak 

jen otázkou vnitřního rozhodování v rámci politických elit či byrokratického aparátu. 

Právě větší mnoţství hráčů a vstupních faktorů ovlivňujících danou kauzu je pro 

komparativní analýzu jednotlivých teorií zásadní a jen těţko by se dala najít 

v posledních letech v české zahraniční politice vhodnější kauza, na které by bylo moţné 

takovou analýzu provést. Z průzkumu dosavadní literatury k tématu se zdá, ţe se 

problematice amerického radaru v ČR z hlediska odlišných teoretických přístupů dosud 

nikdo nevěnoval. Takové srovnání by tudíţ mohlo být nejen zajímavé, ale i přínosné, 

coţ je i hlavním důvodem, proč jsem si jej zvolil za téma své magisterské diplomové 

práce.  

 

Cíle práce a formulace výzkumných otázek 

 

 Zatímco zmíněný sborník se pokouší zjistit, zda došlo (či nedošlo) k zásadní 

proměně německé zahraniční politiky po sjednocení SRN a NDR, cíle a výzkumné 

otázky, které si klade tato práce, jsou poněkud odlišné. V zásadě je moţné je rozčlenit 

do dvou vzájemně propojených okruhů.  

 Prvním z nich je testování zmíněných teoretických přístupů, které jednak 

zodpoví otázku jejich uţitečnosti pro analýzu české zahraniční a bezpečnostní politiky a 

ukáţe jejich silné a slabé stránky při studiu mezinárodních vztahů. Dá se obecně říci, ţe 

zahraniční a bezpečnostní politika kaţdého státu je záleţitostí velmi komplexní, při 

jejímţ vytváření vstupuje do hry mnoho odlišných aktérů a zájmů. Kaţdý z vybraných 

teoretických přístupů se přitom soustředí na jiné aktéry a zájmy, kterým přisuzuje 

primární důleţitost. Pokud bychom chtěli zachytit mezinárodní vztahy a bezpečnostní 

politiku v jejich celistvosti, byly by zřejmě výslednicí všech zmíněných teorií. Protoţe 

ale skutečně platí, ţe různé faktory mají při formulaci této politiky různou důleţitost (ta 

se přitom můţe lišit v rámci různých problémů a různých států), je moţné také 

zhodnotit relevanci jednotlivých přístupů pro daný problém a daný stát. Taková analýza 

můţe u jednotlivých teorií prokázat, které důleţité faktory se jim daří postihnout, a které 

naopak zanedbávají (a to i přesto, ţe mohou hrát důleţitou roli). 

 Právě analýza důleţitosti jednotlivých faktorů při formulaci české zahraniční a 

bezpečnostní politiky je dalším z cílů této práce. Taková analýza nejen ukáţe míru 

relevance výše zmíněných teorií, ale můţe i na konkrétním případě demonstrovat, kdo a 

co (a v jaké míře) se na formulování české zahraniční politiky vlastně podílí. Lze se z ní 
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dozvědět jaká je skutečná role nevládních organizací a zájmových skupin, 

ekonomického lobyyingu a do jaké míry tito hráči (a jejich zájmy) promlouvají do 

konečného politického rozhodování. Teorie nám v tomto případě jednak poskytnou 

okruh faktorů, které máme zkoumat, a také vysvětlí, proč jsou právě tito hráči 

důleţitější neţ ostatní. Skrze danou analýzu těchto faktorů pak můţeme zpětně potvrdit 

či vyvrátit pravdivost teorií. 

Práce si tedy klade dvě následující hlavní výzkumné otázky: 

 

1. Jaké hlavní faktory se podílely na českém rozhodování o přijetí či nepřijetí 

americké nabídky k participaci na projektu národního systému 

protiraketové obrany a jakým způsobem kaţdý z nich ovlivnil výsledné 

rozhodnutí? 

2. Který z vybraných teoretických přístupů nabídl nejlepší vysvětlení pro 

český postup v daném případě a prokázal tak největší relevanci při 

zkoumání české zahraniční politiky? 

 

Předpokládaná metoda zpracování tématu 

 

 Pro ověření relevance jednotlivých teorií se nejlépe hodí metoda jejich 

komparace na základě jejich schopnosti predikovat konečné rozhodnutí hlavního aktéra 

(v tomto případě České republiky jako takové) v dané problematice. Bude tak moţné 

jednoznačně porovnat postoj, který kaţdá z teorií předpokládá, ţe Česká republika 

zaujme, s postojem, který Česká republika ve skutečnosti zaujala, a tím jasně ukázat 

jejich relevanci. 

 Jak jiţ bylo řečeno, kaţdý ze tří vybraných teoretických přístupů klade důraz 

na odlišný soubor faktorů, které budou v rámci této práce slouţit jako nezávislé 

proměnné. Neorealismus vnímá státy jako racionální aktéry, kteří se snaţí přeţít 

v anarchickém mezinárodním systému a usilují o zvýšení své moci a svého vlivu vůči 

ostatním aktérům. Pro neorealisty je tak právě mocenská pozice v mezinárodním 

systému hlavním faktorem, který ovlivňuje zahraniční politiku státu. Utilitaristický 

liberalismus se naopak více soustředí na rozdílné zájmy jednotlivých aktérů uvnitř státu, 

a to jak na roli klíčových činitelů v rámci politického a byrokratického systému, tak na 

roli soukromého sektoru (zájmové skupiny a občanské iniciativy, firmy a ekonomický 

lobbying atd.). Moţnosti a schopnosti kaţdého z těchto hráčů ovlivňovat zahraniční 
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politiku státu (například skrze politickou mobilizaci) se přitom liší, důleţité je přitom 

zjistit, v jaké míře. Posledním zvoleným teoretickým přístupem je konstruktivismus, 

který zdůrazňuje důleţitost nemateriálních faktorů jako je identita, společenské normy, 

hodnoty atd.  

 Tyto tři hlavní skupiny faktorů (odpovídající třem teoretickým přístupům) – 

mocenská pozice státu, zájmy vnitrostátních aktérů a sociokulturní normy – budou 

v této práci slouţit jako nezávislé proměnné. Závislou proměnnou pak bude česká 

zahraniční politika, konkrétně pak české stanovisko k americkému radaru. 

 

2. Předpokládaná osnova práce 

 

 

1. Úvod – představení a vymezení tématu, zdůvodnění jeho výběru, formulace 

výzkumných otázek atd. 

 

2. Historické a politické pozadí kauzy amerického radaru v ČR – v této části 

bude stručně představen vývoj projektu americké protiraketové obrany, zejména 

ve vztahu k České republice. Bude zde prezentováno, jakým způsobem se 

proměňovala stanoviska jednotlivých politických aktérů k této věci, stejně jako 

celkové pozadí a vyústění projektu. 

 

3. Představení teorií a formulace jejich hypotéz – v této části budou 

prezentovány základní premisy kaţdé z vybraných teorií a na jejich základě 

bude sestavena jejich prognóza českého stanoviska k americkému radaru. 

 

4. Komparace jednotlivých teoretických přístupů na základě empirických dat 

– v této části práce budou (mj. s vyuţitím poznatků z druhé kapitoly) 

představeny samotné výsledky výzkumu a prognózy jednotlivých teorií zde 

budou konfrontovány s realitou. 

 

5. Závěr – shrnutí výsledků práce a zodpovězení výzkumných otázek. 
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