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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem  Zbrojení v Latinské Americe – nová bezpečnostní hrozba? 

zkoumá zvýšené výdaje na obranu od konce 90. let 20. století v Latinské Americe. 

Během tohoto období došlo k výraznému nárůstu výdajů na obranu a akvizicím nového 

vojenského vybavení. Tyto aktivity vyvolaly obavy z možné existence závodů ve 

zbrojení v regionu. Diplomová práce má za cíl zhodnotit skutečný stav zvýšeného 

zbrojení a pokusit se odhalit jeho příčiny, a to pomocí definice závodů ve zbrojení dle 

Michaela Wallace a Colina Graye a konceptu bezpečnostního dilematu dle Johna Herze. 

K zodpovězení výzkumných otázek je v práci využita dále i analýza diskurzu 

zkoumající politické i odborné texty zabývající se problematikou. Diplomová práce 

nepotvrdila existenci závodů ve zbrojení v regionu vycházející z použité definice. 

 

Abstract 

Master thesis „Armament in Latin America – new security threat?“ deals with increase 

in defense spending since the end of 1990s in Latin, America. During that period, 

significant increase of defense spending and arms acquisition was registered. These 

activities raised concerns about existence of an arms race in the region. Master thesis 

aims to analyse real situation of increased defense spending and attempts to find its 

causes. Theoretical background is based on arms race definition of Michael D. Wallace 

and Colin Gray and concept of John Herz security dilemma. To better respond to 

research questions, discourse analysis is applied with focus on official and academic 

discourse dealing with defense spending in Latin America. The master thesis did not 

confirm the existence of an arms race in the region. 
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Úvod 
 

Latinská Amerika
1
 patří v posledních více než deseti letech mezi oblasti 

s narůstajícím mezinárodním významem. Za něj vděčí především některým státům v  

regionu, které začínají získávat vliv nejen na regionální, ale i globální úrovni. Mezi ně 

patří zejména Brazílie, ale i Mexiko, Chile či Argentina. S rostoucí důležitostí regionu 

narůstá i jejich zapojování do aktivit mezinárodního společenství. 

Země dnešní Latinské Ameriky a jejich politiku lze vnímat jako politiku 

moderních
2
 národních států působících na mezinárodním poli. S tím souvisí i 

modernizace jejich vojenského vybavení, ke které tyto státy v posledních letech 

přistoupily. V letech 1999 – 2008 se dle dat Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) celkové výdaje na obranu v Jižní Americe zvýšily o 50%.
3
 Toto 

neobvyklé zvýšení výdajů vzbuzuje obavy o rozpoutání závodů ve zbrojení a případném 

vypuknutí mezistátního ozbrojeného konfliktu na kontinentu, který se s více či méně 

vážnými (převážně teritoriálními) konflikty potýkal v průběhu téměř celého 20. století. 

Důvodů, proč latinskoamerické státy zvyšují výdaje na obranu, je možné 

sledovat vícero. Vyšší míru zbrojení můžeme vnímat ryze technicky jako modernizaci 

vybavení, které je ve státech regionu zastaralé a v mnoha případech i nefunkční. To 

může být případ Brazílie, která se dostává do pozice lídra regionu a mezi globální hráče 

a modernizace obranného vybavení patří mezi  klíčové priority definované Národní 

obrannou strategií z roku 2008. 

Modernizace zastaralého a nefunkčního vybavení je ale pouze jedním 

z možných důvodů. Jak bylo naznačeno výše, některé státy Jižní Ameriky se potýkají 

s bilaterálními spory. Mezi tyto země řadíme primárně Venezuelu, Kolumbii, Chile, 

                                                 

 

1
 Latinská Amerika je v práci vnímána jako oblast od mexických hranic s USA. Zahrnujw státy, ve 

kterých se mluví francouzsky, španělsky či portugalsky. V práci bude používán i termín Jižní Amerika, 

který označuje geografické umístění. 
2
 Moderní ve smyslu neoklasického realismu jak jej definoval Georg Sorensen (viz kapitola 1.1.3) 

3
 SOLMIRANO, PERLO-FREEMAN (2010)  
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Ekvádor a Peru. Přestože jejich spory zřídka vyvrcholí v ozbrojený konflikt
4
, je třeba 

tento faktor zvažovat při analýze situace zvýšeného zbrojení v regionu. 

Při určování výše výdajů za zbraně a vybavení hrají svou roli i vnitrostátní 

konflikty. Tento faktor se týká především Kolumbie a Peru, dvou států, kde jsou stále 

více či méně aktivní guerillové jednotky – FARC a ELN v  Kolumbii a Světlá stezka v  

Peru. Boj s povstalci je pro tyto země stále palčivým problémem. 

Projekt této diplomové práce vznikl v roce 2010, v době, kdy vrcholilo 

zvyšování výdajů na zbrojení a regionální veřejný diskurz byl ve znamení obav z vzniku 

závodů ve zbrojení. Od té doby došlo v Latinské Americe k několika volbám a do 

prezidentských křesel usedly nové hlavy států. Tato práce se tak zaměří zejména na 

období do r. 2011 včetně, kdy vznik možné bezpečnostní hrozby byl nejaktuálnější. 

Tam, kde to bude relevantní z hlediska stanovených výzkumných cílů, však práce bude 

extrapolovat analýzu situace až do současnosti.  

 

Na základě výše naznačených faktorů je cílem této diplomové práce analyzovat 

situaci zintenzivněného zbrojení v Latinské Americe a identifikovat příčiny tohoto 

chování na úrovni jednotlivých států. Práce se snaží zjistit, zda lze zvýšení nákladů na 

obranné vybavení a zbraně chápat v intencích konceptu závodů ve zbrojení a zda je tato 

situace produktem bezpečnostní dilematu, jak ho definoval John H. Herz a další 

teoretici. 

Výzkumné otázky reagují na konkrétní situaci v roce 2010, kdy výdaje na 

zbrojení mnohonásobně převyšovaly výdaje za dlouhá předcházející období. Při 

stanovení těchto otázek autorka práce vycházela z definice závodů ve zbrojení podle 

Michaela Wallace. Ten ve svém článku Arms Races and Escalation: Some New 

Evidence
5
 definuje závody ve zbrojení jako (i) rychlý, simultánní nárůst výdajů na 

zbraně u dvou a více států zároveň a (ii) vyplývající z vnějších podnětů, tedy ze strany 

vojenského rivala, který zvyšuje výdaje na zbrojení. První otázkou, na kterou se bude 

                                                 

 

4
 Poslední případ ozbrojeného mezistátního konfliktu se odehrál v polovině 90. let mezi Ekvádorem a 

Peru. Jednalo se o teritoriální spor, který byl ukončen mírovou dohodou. 
5
 WALLACE (1979) 



13 

 

 

snažit diplomová práce odpovědět je, jestli se v Jižní Americe skutečně jednalo a 

případně stále jedná o závody ve zbrojení podle uvedené Wallaceovy definice, rozšířené 

pro potřeby této práce o další kritéria. Při zodpovídání této otázky bude práce vycházet 

z dvou hlavních zdrojů: prvním je analýza vybraných jihoamerických států a jejich 

výdajů na zbrojení od roku 1999, druhým veřejný diskurz ke zkoumanému tématu 

probíhající jak v regionu Jižní, resp. Latinské Ameriky, tak i mimo region. 

Druhá výzkumná otázka, na kterou bude práce odpovídat, vychází z konceptu 

bezpečnostního dilematu, jak jej definoval John H. Herz v knize Political Idealism and 

Political Realism.
6
 Jeho koncept vystihuje situaci, kdy státy, či jednotlivci 

v anarchickém prostředí mají obavu o svou bezpečnost, a to z důvodu nemožnosti 

předvídat chování jiného aktéra. Tato obava vede stát ke zvyšování míry moci, která by 

snížila případný dopad moci druhých. Otázkou tedy je, jestli zvýšení výdajů na obranu 

vychází z logiky bezpečnostního dilema či logiky potřeb daných vnitrostátními konflikty.  

Na základě použité definice závodů ve zbrojení a vnímání veřejné diskuze o 

situaci v Jižní Americe vychází autorka práce z hypotézy, že situace v Latinské Americe 

do konce roku 2011, kdy bylo možné sledovat zvýšené výdaje na zbrojení, se blížila 

k závodům ve zbrojení dle použité definice závodů ve zbrojení. Hypotéza však 

nepředpokládá, že by zvýšení výdajů mohlo vyústit v regionální ozbrojený konflikt, 

ačkoli tuto možnost autorka plně nevylučuje. Metodologický postup vedoucí 

k zodpovězení výzkumných otázek a následnému potvrzení či vyvrácení hypotézy bude 

následující: 

(i) Srovnání vývoje výdajů na zbrojení ve vybraných státech Latinské 

Ameriky a proběhlých konfliktů v regionu;  

(ii) Analýza současné situace v otázce zvyšování výdajů na zbrojení 

v kontextu existence případných vzájemných sporů a mocenských 

aspirací jednotlivých států v regionu zejména s ohledem na územní 

spory,  

                                                 

 

6
 HERZ (1951) 
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(iii) Analýza politického a odborného diskurzu týkajícího se zvyšujících se 

výdajů na zbrojení v oblasti a s tím spojených případných 

bezpečnostních hrozeb. 

Srovnání výdajů vychází z dostupných informací, a to státních rozpočtů a 

dalších dokumentů, které jednotlivé státy dávají k dispozici. Zde však hrozí riziko, že 

státy neposkytují informace na stejné úrovni a srovnání může být neúplné a 

komplikovat zodpovězení výzkumné otázky, zda-li se jedná o závody ve zbrojení či 

nikoli. Analýza výskytu možných ohnisek napětí vychází z historických i současných 

vzájemných vztahů vybraných zemí, které jsou obvykle dány územními spory či 

rozdílnými ideologickými představami. 

Stanovená hypotéza počítá se situací pouze do roku 2011. Jak již bylo výše 

popsáno, od té doby došlo na jihoamerickém politickém poli k několika změnám. 

Brazílie, Kolumbie i Peru mají v čele nové prezidenty, což častokrát přináší změny i na 

poli politického směřování. Oproti původnímu projektu diplomové práce bude okrajově 

analyzovat i současnou situaci, která se může výrazně odlišovat od stavu před několika 

lety a případné závody ve zbrojení již nemusí být aktuální. Analýza se bude týkat 

současného politického směřování vybraných zemí s ohledem na zbrojení a jejich 

zahraničněpolitickou profilaci. 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou 

teoretickou, kde bude vysvětlen jednak koncept bezpečnostního dilematu, jednak teorie 

závodů ve zbrojení. Oba koncepty vytvářejí teoretický rámec diplomové práce a budou 

sloužit pro propojení teorie s konkrétním chováním jednotlivých států, čímž umožní 

ověření stanovené hypotézy. Bude zhodnocen stav Jižní Ameriky, kde autorka 

předpokládá existující bezpečnostní dilema vycházející ze zvýšeného zbrojení. Třetí 

částí první kapitoly se zaměřuje na teorii diskurzu a metodologii samotné analýzy. 

Stěžejní část práce představuje druhá kapitola, kde bude zanalyzována situace ve 

vybraných zemích dle výše popsaných kroků. To znamená srovnání výdajů za zbraně a 

vojenské vybavení v letech 1999-2010(11) spojených s postavením daných zemí a 

vnitro- i zahraničněpolitických otázek a analýza současné situace zvyšování výdajů 

v kontextu možných konfliktů a mocenských aspirací vybraných států. Státy vybranými 

pro komparaci jsou Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru a Venezuela. Výběr těchto států byl 
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učiněn s ohledem na jejich velikost a význam v regionu i na globální úrovni, dále i 

s ohledem na existenci vzájemných převážně územních sporů mezi těmito státy. Brazílie 

je největší zemí regionu a dá se také s jistou dávkou opatrnosti říct, že i nejvýznamnější 

na globální úrovni. Ačkoli některé jiné státy regionu tuto přední roli Brazílie odmítají, 

rostoucí ekonomika země a politický význam toto jedině potvrzují. Kolumbie a Peru 

byly vybrány s ohledem na jejich zkušenosti s bojem proti guerillovým hnutím. Na 

druhou stranu však oba dva státy mají komplikované vztahy s některými zeměmi 

v regionu.. Chile je státem, který prošel vojenskou diktaturou a nese si jisté následky až 

do dnešní doby. Zároveň až do dnešní doby trvají územní spory, které začaly již v 19. 

století chilskou expanzí na úkor Peru a Bolívie. Poslední zvolenou zemí je Venezuela, 

která je na jihoamerickém kontinentu určitým extrémem, když politika Hugo Cháveze 

směřuje zemi směrem k socialismu kubánského typu.
7
  

Předmětem třetí kapitoly je analýza veřejného diskurzu, jako jedné 

z metodologických linií ověření stanovených hypotéz. Politický i odborný diskurz 

probíhal a částečně dosud probíhá nejen v regionu, a to jak ze strany těch zemí, které se 

na zvýšeném zbrojení neúčastní, tak i mimo tuto oblast. Při analýze diskurzu bude 

autorka práce vycházet z kombinace několika přístupů k teorii diskurzu, a to Lene 

Hansen a Thomase Dieze. Diskurz jako takový je v této práci však chápan v souladu 

s tradičním pojetím Michela Foucaulta a navazujících autorů – Ernesta Laclau a Chantal 

Mouffe. Časový rámec analýzy diskurzu je ohraničen roky 1996 – 2010, resp. 2011. 

V roce 1996 došlo k ukončení zákazu prodeje zbraní do zemí Latinské Ameriky ze 

Spojených států amerických (USA), a došlo tak k plnohodnotnému obnovení obchodu 

mezi USA a jednotlivými státy. Navíc v druhé polovině 90. let USA navázaly užší 

spolupráci s Kolumbií, a tak se proměnil vliv USA v oblasti. Většina veřejného diskurzu 

probíhala kolem roku 2009, na který se tedy analýza převážně zaměří. 

Na základě analýz dojde k potvrzení či vyvrácení hypotéz, zda se jednalo, resp. 

jedná o závody ve zbrojení a zda existuje v regionu bezpečnostní dilema vycházející ze 

zvýšeného zbrojení..  

                                                 

 

7
 Prezident Hugo Chávez podlehl 5. března 2013 rakovině. Novým prezidentem byl zvolen jím vybraný 

nástupce Nicolas Maduro. Dá se očekávat stejné směřování politiky, jako během života Hugo Cháveze. 
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Zhodnocení literatury 
 

Téma zvýšeného zbrojení a závodů ve zbrojení v Jižní, potažmo Latinské 

Americe je stále poměrně nové, a z toho důvodu i málo zmapované po odborné stránce. 

V českém prostředí neexistují žádné práce, které by se této problematice podrobněji 

věnovaly. V zahraničních publikacích můžeme nalézt kratší práce zabývající se otázkou 

závodů ve zbrojení ve spojitosti s Jižní Amerikou, ani zde se ovšem nejedná o situaci 

podrobně zmapovanou literaturou. Zde tedy vidí autorka přínos diplomové práce, která 

může alespoň částečně osvětlit důvody zvyšování výdajů na obranu. 

Teoretická literatura týkající se konceptu bezpečnostního dilematu a teorie 

závodů ve zbrojení je pokryta kvalitně a dostatečně. Závody ve zbrojení se zabývalo a 

dodnes zabývá velké množství akademiků a odborníků, kteří tuto problematiku studují 

z teoretického i praktického pohledu. Pro potřeby této práce jsou vybrány práce dvou 

odborníků zabývajících se závody ve zbrojení a možnými následky – Michaela Wallace 

a Colina Graye. Wallace ve své definici vychází z údajů datasetu Correlates of War, kde 

zkoumá existenci závodů ve zbrojení a jejich následné vyústění v ozbrojený konflikt.
8
 

Colin Gray pak ve své práci Arms Race Phenomenon zdůrazňuje individuální přístup 

k jednotlivým případům závodů ve zbrojení, a i proto uvádí širší definici samotných 

závodů. Příčinami závodů ve zbrojení se zabývají např. Buzan a Herring
9
 a dále Charles 

Glaser.
10

 Všichni tito autoři zvažují vnější a vnitřní příčiny závodů ve zbrojení.  

V případě konceptu bezpečnostního dilematu vychází autorka práce jednak 

z literatury Johna H. Herze, který koncept bezpečnostního dilematu uvedl, jednak 

z literatury navazující, která Herzovu teorii potvrzuje či upravuje pro dnešní podmínky. 

V tomto případě se jedná např. o autory Bootha a Wheelera, kteří považují Herzův 

koncept bezpečnostního dilematu jako špatně určený, resp. překonaný a sami nabízí 

nové vysvětlení problematiky. 

                                                 

 

8
 WALLACE (1979) 

9
 BUZAN, HERRING (1998) 

10
 GLASER (2000) 
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Analýza diskurzu je dalším dobře zpracovaným tématem v odborné literatuře. 

Existuje mnoho teoretických přístupů k analýze, pro tuto práci se autorka rozhodla 

pracovat s přístupem Thomase Dieze
11

 a Lene Hansen. Hansen ve své knize Security as 

Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War vysvětluje teoretický přístup 

k analýze diskurzu na příkladu bosenské války. Zároveň uvádí několik modelů pro 

analýzu, které je možné aplikovat na jednotlivé analýzy vybraných diskurzů. 

Informace o výdajích na obranu jsou čerpány ze statistik Stockholm 

International Peace Research Institute („SIPRI“), který situaci každoročně monitoruje a 

zveřejňuje rozsáhlé reporty o situaci v jednotlivých oblastech včetně Latinské Ameriky. 

Data o výdajích na obranu vychází z definice NATO, která do výdajů zahrnuje veškeré 

výdaje ozbrojených složek včetně peacekeepingových sil, výdaje ministerstva obrany a 

dalších relevantních vládních agentur. Definice NATO zahrnuje do výdajů na obranu 

jak vojenský, tak civilní personál, nákup, výzkum a vývoj či vojenskou pomoc. Je však 

nutné poznamenat, že dostupná data napříč monitorovanými státy ne vždy zahrnují 

všechny tyto složky. Některé státy, a týká se to právě i států Latinské Ameriky zahrnují 

do výdajů na obranu i rozpočet policie, či naopak vynechávají mimorozpočtové zdroje 

financí apod. Z tohoto důvodu nelze brát uváděné hodnoty jako konečné. Během tvorby 

této práce se autorka setkala s problémem dohledání konkrétních akvizic, které by 

doplnily obrázek o výdajích na obranu. Neúplný obrázek o skutečných výdajích na 

obranu tak může představovat další z důvodů vzniku bezpečnostního dilematu 

v Latinské Americe, jelikož nedostatečné informace o zbrojení sousedního státu může 

druhý stát vnímat jako rizikovou situaci, na kterou reaguje případným zvýšením 

vlastních výdajů na obranu. 

V rámci Latinské Ameriky je pravidelně organizována řada bezpečnostních 

konferencí, jak na vládní, tak odborné úrovni. Za zmínku stojí nepochybně konference 

Forte de Copacabana, organizována každoročně think-tankem Konrad Adenauer 

Stiftung ve spolupráci s Evropskou unií a dalšími, převážně neziskovými organizacemi. 

Příspěvky z vybraných ročníků této konference jsou také využity v diplomové práci. 

Dalším sdružením zabývajícím se bezpečnostní problematikou v Latinské Americe je 
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 DIEZ (2001) 
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Red de Seguridad y Defensa de América Latina, které si klade za cíl lepší spolupráci 

oficiálních institucí s občanskou společností, monitoring trendů mezi občanskou 

společností a armádou či poskytování nezávislých analýz bezpečnostní situace 

v regionu. Otázkou existence závodů ve zbrojení na západní polokouli se detailněji 

zabývá i Brookings Institute, který v roce 2010 uspořádal konferenci za účasti 

akademiků a odborníků na bezpečnostní problematiku z Latinské Ameriky i USA. 
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1. Teoretická část 
 

 

Teoretický rámec této práce tvoří dva spolu související bezpečnostní koncepty, 

resp. teorie. Tím prvním je koncept bezpečnostního dilematu, který nejprve definujeme, 

a následně vysvětlíme, jak byl tento koncept vnímán během Studené války jeho tvůrcem 

i ostatními akademiky. V neposlední řadě bude diskutována i aktuálnost konceptu pro 

dnešní bezpečnostní situaci, zda má bezpečnostní dilema své opodstatnění i v 21. století 

po ukončení bipolárního systému, či je tento koncept již zastaralý. 

Druhá část první kapitoly představuje teorii závodů ve zbrojení dle Michaela 

Wallace, Colina Graye a dalších akademiků. Na základě přístupu jednotlivých 

akademiků bude formulována definice závodů ve zbrojení, která bude aplikována 

v druhé části práce. 

Poslední část této kapitoly věnuje autorka teorii diskurzu, která bude aplikována 

ve třetí kapitole této práce. Autorka práce vysvětlí jednotlivé přístupy a pojmy, které 

budou využívány v samotné analýze. 

 

1.1. Koncept bezpečnostního dilematu 

 

1.1.1. Tradiční bezpečnostní dilema 

 

Pojem bezpečnostní dilema byl poprvé použit americkým vědcem v oblasti 

mezinárodních vztahů a práva Johnem Herzem. Herz tento termín zmínil poprvé v roce 

1950 ve svém článku Idealist Internationalism and Security Dilemma.
12

 Herz poukázal 

na fakt, že v anarchickém prostředí, ve kterém se pohybujeme, má každý jedinec, 

skupina či jejich vůdce zodpovědnost za svou vlastní ochranu. Zároveň má však obavy 

o svou bezpečnost, jelikož jako takový není schopen ovlivnit a být si jist chováním 

                                                 

 

12
 HERZ (1950), str. 157-180 
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ostatních aktérů. Těmito aktéry jsou jak příroda, tak ostatní jedinci. Každý se tak stává 

potenciálním nepřítelem, přičemž tento pocit sdílejí všichni aktéři.
13

 

Strach z ostatních vytváří vzájemné podezření – dilema zabít nebo zemřít 

(dilemma of kill or perish), dilema zaútočit jako první nebo riskovat vlastní zničení. 
14

 

Nicméně strach a snaha o vlastní zabezpečení před možným útokem jiného aktéra 

nejsou jediným aspektem společenského života. Zvýšení pocitu bezpečí vůči ostatním 

jde ruku v ruce se závislostí na druhých. Tato častá materiální a fyzická závislost 

jednoho na druhém přináší paradoxní situaci – konflikt a spolupráci zároveň. Stav homo 

homini lupus nevidí Herz jako překážku spolupráci, jednoho ze základních aspektů 

společenského života. Jedinec není schopen odstranit všechny potenciální rivaly a 

vzájemná závislost na druhém je velice častým jevem. Spolupráce je tedy možná a 

probíhá, na druhou stranu se jedinec či skupina nedokáží zbavit své nejistoty a obav, a 

proto usilují o zabezpečení proti neočekávanému chování ostatních. 

Původ bezpečnostního dilematu leží dle Herze ve strachu a závislosti, 

dualistickém uspořádání lidského života. Ačkoli Herzovo dílo je řazeno ke stoupencům 

realistické teorie, on sám ukázal, že toto rozdělení tak striktně nevnímá. Potvrzuje to už 

fakt, že Herz spatřuje vznik bezpečnostního dilematu nejprve u jedinců a skupin, teprve 

v návaznosti na to se bezpečnostní dilema dostává na „vyšší úroveň“, tedy úroveň 

politických celků, jako jsou státy.
15

 Bezpečnostní dilema je pro něj společenským 

fenoménem, situací, která panuje již od dob, kdy seskupování jedinců do politických 

celků ještě neexistovalo. Jedinci překonávají vlastní pocit nebezpečí tvorbou skupin, 

přičemž tyto skupiny jim zajišťují životní potřeby včetně kolektivní ochrany proti 

hrozbám ostatních skupin. Vzájemná nedůvěra a nejistota těchto skupin vzniká kvůli 

stejnému stylu chování. Dynamika nejistoty a obav narůstá mezi skupinami a tento 

strach vede skupiny k hledání fyzické síly na vlastní ochranu. Tento nárůst síly na 

ochranu ovšem působí i jako nárůst síly na útok proti ostatním skupinám, a dochází tak 

k neustále se zvětšující spirále posilování vlastní moci za účelem zajištění bezpečnosti 

na jedné i druhé straně. To podle Herze definuje ono bezpečnostní dilema. 
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 HERZ (1951), str. 3 
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 HERZ (1951), str. 3 

15
 HERZ (1950), str. 157-158 
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 „Kdykoli v historii existovala jistá anarchická společnost – a takováto 

společnost existovala v téměř všech obdobích známé historie, alespoň do jisté míry – 

objevil se jev, který můžeme nazvat bezpečnostní dilema lidí, skupin či jejich vůdců. 

Skupiny i jednotlivci […] se musí obávat o svou bezpečnost, obávat se napadení, 

podmanění, ovládnutí či dokonce zničení jinými skupinami či jednotlivci. Tato obava je 

vede k získávání větší míry moci, která by snížila možný dopad moci druhých. [...] A 

jelikož si skupina či jednotlivec nemůže za takovýchto podmínek být nikdy jistý 

bezpečností, boj o moc se tak stává začarovaným kruhem bezpečnosti a kumulace 

moci.“
16

 

Onen začarovaný kruh bezpečnosti a kumulace moci je podle Herze prakticky 

nepřekonatelný. Uznává vzácné jednotlivé případy, kdy bezpečnostní dilema bylo 

možné překonat a vyřešit, toto překonání však nelze brát univerzálně a aplikovat na 

všechny situace. Bezpečnostní dilema Herz vnímá jako důsledek anarchického 

společenského uspořádání. 

Dle Herzova názoru, boj o moc není způsoben nenasytnou lidskou touhou po 

moci v konečném důsledku. Herz boj o moc vnímá jako touhu po ochraně v prostředí, 

kdy si jeden nemůže být jistý dobrými úmysly druhého. Je to tedy anarchická 

společnost, která stojí u zrodu mezinárodního konfliktu.
17

 Slovy Johna Herze „není 

otázkou, zda člověk je přirozeně mírumilovný, spolupracující či dominantní a agresivní. 

Nejedná se o záležitost biologickou či antropologickou, nýbrž společenskou“.
18

 Herz tak 

popisuje základní sociální fenomén či konstelaci, primární fakt o společenském životě 

jedince – nejistotu ohledně úmyslů ostatních, která způsobuje bezpečnostní dilema.
19

 

V pozdějším díle Herz přeformuloval svou teorii, resp. možné příčiny 

mocenského chování státu. Ve své publikaci International Politics in the Atomic Age 

z roku 1959 uznal, že může existovat rozdíl mezi bezpečnostními politikami (security 

policies) vzniklými za účelem snížení pocitu nejistoty a „jednáním motivovaným zájmy 

jdoucími za samotnou bezpečnost a její zajištění“ (interests that go beyond security 
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 HERZ (1950), str. 157 
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 BOOTH, WHEELER (2007), str. 25 
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 HERZ (1951), str. 3 

19
 KANTOR (2011), str. 11 
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proper).
20

 Tato změna v příčinách vzniku bezpečnostního dilematu vycházela 

z přehodnocení minulosti, tedy chování nacistického Německa. Podle Herze se chování 

Německa v oné době nedalo vysvětlit jako snaha o zajištění bezpečnosti, a proto nejen 

strach, ale i agresivní ambice a snaha o dominanci se staly možnou příčinou, 

mechanismem vysvětlujícím chování Německa.
21

 I přes přeformulování své teorie Herz 

dále zastával názor, že touha po moci a z ní vyplývající mocenská politika je primárně 

způsobena vzájemnou nejistotou a obavami, nikoli expanzionistickými úmysly daného 

státu. 

*** 

Ve stejné době, kdy psal John Herz svůj první text zabývající se bezpečnostním 

dilematem, věnoval se tématu i Herbert Butterfield. Nenazval onen jev „bezpečnostním 

dilematem“ jako Herz, ale „nezmenšitelným dilematem“ (irreducible dilemma).
22

 

Podobně jako Herz, i Butterfield viděl jako základní problém nemožnost dopředu 

poznat záměry druhého. Tato nemožnost porozumění je ono nezmenšitelné dilema. 

Dilema vzniká totiž i v situaci, kdy oba jedinci či skupiny mají čisté úmysly, druhá 

strana však nemá šanci se o těchto úmyslech dozvědět, resp. nemá možnost jim plně 

věřit.
23

 Butterfiledovo poukázání na fakt, že i vlády, které mají nejlepší úmysly a nemají 

zájem napadení druhé vlády, svým chováním zvyšují onu nejistotu a potřebu zvyšovat 

vlastní bezpečnost pomocí posilování moci. 

Butterfield vnímal dilema jako selhání jedinců, skupin a vlád, které nebyly 

schopny uvědomit si složitost a ošemetnost situace. Jediným způsobem překonání 

dilematu je uvědomění si, že nepřátelské chování ostatních pramení z jejich strachu, 

nikoli z predátorských či expanzionistických tendencí.
24

 Tento strach nazývá 

hobbesiánským strachem (Hobbesian fear): „Je to ta zvláštní vlastnost oné situace, 

kterou popisuji – situace, která by měla být nazvána hobbesiánským strachem -, kdy jste 

                                                 

 

20
 KANTOR (2011), str. 15 
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 BOOTH, WHEELER (2007), str. 31 
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 BOOTH, WHEELER (2007), str. 27-28 
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ovládáni obrovským strachem z chování druhého, ale nejste schopni vnímat strach, 

který ten druhý také prožívá, či vůbec pochopit, proč by měl být ten druhý nervózní“.
25

 

 

1.1.2. Nové bezpečnostní dilema 

 

Bezpečnostní dilema je široce diskutovaným tématem a mnozí akademici se mu 

dodnes věnují. Jejich primárním záměrem je ověření platnosti a aktuálnosti 

bezpečnostního dilematu tak, jak jej definoval John Herz, případně další autoři. Ken 

Booth a Nicholas Wheeler se tematice bezpečnostního dilematu podrobně věnovali ve 

své knize The Security Dilemma: Fear, Dependence and Trust in World Politics z roku 

2008. Ve své práci přišli s novým přístupem, který poukazuje na celkové nepochopení 

problematiky bezpečnostního dilematu všemi dřívějšími autory, a vysvětlili své chápání 

bezpečnostního dilematu a bezpečnostního paradoxu.  

Ken Booth a Nicholas Wheeler definují bezpečnostní dilema jako 

dvoustupňovou situaci, vztah mezi státy a dalšími aktéry, přičemž každý z těchto stupňů 

či úrovní obsahuje dvě dilemata, mezi kterými si aktér musí vybrat. Prvním stupněm je 

dilema interpretace, které se zabývá motivy, záměry a schopnostmi ostatních, druhým, 

navazujícím stupněm je dilema odpovědi, které řeší nejracionálnější možnou odpověď. 

První stupeň, tedy dilema interpretace, přichází ve chvíli, kdy jsou státy 

konfrontovány v záležitostech dotýkajících se bezpečnosti, s nutností volby mezi dvěma 

alternativami politického chování jiné entity. Toto dilema je výsledkem potřeby učinit 

rozhodnutí o motivech a záměrech druhých v podmínkách nejistoty. Představitelé státu 

se musí rozhodnout, jestli je vojenský rozvoj druhého důsledkem snahy o vlastní 

ochranu a obranu, tedy snahou o posílení bezpečnosti v nejistém světě, či je zde 

ofenzivní záměr za účelem změny statu quo v jeho prospěch. 

Druhý stupeň, který přímo navazuje na rozhodnutí vykonané v dilematu 

interpretace, řeší, jakým způsobem reagovat na daný stav, pokud už jsme jednání 

druhého interpretovali. Dilema odpovědi je velice důležité, protože může mít negativní 
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následky v případě špatného rozhodnutí v prvním stupni. Pokud chování druhého bylo 

interpretováno jako ofenzivní a my na to zareagujeme ofenzivně, v případě, že druhý 

aktér tyto záměry původně vůbec neměl, naše reakce může vyvolat vlnu nepřátelství a 

nevole, přestože ani jeden z aktérů na tomto neměl zájem. V opačné situaci, kdy 

odpověď je založena na víře, že druhý aktér nemá zlé úmysly, můžeme být vystaveni 

napětí a nátlaku z druhé strany.
26

 

Pokud je dilema odpovědi vyřešeno tak, že vzbudí vzájemnou nevraživost, 

dochází k situaci, kterou Booth a Wheeler nazývají bezpečnostním paradoxem.
27

 Zde se 

autoři liší od dřívějšího vnímání bezpečnostního dilematu. Tak, jak ostatní autoři 

definovali bezpečnostní dilema, hovořili o bezpečnostním paradoxu. Bezpečnostní 

dilema je tedy situace předcházející reakci jednoho aktéra na chování druhého, nikoli 

existenci spirály a začarovaného kruhu posilování moci, jak o bezpečnostním dilematu 

hovořil John Herz. 

Kromě bezpečnostního dilematu existují dle Bootha a Wheelera i tzv. strategické 

výzvy (strategic challenges).
28

 K této strategické výzvě dochází v situaci, kdy dilema 

interpretace je již vyřešeno ve prospěch pohledu, kdy jiný stát/aktér představuje jasnou 

hrozbu a jeho úmysly jsou definovány jako jasně nepřátelské a ofenzivní a kapacity jako 

dostačující pro ohrožení. I v případě strategické výzvy přichází na řadu druhý stupeň, 

tedy dilema odpovědi, kde se stát musí rozhodnout, jestli má začít zbrojit či posilovat 

alianční svazky.
29

 

 

1.1.3. Koncept bezpečnostního dilematu v prostředí Jižní Ameriky 

 

Koncept bezpečnostního dilematu lze vztáhnout k teoretickým snahám o 

klasifikaci států v současném mezinárodním systému do několika kategorií s ohledem 

na povahu a dopady jejich bezpečnostní politiky. Jednou z možností je rozdělit státy na 
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moderní, postmoderní a postkoloniální.
30

 Herzův koncept bezpečnostního dilematu je 

relevantní pro tzv. moderní státy. Moderní systém mezinárodních vztahů má svůj původ 

v 17. století po podepsání Vestfálského míru, kdy se postupně objevují národní státy 

jakožto „specifická forma organizace moci.“
31

 V rámci regionu Jižní, potažmo Latinské 

Ameriky můžeme sledovat právě moderní státy jako aktéry zahraniční politiky. Pokud 

aplikujeme systém moderního státu na vybrané země v rámci této diplomové práce, 

vychází podoba modelu z neoklasického realismu. Ten staví svou teorii na předpokladu, 

že „politika je boj s jinými státy o moc a bezpečnost ve světě omezených zdrojů a 

rozšiřující se nejistoty.
32

  

Rozšíření vestfálského modelu moderního státu proběhlo zejména díky 

kolonialismu. Ačkoli v systému existují i další aktéři, stát je tím nejdůležitějším, onou 

primární jednotkou systému, která je postavena na jednotné identitě.
33

 Na předním místě 

v prioritách moderního státu je zabezpečení přežití. K tomu je však důležitá moc, resp. 

maximalizace moci. Podle Kennetha Waltze ale není maximalizace moci klíčová, 

podstatné je udržení si pozice v rámci systému.
34

 Není však jasné, jaké množství moci 

je dostačující pro udržení si pozice, a proto jako „nejlepší způsob udržení si moci je 

dosažení hegemonie naráz“.
35

 Jednotlivé státy pak neodlišuje jejich fungování, ale jejich 

schopnosti. Některé státy disponují většími prostředky a schopnostmi dosáhnout 

maximalizace moci, a tak vznikají dominantní státy, které mají větší vliv na fungování 

systému jako takového. 

Právě tyto dominantní státy mají vliv na podobu mezinárodního systému. Jedním 

z principů moderního státu je tak právo silnějšího.
36

 Aneb ti, kteří disponují dostatečnou 

mocí, mají také právo rozhodovat o důležitých otázkách v rámci systému. 

Dalším z principů moderního státu je svépomoc. S ohledem na nastavení 

mezinárodního systému, kde cílem aktéra je maximalizace moci za účelem zajištění 

bezpečnosti státu, vzniká permanentní riziko vypuknutí konfliktu. Posilování moci 
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jednoho vede k ohrožení pozice druhého aktéra, a proto se cíle jednotlivých aktérů 

vzájemně střetávají. Z tohoto důvodu se aktér musí spoléhat sám na sebe. Třetím 

principem je vojenská síla. Ta je uplatňována v případě, kdy se slabší stát nepodvolí 

právu silnějšího a mírová cesta k řešení konfliktu, resp. dosažení cíle selže.
37

 

V této práci odvíjíme model moderního státu od neoklasického realismu, je 

podstatné proto zmínit i ochotu spolupracovat, kterou tyto státy disponují. Na rozdíl od 

neorealismu se neoklasický realismus zaměřuje spíše na zahraniční politiku, ne na 

mezinárodní systém.
38

 Zároveň neoklasický realismus nevnímá spolupráci v negativním 

kontextu. 

Státy Jižní Ameriky vybrané pro tuto diplomovou práci můžeme na základě výše 

uvedené charakteristiky zařadit mezi moderní státy. Ačkoli ne všechny disponují 

stejnými kapacitami a schopnostmi, stejně tak i jejich zahraniční politika se mnohdy 

odlišuje, základní prvky moderního státu nalezneme u všech příkladů. Brazílie je 

pravděpodobně nejjasněji definovatelným příkladem moderního státu. Silný aktér 

usilující o maximalizaci moci, ale zároveň otevřený ke spolupráci, což v případě 

Brazílie představuje aktivní účast v regionálních i mezinárodních organizacích. 

Venezuela je také státem usilujícím o moc, který musí být připraven na možné 

vypuknutí konfliktu. V případě zbývajících tří zemí není maximalizace moci natolik 

silná ani v rámci regionu, jedná se však o významné a aktivní státy, které mají zájem na 

posilování svého vlivu na regionální, resp. mezinárodní systém. 

 

1.2. Teorie závodů ve zbrojení  

 

S problematikou bezpečnostního dilematu úzce souvisí a fakticky na ně  

navazuje i další koncept, závody ve zbrojení. Toto téma je výrazně diskutováno od 

konce 50. let 20. století, kdy v souvislosti se Studenou válkou docházelo k výraznému 

zvyšování nákladů na zbraně, a to nejen v oblasti konvenčních, ale i jaderných zbraní. 
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Obsahem této kapitoly je představení základních modelů závodů ve zbrojení, jejich 

následná definice, která bude využita v této práci, a teoretické přístupy k příčinám 

takových závodů. Mezi akademiky se rozdělují názory na možné vyústění závodů ve 

zbrojení v otevřený konflikt, respektive válku, a právě proto si v této kapitole 

zhodnotíme jednotlivé přístupy. 

Mezi akademiky věnující se závodům ve zbrojení zahrnujeme Michaela 

Wallace, který se zabýval otázkou, zda závody ve zbrojení a jejich existence zvyšují 

riziko vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Právě z jeho definice budeme při analýze 

chování států Jižní Ameriky vycházet. S ohledem na více možných aspektů označujících 

závody ve zbrojení je definice Michaela Wallace nedostačující, a proto v této práci 

využijeme kombinace definic dvou autorů. Kromě Michaela Wallace i Colina Graye. 

Ten ve svém článku z roku 1971
39

 popsal fenomén závodů ve zbrojení včetně jejich 

typologie. Při definování závodů ve zbrojení jako takových nemůžeme opominout 

významného matematika Lewise F. Richardsona a jeho práci o matematické teorii 

války. Dále se v kapitole budeme zabývat možnými příčinami závodů ve zbrojení. 

Mezi prvními přišel s modelováním závodů ve zbrojení Lewis F. Richardson, 

britský matematik a fyzik, který definoval závody ve zbrojení na základě akce a reakce. 

Tedy vojenské výdaje rivala jsou hlavní determinantou pro nárůst vojenských výdajů 

jiného státu. Richardson vytvořil matematický model závodů ve zbrojení, kde 1,2 

představují oponující si země, které jsou vzájemně zapojeny do procesu interakce 

ohledně získávání zbraní: 

   
  

           (     ) 

   
  

           (     ) 

M představuje množství zásob, resp. vojenské výdaje země, k a l představují 

reakční koeficienty, α a β představují koeficienty únavy a g a h míru rozhořčení či 

křivdy. V obou dvou rovnicích jsou změny ve vojenských zásobách či výdajích lineárně 

spojené s výdaji rivala, vlastní akumulací zbraní či vojenských výdajů a mírou křivdy. 
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k a l jsou pozitivní v případě, že kumulace zbraní je pozitivně ovlivněna výdaji rivala. α 

a β jsou pozitivní v případě, že zásoby či vojenské výdaje jsou negativně ovlivněny 

vlastní akumulací a vojenskými výdaji, únava je způsobena jednak ekonomickými 

důvody, jednak administrativní zátěží závodů ve zbrojení. g a h mohou být jak 

pozitivní, tak negativní v závislosti na vztazích, které s rivalem daný stát má.
40

 Rovnic 

může být tolik, kolik je států zahrnutých do závodů ve zbrojení. Pro analýzu této práce 

však Richardsonův model nebude použit, a to z důvodu jisté zastaralosti a zejména jeho 

aplikace na období před a během Studené války. V době po skončení Studené války je 

tento model podle některých autorů již překonaný. Dynamiku závodů ve zbrojení 

mohou měnit nové technologie, počítače a modernější zbraně.
41

 Navíc v Richardsonově 

modelu státy nemají explicitní cíl a model nezohledňuje ani strategické chování
42

, které 

je v regionu Latinské Ameriky a přímo vybraných států také nutno zvažovat. 

 

1.2.1. Definice závodů ve zbrojení 

 

Jasné vymezení, co jsou to přesně závody ve zbrojení, je do dnešní doby 

poměrně složitým úkolem. Definic existuje několik, u převážné většiny můžeme 

sledovat dva hlavní parametry. Zaprvé, závody ve zbrojení zahrnují simultánní 

abnormální tempo růstu vojenských výdajů dvou či více států. Zadruhé, tento růst se 

proměňuje v závody ve zbrojení ze soutěžního tlaku vojenské rivality jako takové, ne 

z vnitřních sil cizích této rivalitě.
43

 Nicméně jak popsal Gray ve svém článku The Arms 

Race Phenomenon, každý závod ve zbrojení je specifický a je třeba ho posuzovat dle 

jednotlivých rozdílů a odlišností.
44

 

Michael Wallace dále upřesňuje svoji definici. Závody ve zbrojení jsou možné 

pouze mezi těmi státy, u kterých existuje vysoká propojenost zahraniční a obranné 

politiky – chování a schopnosti každého ze zúčastněných států musí být klíčové pro 

ostatní státy, resp. národy. Z toho důvodu můžeme ze závodů ve zbrojení vyloučit ty 
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státy, které spolu takřka nekomunikují či se o sebe navzájem nezajímají.
45

 Schopnosti 

participujících států musí být navíc vzájemně významné a přibližně srovnatelné. S tím 

souvisí i srovnatelnost daných států co do velikosti a moci. O závodech ve zbrojení 

můžeme mluvit v případě velkých mocností, případně lokálních mocností se 

srovnatelnou vojenskou pozicí v rámci jednoho regionu.
46

 

Colin Gray i přes to, že závody ve zbrojení jsou vždy specifické a rozdílné, 

definoval čtyři základní podmínky pro závody ve zbrojení: 

(1) Musí se jednat o dvě či více stran, vědomých si vzájemného antagonismu; 

(2) Účastníci závodů ve zbrojení musí formovat své ozbrojené síly s důrazem na 

pravděpodobnou efektivitu těchto sil v případě boje či jako forma odstrašení 

druhého účastníka závodů; 

(3) Účastníci musí soupeřit v kvantitě (zbraní, mužů) a/nebo kvalitě (zbraní, 

mužů, organizace, doktríny či rozmístění); 

(4) Musí se jednat o rapidní nárůst v kvantitě a/nebo výrazné zlepšení 

v kvalitě.
47

 

Na vzniku závodů ve zbrojení se podílí jak externí, tak interní důvody daného 

státu, a proto nemůžeme vnitropolitické faktory v naší analýze opominout. Účastník 

závodů ve zbrojení, který má za cíl vojenskou rovnováhu, nebude pravděpodobně 

schopen ignorovat rivalovy aktivity, které směřují dovnitř. Podle Graye na rozhodnutí 

státu zvýšit výdaje na zbrojení, a tedy se případně zapojit do závodu ve zbrojení má 

podíl i domácí lobby druhého aktéra.
48

 Příčinám závodů ve zbrojení bude věnována 

pozornost v další podkapitole. 

Grayova definice závodů ve zbrojení je pro naše potřeby široká a jedná se 

skutečně pouze o podmínky, které musí být splněny, abychom mohli o situaci 

zvýšeného zbrojení uvažovat jako o možných závodech. Pro posouzení, jestli se 

v Latinské Americe jedná o skutečné závody ve zbrojení či nikoli, je potřeba tyto 

podmínky blíže specifikovat a určit, co znamená rapidní nárůst v kvantitě, resp. zlepšení 
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v kvalitě zbrojního arzenálu. Dále je potřeba zvážit existenci vzájemného antagonismu, 

který vůči sobě zúčastněné státy cítí.  

Abnormální nárůst ve výdajích za zbraně a vybavení je podmínkou jak u Graye, 

tak Wallace. Na rozdíl od většiny autorů, kteří závody ve zbrojení definují široce až 

vágně, Wallace dává této podmínce i konkrétnější procentuální hodnotu. O 

abnormálním, rychlém nárůstu zbrojení se dá hovořit ve chvíli, kdy se jedná o více než 

10-25% nárůst vojenských kapacit. Wallace tento nárůst nazývá „nekontrolovatelným 

zrychlením“ zbrojení, což je synonymum pro závody ve zbrojení.
49

  Svoji definici 

potvrzuje i v dalším článku Armaments and Escalation: Two Competing Hypotheses, 

kdy reaguje na kritiku vznesenou proti jeho předchozí práci.
50

 

Pro tuto práci bude použita kombinace obou výše popsaných definic. Pro 

konstatování existence závodů ve zbrojení v Latinské Americe musí být splněny 

následující podmínky: 

(1) Musí se jednat o dvě či více stran, vědomých si vzájemného antagonismu 

a tlaku. 

(2) Účastníci závodů ve zbrojení musí formovat své ozbrojené síly 

s důrazem na pravděpodobnou efektivitu těchto sil v případě boje či jako formu 

odstrašení druhého účastníka závodů; 

(3) Účastníci musí soupeřit v kvantitě (zbraní, mužů) a/nebo kvalitě (zbraní, 

mužů, organizace, doktríny či rozmístění); 

(4) Musí se jednat o rapidní nárůst v kvantitě a/nebo výrazné zlepšení 

v kvalitě o více než 10-25% v měřeném období. 

Pro Wallace je období měření možných závodů ve zbrojení krátkým několikaletým 

obdobím. V této práci budou analyzována data mezi lety 1999-2011, důraz ovšem bude 

kladen především na druhou polovinu měřeného období, kdy docházelo k největšímu 

nárůstu výdajů na obranu v regionu Jižní Ameriky. Delší období je vybráno na základě 

zjištění Michaela Horna, který ve své disertační práci porovnával definice Huntingtona 
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(12 let) a Richardsona (6 let), přičemž zjištěním bylo, že během kratšího sledovaného 

období může dojít ke zkreslení výsledků krátkodobými či náhodnými konflikty.
51

 

 

1.2.2. Příčiny závodů ve zbrojení 

 

Velká část odborných prací zabývajících se závody ve zbrojení neřeší příčiny, 

ale jejich následky. Konkrétně pak pravděpodobnost vypuknutí otevřeného konfliktu či 

války pokud se dva či více států zapojí do závodů ve zbrojení. Výjimkami jsou např. 

Buzan a Herring
52

 či Glaser
53

, kteří se ve svých studiích zabývají nejen následky, ale 

zaměřují svoji pozornost i na samotné příčiny. Podle Glasera můžeme příčiny vedoucí 

státy ke zvýšení výdajů na obranu rozdělit na dvě základní skupiny: vnější a vnitřní. 

Zatímco vnější příčiny vychází primárně z modelu akce-reakce, tedy odráží chování 

druhého aktéra, na které je potřeba odpovědět, vnitřních příčin může být více. 

Základní premisou modelu akce-reakce je situace, kdy státy posilují své 

vojenské kapacity z důvodu hrozeb pociťovaných jinými státy. Taková situace však 

může vést k nekonečnému závodu, jelikož každá akce jednoho státu je následována 

reakcí státu druhého. Vnější příčina závodů ve zbrojení, logika akce-reakce byla brána 

jako vysvětlení americko-sovětských jaderných závodů ve zbrojení v 60. letech 

minulého století. Důvodem zvýšeného zbrojení států byly hrozby, které státy vnímaly 

od ostatních aktérů.
54

 V případě USA a Sovětského svazu docházelo až k přehnaným 

reakcím, kdy reakce přišla dříve než samotná akce.  

Druhým motivem vedoucím státy k zvýšenému zbrojení je nenasytné chování 

států, toužících po získání takových vojenských kapacit, které by případné protivníky 

donutily k ústupkům nebo by tyto „hamižné“ státy vyhrály válku, pokud dosažení 
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požadavků není možné mírovou cestou. Takové státy budou dále zbrojit, i když jejich 

protivník své aktivity zastaví.
55

 

Zatímco Buzan a Herring ani Glaser nerozlišují míru hrozby, které jsou státy 

v modelu akce-reakce vystaveny, Rider nabízí druhý přístup k vnímání externí hrozby 

jako příčiny závodu ve zbrojení.
56

 Podle něj se stát zapojí do závodů ve zbrojení pouze 

v případě, kdy vnější hrozba je pro něj natolik významná, že je ochoten investovat do 

zbrojení velký objem financí. Podle Ridera takovou hrozbou mohou být územní spory, 

které mezi rivaly panují.
57

 Hensel
58

 definuje tři kategorie, které činí z území dostatečně 

významný důvod pro závody ve zbrojení – (a) hmatatelné důvody, (b) nehmatatelné 

důvody a (c) reputace. Hmatatelnými důvody mohou být nerostné bohatství vyskytující 

se v dané oblasti, zemědělský potenciál či voda. Nehmatatelné důvody jsou politické, 

historické či kulturní vazby k zemi jako celku, dávající území přidanou hodnotu nad 

rámec ekonomických přínosů. Třetí kategorie – reputace – poskytuje státu míru jistoty, 

která je zapotřebí pro potenciální budoucí územní požadavky. V případě Jižní Ameriky 

hrají územní spory roli mezi některými státy vybranými pro tuto práci. Jejich význam 

pro jednu či druhou stranu však spíše nepřekračuje hranici, která by přiměla jeden či 

druhý stát přistoupit k závodům ve zbrojení. Jedná se tedy více o historické spory, které 

mají přesah do dnešních dní ve smyslu rozepří doprovázejících jiné problémy. 

Pro pokrytí faktorů podílejících se na zahájení zbrojení je potřeba podotknout, že 

vnější příčiny, ačkoli jsou často úzce propojené s vnitřními příčinami, jsou zdrojem 

racionálního chování. Vnitřní naopak představují suboptimální chování států.
59

 Státy a 

jejich rozhodnutí zbrojit musí záviset na jejich vlastních cílech a na odhadovaných 

cílech protivníků. Zároveň však toto rozhodnutí může záviset na pozici státu vůči 

rivalovi, flexibilitě a rychlosti, s jakou je stát schopen začít zbrojit, přístupu 

k informacím o vojenských programech a strategiích ostatních států či samotné povaze 

vojenských technologií. V případě teorií mezinárodních vztahů pak dochází k rozkolu 

mezi motivací států, které zbrojení zahájí. Zatímco pro ty, kteří viděli motivaci 
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Sovětského svazu pramenící z nejistoty, byla řešením kontrola zbrojení a jednoznačné 

zamezování ve zbrojení, tedy forma spolupráce, druhý pohled viděl Sovětský svaz jako 

„hamižný“, nevystavený hrozbě USA, a proto aplikovali model deterence.
60

 

Buzan a Herring definují několik možných vnitřních příčin, které vedou státy 

k závodům ve zbrojení. Mezi nimi jsou např. rozhodnutí o institucionalizaci rozvoje 

výzkumu a vývoje zbraní, jejich produkce, volební politika či byrokratická politika.
61

 

Tyto faktory tedy budou také předmětem výzkumu v druhé kapitole této práce. 

V případě Latinské Ameriky však můžeme předpokládat, že výše vyjmenované možné 

příčiny vzniku závodů ve zbrojení nejsou příliš relevantní. Státy jednak nemají tak 

rozsáhlou podporu výzkumu a vývoje zbraní, stejně tak jejich produkce není natolik 

rozsáhlá, aby mohla přispět ke vzniku závodů ve zbrojení. Na druhou stranu je nutno 

mít na paměti, že pro některé státy je schopnost produkce zbraní a dalšího vojenského 

vybavení důležitou součástí národní bezpečnostní strategie s ohledem na profilaci země 

jako významného globálního hráče. 

Externí příčiny vzniku závodů ve zbrojení jsou tak v případě Jižní Ameriky 

pravděpodobnější, zejména co se týče teritoriálních příčin. 

 

 

1.3.  Teorie diskurzu a metodologický postup 

 

Předmětem analýzy diskurzu ve třetí kapitole této práce je zvýšení výdajů na 

obranu ve vybraných zemích Jižní Ameriky. Diskurz je zde chápán jako „systém 

diferencí, ve kterém je význam utvářen nikoli skrze esenci věci samé, ale skrze řadu 

srovnávání, kladení věcí vedle sebe, během kterého bývá jeden prvek hodnotově 

nadřazen druhému“.
62

 Diskurzivní analýza má za cíl zkoumat, jakým způsobem lidé 

skrze text či soubor textů konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního světa.
63
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V případě otázky zvýšeného zbrojení v Jižní Americe analýza diskurzu tak bude 

zkoumat jednotlivé projevy a postoje oficiálního i veřejného diskurzu. 

V souladu s Foucaltovským pojetím je diskurz chápán jako významová struktura 

tvořící dynamický systém, který zajišťuje relativní řád světa. Chantal Mouffe a Ernesto 

Laclau dále rozpracovávají Foucaltovo chápání diskurzu propojením s post-

strukturalistickými myšlenekami.
64

 Dle jejich vnímání jsou všechny objekty součástí 

diskurzu a jsou jím zároveň formovány. Jednodušeji řečeno, má-li se nějaká událost stát 

předmětem úvah, musí jí být přidělen určitý význam. Tento proces udělování významu 

Mouffe a Laclau nazývají „artikulace“ a chápou ho jako vyjádření podobnosti či 

odlišnosti mezi jednotlivými prvky diskurzu.
65

  Důležitým bodem jejich teorie je dále 

stabilizace významu určitého vybraného pojmu a tedy získání charakteru diskurzu. 

Stabilizace probíhá prostřednictvím tzv. „uzlových bodů diskurzu“ (discursive nodal 

points). Uzlový bod je koncept bez ustáleného významu současně tvořící střed jednoho 

či více diskurzů. Prostřednictvím artikulace získává uzlový bod určitý význam, a tak se 

stabilizuje v nekonečném poli diskurzivity.
66

 

Uzlový bod a jeho stabilizaci můžeme vnímat jako formování identity – jeden z 

klíčových konceptů analýzy diskurzu. Identita v podání post-strukturalismu je 

diskurzivní, politická, relační a sociální.
67

 Diskurzivní a politický charakter identity 

znamená, že reprezentace identity staví zahraničně politické otázky do určité 

interpretativní optiky, z čehož následně vyplývá, jaká zahraniční politika může být 

vyjádřena jako adekvátní odpověď. Diskurzivní charakter identity vypovídá o jejím 

vytváření a existenci. Identita tak není objektivně zjistitelná, není jen jedna.
68

 Takováto 

konceptualizace identity pak implikuje, že zahraniční politika vždy formuluje „my“ a 

„oni“. Diez ve své práci o evropské identitě vysvětluje, že použití uzlových bodů nemá 

za cíl přesnou definici konceptu identity, spíše konceptualizuje specifické cesty, 

v kterých je identita kontextualizována.
69
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Diez tyto specifické cesty nazývá „meta-naracemi“ (meta-narrative), neboli 

několika širšími diskurzy. V rámci vybraného diskurzu je daný uzlový bod dán do 

kontextu zvolených meta-narací, a jeho přiřazením k nim je uzlovému bodu přidělen 

význam, formována identita.
70

 

V této práci je jako uzlový bod, objekt analýzy diskurzu zvoleno právě zvýšení 

výdajů na obranu v Latinské Americe. Ačkoli výše nastíněné metody byly aplikovány 

převážně na konkrétní stát či uskupení, autorka práce je toho názoru, že metoda je 

natolik univerzální, že ji lze použít i v tomto případě. Úkolem analýzy diskurzu je tedy 

identifikovat klíčové diskurzy v otázce zvyšování výdajů na obranu v regionu Latinské 

Ameriky ve zvoleném časovém období a případně zhodnotit jejich vývoj. Analýza tak 

přispěje k zodpovězení výzkumné otázky položené na začátku této práce, zda-li se 

v daném období jednalo o závody ve zbrojení. Jak již bylo naznačeno v úvodu práce, 

zkoumané období je pro potřeby analýzy ohraničeno roky 1996 a 2011, přičemž hlavní 

důraz je kladen na roky 2009 a 2010, kdy bylo téma nejaktuálnější. 

Důležitou a mnohdy problematickou otázkou je vymezení zkoumaných textů. 

Lene Hansen navrhuje čtyři modely
71

 pro analýzu diskurzu podle toho, čeho chce 

analýza dosáhnout a na koho se zaměřuje. S ohledem na vybrané téma, kde diskurz 

v jednotlivých modelech není natolik rozsáhlý, aby pokryl rozsah analýzy, bude pro 

účely této práce využito kombinace více modelů – první model se zaměřuje na striktně 

oficiální diskurz, druhý na širší zahraničněpolitickou debatu zahrnující politickou 

opozici či média. Téma práce je lépe zpracováno v akademické sféře, a proto bude 

zahrnut do analýzy diskurzu i tento marginální diskurz v podobě odborných studií a 

článků. 
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2. Analýza vybraných zemí z hlediska zbrojení 

 

Tato část práce se věnuje analýze jednotlivých zemí, které byly pro tuto práci 

zvoleny. Jak již bylo napsáno výše, tyto země v posledních letech výrazně zvýšily 

výdaje na obranu. Abychom zjistili, co z toho pro region Latinské Ameriky může 

vyplývat, podíváme se blíže na konkrétní kroky a důvody, které ke zvýšenému zbrojení 

těchto zemí vedly. 

Nejprve se práce zaměří na Brazílii, jakožto nejvýznamnějšího hráče regionu a 

také největší stát oblasti. Následovat bude analýza Chile, kde vojenský režim zanechal 

své následky až do současnosti. Při analýze Kolumbie a Peru budeme sledovat zejména 

jejich vnitrostátní situaci, tedy boj s guerillovými hnutími, které na území států 

působily, resp. do dnešního dne působí. Kapitolu zakončí analýza Venezuely. 

V otázce rozpočtu vyhrazeného na obranu je potřeba zvažovat i situace, kdy jsou 

na akvizici nového vybavení vyčleněny finance i nad rámec státního rozpočtu. Tyto 

zdroje často nejsou zahrnuty ve finálních státních rozpočtech, které obsahují kapitolu o 

obraně státu, tzn. modernizaci zbraní a vojenského vybavení, vývoj a výrobu zbraní či 

personál. Týká se to zejména států, které mají k dispozici rozsáhlé zásoby přírodního 

bohatství, díky kterému mohou alokovat další zdroje odlehčující státnímu rozpočtu. 

Podíl státního rozpočtu na vojenské účely se pak snižuje a uvolněné finance mohou být 

použity na rozvoj školství, snižování chudoby či boj proti obchodu s drogami. Finance 

nad rámec standardního rozpočtu pak ale mohou komplikovat analýzu výdajů na 

obranu, jelikož jednotlivé státy ne vždy poskytují shodné informace o nákupu či prodeji 

zbraní a ostatního vybavení. 

Dalším zdrojem financování výdajů na obranu je i zahraniční pomoc, které se 

několika státům v Jižní Americe dostává. Vybrané státy regionu nemají k dispozici 

dostatečné množství financí na modernizaci ozbrojených sil, a tak uzavírají partnerství 

se světovými mocnostmi, které jim poskytují buď přímo zbraně a vybavení nebo 

finanční prostředky umožňující nákup tohoto vybavení. Na oplátku jim je následně 

umožněna přítomnost v zemi, a tak určitá míra posílení vlivu v oblasti. 

Kontrola transparentnosti akvizic je jedním z důležitých bodů při analýze situace 

v Jižní Americe, jelikož nedostatečné zveřejňování informací může být jedním z důvodů 
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zvyšování výdajů na obranu napříč regionem. Kontrolní mechanismy můžeme sledovat 

jednak na národní úrovni, jednak na regionální, resp. mezinárodní. Zatímco národní 

mechanismy pro kontrolu transparentnosti akvizic jsou definovány převážně 

prostřednictvím obranných strategií a tzv. Bílých knih, na mezinárodní a regionální 

úrovni jsou to mezinárodní organizace zřizující kontrolní mechanismy. V případě Jižní 

Ameriky se jedná o Organizaci spojených národů („OSN“) a Organizaci amerických 

států („OAS“) a v posledních letech i Unii jihoamerických národů („UNASUR“). 

Na úrovni Organizace spojených národů jsou vybrané země stejně jako všechny 

členské státy OSN vyzývány k účasti v kontrolních mechanismech OSN, konkrétně se 

jedná o Nástroj pro reportování vojenských výdajů
72

. Tento mechanismus vznikl v roce 

1981 s cílem snižovat vojenské výdaje jednotlivých států. Postupem času se však jeho 

role proměnila na nástroj transparentnosti a budování důvěry mezi státy v otázkách 

vojenských akvizic. Státy jsou každoročně vyzývány k zaslání reportu, který obsahuje 

výdaje na personál, provoz a údržbu, nákup a výrobu, výzkum a vývoj v předchozím 

fiskálním roce. Počet zaslaných reportů od roku 2001 klesá v souladu s globálním 

trendem. Mezi státy nejvíce konzistentní v předkládání pravidelného státu řadíme 

Argentinu, Brazílii a Mexiko. Do další skupiny států, která zasílá report nepravidelně, 

patří z vybraných států pouze Peru. Chile zasílalo pravidelné reporty v minulosti. 

Kolumbie se po letech znovu připojila k zasílání pravidelného reportu kontrolnímu 

mechanismu OSN.
73

 Z vybraných států pouze Venezuela neposkytuje žádné pravidelné 

reporty o vojenských výdajích a akvizicích. 

V prosinci 1991 byl v rámci OSN ustaven další nástroj pro kontrolu nákupu a 

prodeje konvenčních zbraní – Registr konvenčních zbraní
74

 („Registr“ či „UNROCA“). 

Účelem zřízení tohoto nástroje bylo „posílení důvěry, podpora stability, pomoc 

zúčastněným státům uplatňovat restrikce, zmírnit napětí a posílit mír a bezpečnost na 

regionální i mezinárodní úrovni“.
75

 V rámci Registru jsou zúčastněné státy povinny 

reportovat na pravidelné roční bázi údaje o importu a exportu v sedmi kategoriích 

konvenčních zbraní – bojové tanky, ozbrojená bojová vozidla, velkorážná děla, bojové 
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letouny, útočné helikoptéry, válečné lodě, raketové střely a raketové nosiče. Registr dále 

specifikuje informace, které mají státy reportovat včetně situace, kdy nedošlo 

k žádnému importu či exportu zbraní v daném roce. Za celé reportované období všech 

33 latinskoamerických států zaslalo alespoň jeden report do UNROCA. Kvantita však 

v posledních letech rapidně poklesla a za rok 2009 bylo zasláno pouze 8 reportů.
76

 Na 

druhou stranu je však nutné poznamenat, že pokles je způsoben hlavně ve Střední 

Americe a Karibiku, odkud byly v minulosti zasílány primárně prázdné reporty. Naopak 

úroveň reportování států Jižní Ameriky vzrostla z 40% na 50% v letech 2010 a 2011.
77

 

Problematická je úroveň poskytované informace v rámci reportingu, která se stát od 

státu mnohdy velice liší. Chybí údaje o exportu zbraní do některých zemí, případně jsou 

informace nekompletní a hodnoty nižší, než je skutečnost. 

Konvence o transparentnosti akvizic konvenčních zbraní z roku 1999
78

 je 

pravděpodobně nejrelevantnějším dokumentem zavazujícím země Latinské Ameriky 

pravidelně reportovat o importu a exportu konvenčních zbraní.
79

 Ze zemí vybraných pro 

tuto práci jsou všechny signatáři a kromě Kolumbie již ve všech proběhl proces 

ratifikace smlouvy.
80

 Tato dohoda vychází z Registru o konvenčních zbraních a má za 

cíl podporovat důvěru mezi americkými státy. Nedostatečné množství zaslaných reportů 

však snižuje možnost vyhodnocování transparentnosti obchodu se zbraněmi. 

V rámci regionu Jižní Ameriky existuje další orgán, který má v úmyslu 

kontrolovat transparentnost importu a exportu vojenského vybavení a výdajů na obranu 

– UNASUR. V roce 2009 se ministři zahraničí a obrany členských států zavázali 

vytvořit podmínky pro budování důvěry mezi sebou v otázkách výdajů na obranu a 

akvizic vojenského vybavení. Návrh zahrnoval vytvoření systému reportingu výdajů na 

obranu ve všech úrovních a zaznamenání transferu a nákupu vybavení spadajícího pod 

konvenční zbraně. O rok později byl Jihoamerickou obrannou radou schválen Akční 

plán zahrnující návrh s platností pro rok 2011.
81

 Fungování kontrolního mechanismu je 

tedy stále v začátcích a s ohledem na výsledky ostatních nástrojů na kontrolu 
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transparentnosti výdajů na obranu v Latinské Americe se nedá očekávat významný 

posun v nejbližším období. Problematická je nesjednocená metodika obsahu reportů, 

které jednotlivé státy zasílají a tak je jejich zhodnocení komplikované a málo efektivní. 

Přístup jednotlivých států k reportování dovozu a vývozu konvenčních zbraní bude 

popsán v následujících kapitolách. 

 

 

2.1. Brazílie 

 

Brazílie je největším státem Jižní Ameriky, a to jak do rozlohy, která činí 47% 

celkové rozlohy Jižní Ameriky, tak do populace, která představuje 35% populace 

regionu. Pokud vezmeme v potaz i HDP, Brazílie představuje téměř 50% hrubého 

domácího produktu celého regionu.
82

 

Demografická měřítka do velké míry přispívají pozici země jakožto nejsilnějšího 

hráče regionu, navíc s globálním přesahem. V prostředí Jižní Ameriky není žádná 

z okolních zemí na takové, nejen ekonomické, úrovni, jako je Brazílie. Jakým vývojem 

si země prošla a jaká je pozice armády v zemi si ukážeme v následující části práce.  

Přestože na první pohled pro tuto zemi neexistují výrazné bezpečnostní hrozby, 

při podrobnějším pohledu jich nalezneme hned několik. Tyto hrozby jsou však primárně 

interního charakteru – organizovaný zločin, obchod s drogami a zbraněmi, násilí a 

vysoký stupeň kriminality a v neposlední řadě i otázka porušování lidských práv. 

Z pohledu externích hrozeb je na tom Brazílie výrazně lépe. Na rozdíl od 

některých jihoamerických států si své hraniční problémy vyřešila již před mnoha 

desítkami let a posledním aktivním vojenským zapojením Brazílie bylo vyslání 

jednotky do Itálie během Druhé světové války. Z tohoto pohledu tedy Brazílie nemusí 

cítit potřebu zvyšovat své výdaje na obranu.  
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Přes to všechno v posledních letech Brazílie výrazně navýšila své vojenské 

výdaje, zejména v letech 2009 a 2010. Jaké jsou důvody této země ke zvyšování těchto 

výdajů? Hrozí Brazílii nějaké opravdové riziko ze strany okolních států v regionu nebo 

se jedná pouze o preventivní opatření? Pokud zvažujeme Brazílii jako moderní stát, 

v regionu navíc dominantní, důvody pro zvyšování výdajů na zbrojení, a tedy snahu o 

maximalizaci moci, jsou nasnadě. Je však potřeba skutečné důvody definovat a určit 

míru rizika případného vzniku konfliktu. 

 

1.1 Od vojenské diktatury k nejmocnějšímu státu Jižní Ameriky 

 

Brazílie, podobně jako takřka všechny státy Latinské Ameriky, má dlouholeté 

zkušenosti s vojenským režimem, který ovlivnil politiku země téměř až do současné 

doby. První známky přicházející vlády armády se objevily v roce 1961 po rezignaci 

Jânio Quadrose na funkci prezidenta. Vojenští představitelé se pokusili zabránit nástupu 

João Goularta do funkce. Tomu se zabránit nepodařilo, nicméně sílící ekonomické 

problémy země přinesly o další tři roky později vojenský převrat, který nastolil 

autoritativní režim v čele s armádou a vydržel v Brazílii dvacet let. 

Přes počáteční přetrvávající ekonomické problémy země se vojenskému režimu 

v druhé polovině 60. let začalo dařit a Brazílie hospodářsky rostla. S tím však byly 

spojeny i výrazné represe a autoritativní metody vlády. Zákaz politických stran, 

omezování občanských práv, pronásledování opozice – to vše bylo častým jevem do 

poloviny 70. let, kdy se prezidentem stal Ernesto Geisel Beckman. Jeho realismus – 

odlišný od většiny jeho předchůdců a kolegů – odrážel stoupající sílu opozice.
83

 

Brazilské demokratické hnutí („Movimento democrático brasileiro – MDB“) byla jediná 

povolená opoziční strana. V roce 1974 měla již více než 2 500 základen a její vliv stále 

sílil, což potvrdilo i vítězství v parlamentních volbách v daném roce. V roce 1977 utrpěl 

režim výrazné trhliny spojené se zpomalením hospodářského růstu, zavedením nepřímé 

volby guvernérů a dalším omezením prvků přímé demokracie. Tyto kroky vyvolaly 

velkou vlnu protestů, kterou zahájili studenti. S platností od 1. ledna 1979 vyhlásil 
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prezident Figueiredo nový „demokratizační program své vlády směřující k nastolení 

národního a demokratického státního zřízení.“
84

 Součástí tohoto kroku byl i konec 

politického systému dvou stran – ARENA a MDB, které se okamžitě rozložily na menší 

politické skupiny. Oficiální konec vojenského režimu a tedy návrat k demokracii nastal 

v lednu 1985, kdy byl prezidentem Brazílie zvolen civilní kandidát Demokratické 

aliance, Tancredo Neves. 

S uvolněním režimu a rozpadem režimu dvou politických stran vzniklo mnoho 

nových politických uskupení na levé i pravé straně spektra. V roce 1979 na Kongresu 

kovodělníků, mechaniků a elektrikářů na milion těchto zaměstnanců odhlasovalo 

založení Strany pracujících, která vznikla o pár měsíců později v únoru 1980. Jednou 

z hlavních postav nově vznikající strany byl i bývalý prezident Luís Inácio Lula da 

Silva. Do funkce kandidoval již v roce 1989, a to v prvních přímých prezidentských 

volbách. Stejně jako o pět let později nebyl zvolen. Místo něj nastoupil do úřadu 

dosavadní ministr financí Fernando Henrique Cardoso. Ten představil Plano Real, který 

měl za cíl ozdravení brazilské ekonomiky. Zavedl novou měnu a podařilo se mu zvýšit 

rating země. 

Druhá prohra donutila Stranu pracujících k transformaci ve středo-levou 

politickou stranu a po dalších nevydařených prezidentských volbách v roce 1998 se 

strana rozhodla více využít oblíbenosti jejího předsedy – Lula da Silvy. Strana se 

v rámci transformace snažila otevřít širokému spektru potenciálních voličů, k čemuž 

sloužily v některých případech i oportunistické praktiky, jako např. spojení s menší 

pravicovou Liberální stranou těsně před volbami 2002, v jejímž čele stála evangelická 

církev a strana měla silné zastoupení ve státě Minas Gerais, který je druhým největším 

co do počtu hlasů. Taktika změny se Straně pracujících vyplatila a v roce 2002 byl 

prezidentem zvolen Lula da Silva. Zahraniční politika země se čím dál více profilovala 

směrem k otevřenosti a integraci. Zároveň Brazílie dala jasně najevo, že usiluje o 

zařazení mezi globální hráče mezinárodní politiky.  

Pilíře brazilské zahraniční politiky definujeme dva. Prvním je usilování o zisk 

permanentního křesla v Radě bezpečnosti OSN. Aby Brazílie měla podporu ostatních 
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států, nabídla vybraným africkým a latinskoamerickým státům větší spolupráci 

v technologické oblasti i odpuštění bilaterálních dluhů. S posilováním svého významu 

na půdě OSN souvisí také její větší zapojení v OSN, zejména v rámci peace-

keepingových operací. Druhým pilířem brazilské zahraniční politiky je spolupráce Jihu, 

vytvoření „jižní koalice“ v rámci regionu, a to za účelem změny rozložení sil ve světě. 

Priorita vychází z tradic brazilské politiky a solidarity s rozvojovým světem, kam 

Brazílie stále, i když ne bezezbytku, patří. 

S takto postavenou zahraniční politikou se Brazílie musela postavit i ke své 

strategii v otázkách obrany. V roce 2008 bylo prezidentským dekretem rozhodnuto o 

vytvoření Národní obranné strategie sloužící jako nástroj reorganizace ozbrojených 

složek země. Dokument definuje hlavní hrozby pro současnou Brazílii a navrhuje 

strategii pro reorganizaci ozbrojených sil tak, aby země mohla lépe těmto hrozbám čelit. 

Monitoring, mobilita a trinomická přítomnost všech tří hlavních složek ozbrojených sil 

je pro budoucnost Brazílie klíčovou strategií. Součástí dokumentu je i rozvoj obranného 

průmyslu a technologií. Modernizace vybavení je pro všechny složky velice důležitá, 

jelikož velká část vybavení je zastaralá či dokonce nefunkční. Právě tyto potřeby mohou 

následně vést k zvýšení výdajů na obranu a akvizici nového vybavení pro ozbrojené 

složky státu. 

Dne 1. ledna 2011 byla inaugurována do funkce prezidentky země první žena – 

Dilma Rousseff, která je pokračovatelkou da Silvovy politiky a má zájem i nadále 

podporovat zahraniční politiku, kterou nastolil její předchůdce. A s tím souvisí i 

pokračování modernizace vojenského vybavení a uzavírání dohod o nákupu zbraní. 

 

1.2 Výdaje na obranu 

 

Od roku 1999 se výdaje na obranu postupně zvyšují. Zatímco v roce 1999 

Brazílie vynaložila celkem téměř 21 miliard amerických dolarů na obranu, v roce 2010 

to bylo již více než 34 miliard dolarů. 
85

Mezi lety 2003 až 2010 činily výdaje na obranu 
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celkem 213 miliard dolarů, přičemž v období 2003-2007 brazilské výdaje představovaly 

46% veškerých výdajů zemí Latinské Ameriky.
86

 

 

Obrázek 1 – Vývoj výdajů na obranu Brazílie 

V absolutních číslech tak Brazílie utrácí zdaleka nejvíc peněz v rámci Latinské 

Ameriky. Z pohledu procentuálního podílu vůči HDP však Brazílie nepatří mezi státy 

s největšími výdaji. Pouze v období 2000-2002 výdaje činily téměř 2% HDP Brazílie, 

od roku 2003 se stabilně pohybují na úrovni 1,5%.  

 

Obrázek 2 – Podíl výdajů na obranu na HDP - Brazílie 
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Pokud porovnáme graf rostoucích výdajů na obranu s procentem HDP, které tyto 

výdaje představují, korelaci nenalézáme s výjimkou nepatrného zvýšení procenta HDP 

v letech 2009 a 2010, kdy došlo k nejvyššímu nárůstu výdajů. Brazílie si tedy drží 

stabilní procento HDP, které investuje do obrany – nejen zbraní a vojenského vybavení, 

ale i armádního personálu. Z hlediska podílu na HDP nedochází k výraznému 

navyšování výdajů na obranu, jak tomu napovídají finanční objemy v rámci rozpočtu. 

Na druhou stranu je však nutné doplnit, že HDP Brazílie od roku 1999 prudce vzrostlo, 

a to až pětinásobně (viz graf). K navýšení investic do obrany Brazílie má výrazně vyšší 

možnosti a využívá toho. 

 

Obrázek 3 Vývoj HDP - Brazílie 

Z pohledu dodávky zbraní a vojenského vybavení v letech 2000 – 2007 

představovali pro Brazílii největší dodavatele Německo, Francie, Velká Británie a USA. 

Tyto čtyři země se podílely na 79% dovozu zbraní a vybavení do Brazílie. Největší 

podíl má na tom Velká Británie s 27%, následovaná Francií (22%).
87

 Po roce 2006 se 

Brazílie rozhodla přistoupit k větším nákupům vojenského vybavení s vysvětlením 

záměru vylepšení a zvýšení schopností ozbrojených sil. V červenci 2007 Brazílie 

obnovila diskuzi o postavení jaderné ponorky, o které země uvažovala již od roku 1979. 

Tato otázka je však stále otevřená, a to s ohledem na argentinsko-brazilskou dohodu o 
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vzájemné kontrole jaderných materiálů z roku 1991 a Dohodu o nešíření jaderných 

zbraní, ke které Brazílie přistoupila v roce 1998.
88

 

V roce 2009 Brazílie podepsala smlouvu Francií o nákupu 36 bojových letadel 

Rafale, vyráběných společností Dessault. v celkové hodnotě téměř 4 miliardy 

amerických dolarů. Tento krok vyvolal v Jižní Americe, zejména pak v Argentině 

bouřlivé reakce.
89

 Brazílie však na základě své Národní obrané strategie nemá v úmyslu 

zastavit modernizaci svého vybavení a snížit výdaje na obranu. Naopak, v letech 2008 -

2011 Brazílie naplánovala zvýšení výdajů o 10 miliard amerických dolarů.
90

 V poslední 

době se významným partnerem pro Brazílii v otázce obrany stává i Rusko, se kterým 

začátkem roku 2013 Brazílie uzavřela dohodu o nákupu dalšího vybavení.
91

 

V transparentnosti výdajů na obranu představuje Brazílie dobrý příklad, jak by 

poskytování informací o obranném rozpočtu mělo vypadat. Země pravidelně zasílá 

reporty do obou mechanismů OSN, na národní úrovni pak detailně rozepisuje svůj 

rozpočet a uvádí v něm i informace o předpokládaných akvizicích.
92

 Rezervy má 

Brazílie ještě v definici dodávaných informací, v některých letech byly do reportů 

zahrnuty i výdaje na policii či naopak některé detaily o importu byly vynechány. 

 

2.1.1. Důvody zvyšování výdajů na obranu 

  

Jak již bylo napsáno v úvodu kapitoly, Brazílie se v posledních více než deseti 

letech nepotýká s žádnou vnější bezpečnostní hrozbou, která by vedla ke zvyšování 

výdajů. Přesto se země rozhodla investovat do nového vybavení a modernizace svých 

ozbrojených složek. Jaké definujeme důvody, které zemi k tomuto kroku vedou? 

Pomocí Národní obranné strategie můžeme definovat tři hlavní okruhy 

potenciálně zdůvodňující zvyšování výdajů na obranu: 1) bezpečnostní hrozby 2) 
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ochrana přírodního bohatství 3) posílení pozice na mezinárodní úrovni. Národní 

obranná strategie hovoří o potenciálních hrozbách, s kterými se Brazílie může potýkat, a 

proto je potřeba se na ně adekvátně připravit a eliminovat riziko jejich výskytu. 

Konkrétní výčet hrozeb Strategie neposkytuje, jelikož Brazílie „musí být připravena na 

jakoukoli možnou hrozbu a rizika s ní spojená.“
93

 Ochrana přírodních zdrojů a 

bohatství, kterým Brazílie disponuje je druhým strategickým bodem. Na území Brazílie 

leží největší část amazonského pralesa a tedy zásoba rozsáhlého nerostného bohatství. 

Zatřetí, Brazílie v souladu se svojí zahraniční politikou usiluje o zvýšení mezinárodní 

prestiže a významu na globální úrovni. Je nutné poznamenat, že všechny tři okruhy jsou 

vzájemně propojené a doplňují se. 

Pokud se zaměříme na první, výše definovaný, okruh - reálné bezpečnostní 

hrozby, v případě Brazílie se jedná spíše o hrozby vycházející zevnitř. Vzhledem 

k rozloze země se Brazílie potýká s nedostatečnou kontrolou svých hranic, a to zejména 

ve dvou oblastech. Zaprvé, nedostatečné zabezpečení hranic v oblasti Amazonie 

umožňuje snadnou prostupnost při obchodu s drogami a zbraněmi mezi Brazílií, Bolívií, 

Kolumbií a Peru. Jelikož Brazílie má roli tranzitní země, zvýšení kontroly oblasti může 

pomoci snížit pašování drog do dalších částí světa, např. východní Evropy. Další 

možnou bezpečnostní hrozbou v regionu jsou aktivity kolumbijské guerilly, která 

v oblasti operuje a nezřídka překračuje společné hranice.  

Druhou problematickou oblastí, kde můžeme sledovat zvýšené bezpečnostní 

riziko, je oblast „Triple Frontier“ neboli území mezi Brazílií, Argentinou a Paraguayí. 

Jedná se o druhou zónu zvýšeného obchodu s drogami a zbraněmi, organizovaného 

zločinu a přítomnost odnoží mezinárodních teroristických skupin je pravidelně 

reportována.
94

 Výskyt jednotlivých teroristických buněk v oblasti není náhodný. 

V regionu tvoří velkou část obyvatelstva potomci libanonských emigrantů a oblast je 

tak druhým největším místem výskytu muslimů v Brazílii.
95

 

Ze strany ostatních jihoamerických ani dalších států nehrozí Brazílii žádný 

potenciální útok, kvůli kterému by se musela země připravovat na otevřený boj a 
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zvyšovat tedy své výdaje na obranu. Brazílie sama nechce být pro žádnou zemi hrozbou 

a preferuje transparentní jednání.
96

  

Druhým okruhem důvodů pro zvyšování výdajů na obranu je potřeba ochrany 

nerostného bohatství a surovin, kterými Brazílie disponuje. Dle Národní obranné 

strategie představuje amazonský region jeden z klíčových bodů zájmu pro účely obrany, 

s důrazem na spolupráci všech složek ozbrojených sil. Brazílie chce ochránit Amazonii 

od všech cizích struktur, které ať už z politických či ekonomických důvodů mají zájem 

na získání vlivu v oblasti, a potvrdit tak svoji suverenitu v Amazonii.
97

 Další oblastí, 

kde Brazílie usiluje o ochranu svých zdrojů, jsou brazilské vody v Atlantském oceánu. 

Právě zde totiž byla nalezena obrovská ložiska ropy, která mohou Brazílii zajistit 

dlouhodobý přísun financí. Národní obranná strategie definuje obranu moře jako jednu 

z priorit brazilského námořnictva.
98

 S tím je spojený i program na výstavbu celkem pěti 

ponorek, které mají zajistit ochranu ropných ložisek v brazilských vodách. Dohodu o 

spolupráci na vývoji a konstrukci čtyř ponorek uzavřela Brazílie v roce 2008 s Francií. 

Součástí dohody je i asistence u stavby páté, jaderné, ponorky, ovšem pouze na jejích 

nejaderných částech.
99

  

Záměr vybudovat jadernou ponorku oznámila Brazílie ve své obrané strategii 

právě v roce 2008. Podle oficiálních vyjádření brazilské strany je „vlastnictví jaderné 

ponorky nezbytné u zemí, které nemají pouze pobřeží, ale i rozsáhlá naleziště ropy 

objevená pod mořským dnem.“
100

 Pro jejich dostatečnou ochranu je tak zapotřebí 

disponovat ponorkami, a to včetně jaderné, aby případní agresoři byli zastrašeni. 

Objevily se ovšem i dohady, že za plánem na výstavbu ponorek stojí i reaktivace 4. 

flotily námořnictva Spojených států amerických, a tedy brazilské obavy z přílišné 

hegemonie Severu na americkém kontinentu. I přes dobré vztahy, které Brazílie s USA 

má, by přílišný vliv USA v oblasti Jižní Ameriky nebyl z pohledu Brazílie nikterak 

žádoucí. Viceprezident José Alencar však tyto spekulace dementoval s tím, že program 
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na výstavbu ponorek má souvislost pouze s nedostatečnou schopností Brazílie ochránit 

vlastní území a bohatství.
101

 

Třetím možným důvodem pro zvyšování výdajů na obranu v Brazílii je otázka 

mezinárodní prestiže a posílení pozice země mezi významnými světovými mocnostmi. 

Tyto tendence jsou zřejmé i z jednání v rámci výše popsaných dvou dalších možných 

důvodů. Brazílie se chce profilovat jako důležitý globální hráč, má zájem o stálé křeslo 

v Radě bezpečnosti OSN a dobře si uvědomuje, že získání takové pozice vyžaduje velké 

výdaje – jak finanční, tak personální a strategické. Nedostatečná regionální stabilita je 

pro Brazílii fakticky ideálním prostředím, ve kterém může své ambice realizovat. 

Regionální integrace a spolupráce s okolními státy je jedním z pilířů brazilské 

zahraniční politiky. S ohledem na absenci mezistátních konfliktů může Brazílie 

vystupovat jako prostředník při vyjednávání v případných sporech. Další úlohu Brazílie 

sehrává v peacekeepingových operacích, kde je její účast velice přínosná a 

nezanedbatelná. Jedná se např. o misi MINUSTAH na Haiti, kterou Brazílie vede od 

roku 2004 a ještě svoji přítomnost posílila po masivním zemětřesení, které Haiti zasáhlo 

v lednu 2010. Zvýšené aktivity v rámci OSN přináší i vysoké finanční příspěvky. Za rok 

2012 činil příspěvek Brazílie do rozpočtu OSN více než 38 milionů amerických 

dolarů.
102

 Řadí se tak k nejvyšším přispěvatelům do rozpočtu organizace. 

Důvodů ke zvyšování výdajů na obranu má tedy Brazílie několik. Modernizace 

vybavení je nutnou součástí naplnění Národní obranné strategie, a proto musí Brazílie 

vynakládat velké finanční částky, aby svůj záměr definovaný strategií splnila. Ačkoli 

v posledních letech došlo ke zvýšení výdajů na obranu, které mohlo vést k obavám, že 

Brazílie vyvolává závody ve zbrojení, není třeba se domnívat, že by tomu tak skutečně 

bylo. Z pohledu definice závodů ve zbrojení použitou pro tuto práci splňuje Brazílie dva 

body ze čtyř – rapidní nárůst v kvantitě/kvalitě za měřené období a formování 

ozbrojených sil s důrazem na efektivitu těchto sil v případě boje. Tento druhý bod však 

není splněn bezezbytku, jelikož Brazílie nemá rivala ve smyslu jiného státu, kvůli 

kterému by byla nucena zbrojit a činí tak ze strategických důvodů nikoli primárně 

obranných. 
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2.2. Chile 

 

Chile se dodnes vyrovnává s obdobím Pinochetovy diktatury, která skončila 

s příchodem 90. let (na základě plebiscitu o volbách v roce 1988), a to zejména co se 

občansko-vojenských vztahů týče. Tyto vztahy mají vliv na faktory vysvětlující výši 

výdajů za zbraně a vojenské vybavení. Těmito faktory mohou být jednak modernizace 

zastaralého vybavení, zapojení do regionálního závodu ve zbrojení či využití zdrojů 

z těžby mědi. V této části práce se nejprve zaměříme na vývoj role armády, která má 

vliv i na současnou podobu státu. Dále zhodnotíme výdaje na obranu a jejich výši. 

V poslední části kapitoly se pokusíme nalézt možné důvody, které ke zvyšování výdajů 

v Chile vedou. 

 

2.2.1. Role armády v historii a současnosti Chile 

 

Role a pozice ozbrojených sil v Chile je do dnešní doby ovlivněna reformami a 

změnou ústavy v 80. letech, tedy za doby trvání režimu Augusto Pinocheta. Tyto změny 

měly za cíl zajistit režim limitovaného pluralismu a zaštiťující roli armády se stabilním 

postavením.
103

 Armáda převzala v Chile roli ochránce národa, a toto postavení „čtvrté 

větve exekutivy“ vytvořilo základ pro pokračující vliv armády i v dnešním Chile.  

Podobně jako v Argentině, chilská armáda byla poměrně izolována od občanské 

společnosti, kdy občané byli považováni za nedůvěryhodné a armáda naopak za 

disciplinovanou, vysoce profesionální a poslušnou.
104

 Toto postavení se změnilo v roce 

1973, kdy došlo k převratu a nastolení vlády Augusto Pinocheta a tedy vlády armády. 

V roce 1980 byla přijata nová ústava, která vstoupila v platnost o rok později. Ústava 

přinesla větší pravomoci prezidenta a Junty, která se stala zákonodárným orgánem. 

Armáda tak dohlížela na pořádek v zemi. Tehdejší vládu můžeme považovat jako 

poměrně úspěšnou z hlediska ekonomického růstu a stability, zejména pak ve srovnání 

se sousední Argentinou, kde také panoval tvrdý vojenský režim. I přes výrazné represe, 
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které Chilané ze strany vojenského režimu zažívali, po jeho skončení si armáda 

zachovala výraznou veřejnou podporu i nadále.  

Pozice ozbrojených sil byla zvýrazněna i úpravou tzv. Mědného zákona (Ley 

Reservada del Cobre) z roku 1958, ke které došlo v roce 1987. Podle tohoto zákona 

10% zisků z prodeje mědi šlo automaticky do armády. Pinochet tento zákon upravil a 

místo zisků se jednalo o ekvivalentní částku přímo z prodejů mědi. Armáda tak získala 

další prostředky nad rámec státního rozpočtu na nákup vybavení. A s ohledem na vývoj 

ceny mědi se tyto prostředky postupně zvyšovaly. Neexistoval žádný mechanismus 

kontrolující či dohlížející na tyto finance a peníze byly automaticky použity jako výdaje 

na obranu. Navíc jdou tyto finance mimo státní rozpočet, což snižuje možnost kontroly 

jejich využití. O zrušení, resp. úpravě tohoto zákona poslanci v Chile diskutovali 

několik let a až v červnu 2012 byl jednohlasně odhlasován návrh zákona upravující 

financování ozbrojených sil a tedy faktické zrušení Mědného zákona.
105

 Jak uvidíme 

později v této práci, samotný zákon měl na výdaje na obranu v Chile a jejich výši 

výrazný vliv. 

Konec Pinochetovy éry neznamenal současně ani konec silné pozice armády 

v Chile. Po prohraném plebiscitu o volbách se očekávalo, že budou moci být omezeny 

pravomoci armády. Vzhledem k jejímu silnému postavení však opozice spíše musela 

armádě ustupovat ve prospěch její autonomie. K ústupkům vůči armádě docházelo 

z několika důvodů – strach, legitimita role armády a vzájemné sbližování armády a 

vlády občanské společnosti s ohledem na politické priority země. Silné postavení 

potvrzuje i pevně stanovený minimální rozpočet na armádu, který Pinochet prosadil 

v roce 1989. Roční rozpočet musel být minimálně v takové výši, jako rozpočet 

v předchozím roce navýšený o inflaci.
106

 

Proces tranzice od vojenské dominance směrem k občanské trvá v Chile do 

dnešní doby. Armáda má stále poměrně výraznou autonomii, avšak podle všeho 

nepředstavuje reálnou hrozbu chilské demokracii a společnosti. Armáda si postupně 

hledá novou roli v moderním, demokratickém Chile, avšak nedá se říct, že by to bylo 
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kvůli útlakům ze strany koaliční levicové Concertación, která byla u moci až do roku 

2010, kdy byl do prezidentského úřadu zvolen Sebastián Piñera, ale spíš díky 

přirozenému vývoji občanské společnosti a poklesu podpory a popularity Augusto 

Pinocheta.
107

 

 

2.2.2. Výdaje na obranu  

 

Od roku 1999 zaznamenáváme pravidelné zvyšování finančních prostředků 

věnovaných právě na obranu. Při podrobné analýze výdajů na obranu vidíme výraznější 

nárůst investic od roku 2003 do roku 2008, a pak následně v letech 2010-2011. Od roku 

2003 se výdaje na obranu zvýšily o více než 70%. V porovnání s rokem 1999 se výdaje 

za rok 2011 zvýšily dokonce o 86%. 
108

 

 

 

Obrázek 4 – Výdaje na obranu Chile 

Z pohledu poměru vůči hrubému domácímu produktu činí výdaje na obranu 

v průměru 3,5%, což Chile řadí na nejvyšší příčky v rámci regionu Jižní Ameriky. 
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Stejně tak pokud vezmeme v potaz poměr populace vůči výdajům na obranu, činí 

výdaje na hlavu přibližně 430 amerických dolarů.
109

 

 

Obrázek 5 Podíl výdajů na obranu na HDP Chile 

Ačkoli z pohledu absolutních čísel se nejedná o příliš vysoké částky, pokud 

vezmeme v potaz relativní hodnoty, výdaje jsou jedny z nejvyšších v celé Latinské 

Americe. V rámci výdajů na obranu Chile zakoupilo od roku 2005 10 bojových letounů 

F-16C/D od USA, dále 18 zánovních letounů F-16AM/BM a čtyři fregaty z Nizozemí, 

další tři fregaty od Velké Británie, samohybná děla od Švýcarska a také vybavení od 

Francie, Izraele a Španělska.
110

 

Chile patří mezi ty státy, které vojenské vybavení i produkují a prodávají dále, 

primárně v rámci regionu. V posledních letech se prodeje týkaly zejména Ekvádoru, 

kterému Chile poskytlo dvě ponorky a také 30 tanků typu Leopard 1. Důvodem jejich 

prodeje byla však spíše potřeba vytvořit prostor pro akvizici nových tanků Leopard 2A4 

od Německa v lednu 2009.
111

 Na základě výše zmíněných a dalších akvizic bylo Chile 

v letech 2006 – 2010 největším importérem konvenčních zbraní v rámci Jižní Ameriky 

a 12. největším importérem na světě.
112

 I přes tento nárůst je ale nutné poznamenat, že 
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v globálním měřítku se jedná pouze o 2% veškerého transferu zbraní a vojenského 

vybavení. 

V transparentnosti výdajů na obranu je Chile na velice dobré úrovni v porovnání 

s ostatními státy regionu.
113

 První Bílou knihu obrany vydalo Chile již v roce 1997 a 

stalo se v tomto ohledu první zemí Latinské Ameriky. Aktualizované vydání 

následovalo o pět let později, třetí a doposud poslední Bílá kniha byla vydána v roce 

2010.
114

 Ta obsahuje kromě popisu struktury rozpočtu i návrh nového mechanismu 

financování obrany státu, s ohledem na požadavek zrušení, resp. úpravy Mědného 

zákona, který vzešel od tehdejší prezidentky Michelle Bachelet v roce 2009. S jeho 

existencí je totiž spojena i nedostatečná transparentnost nákupu zbraní a dalšího 

vybavení, jelikož o použití finančních prostředků plynoucích ze zisků z prodeje mědi 

rozhoduje pouze malá skupina vojenských představitelů.
115

 Na mezinárodní úrovni se 

míra transparentnosti v případě Chile také zlepšila v průběhu posledních let. Přetrvávají 

však problémy s úplností informací, které Chile poskytuje Nástroji OSN pro kontrolu 

vojenských výdajů, jako je např. vynechání akvizic za finanční prostředky mimo státní 

rozpočet.
116

 

 

2.2.3. Důvody zvyšování výdajů na obranu 

 

Jedním z možných vysvětlení zvyšování výdajů na obranu v Chile je existující 

antagonismus s dalšími, primárně sousedními státy v regionu. Chile se od dob Pacifické 

války v 19. století aktivně neúčastnilo žádného otevřeného konfliktu. Přesto zde existuje 

napětí s některými sousedními státy, konkrétně pak Peru a Bolívií. Toto napětí a 

komplikované vztahy pramení z územních sporů, konkrétně sporů o hraniční území. 

Bolívie po válce s Chile v druhé polovině 19. století ztratila přístup k moři, což 

znamenalo velký ekonomický propad země, jelikož se na území nově nabytém Chilany 

začal těžit ledek. Spory o území trvají dodnes, nemají ovšem podobu otevřeného sporu, 

                                                 

 

113
 TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2011)  

114
 BROMLEY, SOLMIRANO (2012), str. 5 

115
 BROMLEY, SOLMIRANO (2012), str. 12 

116
 BROMLEY, SOLMIRANO (2012), str.21 



54 

 

 

ale spíše chladných diplomatických styků s pravidelným připomenutím „ukradeného“ 

území. 

Hraniční spory s Peru pramení ze stejného konfliktu, který Chile vyhrálo. Oproti 

Peru i Bolívii je Chile hegemonem a ani u jednoho ze států neexistuje vysoká 

pravděpodobnost stát se pro Chile skutečnou hrozbou. Hraniční spory s Argentinou 

Chile vyřešilo již v první polovině 20. století, a tak případný antagonismus ze strany 

okolních států není důvodem pro výrazný nárůst výdajů. 

Již výše zmíněný Mědný zákon má v případě Chile a finančních prostředků 

vynaložených do armády větší vliv, než by se mohlo na první pohled zdát. Cena mědi se 

v průběhu posledních přibližně deseti let výrazně zvýšila (viz graf).
117

 

 

Obrázek 6 Vývoj ceny mědi 

Při porovnání prvního grafu, znázorňujícího výdaje na obranu v Chile, s grafem 

vývoje ceny mědi můžeme sledovat jasnou korelaci. Mezi ekonomickým růstem a 

výdaji na obranu tedy existuje pozitivní korelace
118

, což můžeme vidět i při srovnání 

uvedených grafů. V případě Chile je tento ekonomický růst dán právě cenou mědi, tedy 

nejdůležitější chilskou komoditou, s kterou obchodují. Korelaci můžeme nejvíce vidět 

v roce 2009, kdy výdaje na obranu klesly oproti roku 2008 o skoro 0,4 miliardy 
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amerických dolarů a výrazně propadla i cena mědi na trhu o více jak trojnásobek. Po 

dobu platnosti Mědného zákona se tedy dá očekávat, že vývoj výdajů na obranu se bude 

odrážet od vývoje ceny mědi na trhu, potažmo prodejů mědi. 

Díky těmto automaticky získaným finančním prostředkům si může Chile dovolit 

investovat do nového vybavení. A právě nutnost obměny zastaralého a v mnoha 

případech nefunkčního vybavení je jedním z oficiálních argumentů Chile pro zvyšování 

výdajů na obranu. Chilské autority trvají na tom, že nově nakoupená bojová letadla, 

tanky, fregaty a ponorky slouží pouze jako náhrada zastaralých zařízení.
119

 S takto 

obnoveným vybavením se chtějí následně účastnit mezinárodních operací pod hlavičkou 

OSN a dostát svým národním prioritám.
120

 Aby se tak stalo, vytvořilo Chile nový plán 

přístupu k boji, a to přijetím tří principů – doktrína, organizace a výcvik.
121

 

 Plán můžeme rozdělit do dvou fází. První, snížení počtu vojáků tak, aby 

vytvořili jednotky schopné rychlé akce, proběhla s úspěchem. Stavy byly sníženy ze 

120 000 vojáků na 40 000. Druhá fáze – modernizace vybavení - je však stále v procesu. 

Chile, podobně jako další latinskoamerické země, zasáhl zákaz bývalého amerického 

prezidenta Jimmy Cartera prodávat vojenské vybavení právě do tohoto regionu. 

K zákazu prodeje zbraní do zemí Latinské Ameriky došlo v roce 1977 na základě obav 

z porušování lidských práv právě v Chile během Pinochetova režimu a některých 

dalších zemích. Zákaz trvající dvacet let však nebyl, zejména v 90. letech, bez výjimky 

dodržován. Již mezi lety 1993-1996 byly Spojené státy americké největším vývozcem 

zbraní do zemí Latinské Ameriky, trojnásobně převyšujícím ostatní země v objemu 

dodaných zbraní.
122

 Na ukončení dlouhotrvajícího oficiálního zákazu mělo vliv i 

oznámení Chile o úmyslu nakoupit 24 bojových letadel v hodnotě jedné miliardy 

amerických dolarů. V roce 1996 Clintonova administrativa oznámila svůj záměr 

oficiálně ukončit zákaz exportu zbraní do Latinské Ameriky a Chile společně 

s ostatními státy regionu začalo dohánět svůj deficit v nákupu vojenského vybavení. 
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Do celkových výdajů na obranu nezařazujeme pouze výdaje za techniku, ale 

také výdaje na personál, který, ač byl výrazně zmenšen, získává až 50% z celkového 

rozpočtu na obranu.
123

  

V případě Chile neexistuje aktuálně významná hrozba, která by zemi nutila ke 

zvyšování výdajů na obranu a k rapidnímu zbrojení, ke kterému v posledních letech 

dochází. V případě Chile je hlavním důvodem pro rapidní nárůst výdajů existence 

Mědného zákona, který automaticky dává velké finanční prostředky armádě, a 

s ohledem na vývoj ceny mědi v posledních letech se tyto prostředky prakticky neustále 

zvyšují. 

Je však potřeba mít na paměti fakt, že tyto prostředky jdou mimo státní rozpočet 

a Chile i přesto vyčleňuje ze státního rozpočtu mezi 15-20% na obranu.
124

 Podíl 

vojenských výdajů na HDP v případě Chile představuje jednu z nejvyšších hodnot 

v regionu, 3,5%. Z pohledu definice závodů ve zbrojení splňuje Chile dvě podmínky – 

1) existujcí antagonismus mezi Chile, Bolívií a Peru, 2) rapidní nárůst v kvantitě/kvalitě 

celkových výdajů na obranu v měřeném období. Pro Chile však Bolívie ani Peru 

nepředstavují vyrovnaného soupeře, což odporuje další z klasifikací závodů ve zbrojení 

dle Wallace. Doposud Chile těžilo ze stoupající ceny mědi, s rokem 2012 ale tento 

způsob financování armády postupně končí a ozbrojené síly budou získávat finanční 

prostředky jiným způsobem. Otázkou zůstává, jestli Chile bude pokračovat ve vysokých 

výdajích na obranu nebo alokuje finance do jiných sektorů, a to konkrétně do rozvoje 

společnosti a podpory chudých. 

 

2.3. Kolumbie 

 

Třetí zemí, která vynakládá velké finanční částky do nákupu zbraní a obrany 

jako takové je v regionu Jižní Ameriky Kolumbie. Tato kapitola se nejprve zaměří na 

existenci vnitřních a vnějších problémů země a význam armády. V případě Kolumbie 
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hraje důležitou roli vztah i s USA, se kterými má Kolumbie uzavřeno strategické 

partnerství. 

Následně se autorka práce bude věnovat analýze výdajů na obranu a jejich 

případnému navyšování. Poslední část kapitoly se bude týkat důvodů zvyšování těchto 

výdajů a jestli se v případě Kolumbie jedná o závody ve zbrojení. 

 

 

2.3.1. Vnitřní bezpečnostní problémy Kolumbie 

 

Podobně jako dalším zemím Latinské Ameriky, ani Kolumbii se nevyhnula 

přítomnost guerillových hnutí či paramilitaristických organizací
125

 a jejich boj s nimi. 

Na rozdíl od většiny států, Kolumbie se tento problém týká dodnes, a to ve vysoké míře. 

V případě Kolumbie se jedná o dvě guerillová uskupení, která mají za sebou 

dlouholetou aktivitu a podíl na smrti mnoha kolumbijských občanů. Jedná se o Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia („FARC“) a Ejércitos de Liberación Nacional 

(„ELN“). Organizace FARC vznikla v roce 1964 v reakci vytvoření Národní fronty
126

 a 

s ním spojenými útoky, které navazovaly na občanskou válku, tzv. La Violencia, která 

se odehrávala v letech 1948-1958.
127

  

O chvíli později, v reakci na kubánskou revoluci vzniklo druhé guerillové 

uskupení – ELN. Prezidentské volby v dubnu 1970, které byly podle mnohých 

zfalšovány, přispěly k založení dalšího guerillového hnutí – Hnutí 19. dubna („M-19“). 
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Na rozdíl od FARC, které se drželo venkova, M-19 bylo městskou guerillou, podobně 

jako Tupamaros v Uruguayi či Montoneros v Argentině.
128

 

Kolumbijská vláda a armáda učinila několik pokusů – mírových i bojových – o 

ukončení existence všech tří hnutí. V letech 1973 - 1974 se kolumbijské vládě téměř 

podařilo porazit ELN v rámci operace Anorí
129

, která cílila přímo na členy ELN. Tento 

zásah byl pro organizaci zdrcující a musela projít transformací a změnou vedení, aby 

mohla dále existovat v rámci guerillových hnutí Kolumbie. Pomocnou ruku 

v rehabilitaci hnutí však poskytla i vláda prezidenta López Michelsena, která si od 

tohoto kroku slibovala zahájení a úspěšné vedení mírových rozhovorů s vůdci ELN. 

K tomu ovšem nedošlo a ELN operovala dále, mnohdy společně s FARC. V 90. letech 

v rámci snahy o pacifikaci těchto hnutí nabídla kolumbijská vláda ELN 

demilitarizovanou zónu v regionu Bolívar. Paramilitaristické hnutí AUC však tento 

záměr překazilo.
130

 

FARC  narozdíl od ELN přistoupilo k mírovým vyjednáváním, která v roce 1984 

vyvrcholila v tzv. Dohodu La Uribe. Tato dohoda zastavila boje až do roku 1987. 

Během mírového období se členové FARC spojili s představiteli levicových stran a 

společně založili stranu Unión Patriótica („UP“). Programem UP byly konstituční 

reformy, politická decentralizace, demokratické volby na lokální úrovni a konec 

dominace liberální a konzervativní strany v čele kolumbijské politiky.
131

 UP mělo 

nejlepší volební výsledky v historii levicových stran Kolumbie. Jejich úspěch a program 

však nezůstal bez odezvy – členové UP a dalších levicových stran byli od roku 1986 

systematicky vražděni
132

, včetně předsedy strany a všech levicových prezidentských 

kandidátů pro volby roku 1990. 

Devadesátá léta byla ve znamení pokračování snah kolumbijské vlády o mírová 

jednání a pacifikaci guerillových hnutí. Velkým posunem v oficiální politice byl nástup 

prezidenta Andrése Pastrany, který do čela země nastoupil v roce 1998. Začátkem roku 

1999 začala jednání o míru. Prezident Pastrana nabídl FARC demilitarizované území o 
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rozsahu 42 000 kilometrů čtverečních v oblasti San Vicente del Caguán s očekáváním, 

že FARC přistoupí k mírové dohodě.
133

 K tomuto kroku však nedošlo, naopak se FARC 

uchýlilo k únosům a vysoko profilovým guerillovým útokům, a tak prezident Pastrana 

v únoru 2002 nařídil znovupřevzetí demilitarizovaného území. Krátce po ukončení 

mírových jednání FARC unesl prezidentskou kandidátku Strany zelených, Ingrid 

Betancourt. Mediálně velice známý případ měl šťastný konec v roce 2008, kdy se 

podařilo Betancourt osvobodit.
134

 

K tvrdému přístupu vůči guerillovým hnutím došlo zejména v průběhu 

funkčního období Álvara Uribeho (2002 – 2010). Během posledních deseti let tak 

docházelo k častým útokům z jedné či druhé strany a kolumbijská vláda již neměla 

zájem na mírovém vyjednávání s teroristickými organizacemi, za které je nejen 

Kolumbie, ale i řada dalších států považuje. Tento tvrdý přístup se podle všeho 

kolumbijské vládě vyplácí a velká část dříve zapovězených území je zpět pod kontrolou 

armády a bezpečnostní situace v zemi se výrazně zlepšila. Na druhou stranu čeká 

Kolumbii ještě dlouhá cesta k úplnému vyřešení vnitřních bezpečnostních problémů. 

 

2.3.2. Vnější bezpečnostní rizika 

 

Kolumbie aktuálně nemá jasného vnějšího nepřítele, u kterého by hrozilo vysoké 

riziko ozbrojeného konfliktu, a to ani v rámci regionu, ani na globální úrovni. Existují 

však spory, které mají souvislost s vnitřními problémy země a přenášejí se na mezistátní 

úroveň. 

Z dlouhodobého pohledu má Kolumbie problematické vztahy s Ekvádorem a 

Venezuelou. Ty historicky pramení primárně z rozdílného vnímání guerillových hnutí 

v Kolumbii. Ani jeden ze států nehodnotí FARC a ELN jako teroristickou organizaci a 

naopak je jim vyjadřována podpora, a to jak ideologická, tak materiální. 

                                                 

 

133
 ROSEN (2012), str. 43 

134
 BBC (2008)  



60 

 

 

Vztahy s Venezuelou jsou komplikovány několika faktory. Zaprvé je to 

strategické partnerství USA – Kolumbie, vůči kterému se Venezuela staví do pozice 

regionálního oponenta.
135

 Dále jsou to akvizice vojenského vybavení, které snižují míru 

důvěry u kolumbijské vlády i veřejnosti. Ta vidí nárůst výdajů na obranu v případě 

Venezuely jako neadekvátní vůči reálným vnitřním a vnějším bezpečnostním hrozbám, 

kterým země čelí. Podobný názor však panuje i ve Venezuele, která obviňuje Kolumbii 

z vytváření regionální nerovnováhy kvůli posilování vojenských kapacit a napomáhání 

navyšování vlivu USA v regionu Jižní Ameriky. Vyhrocení situace napomáhá také fakt, 

že obě dvě země vznášejí svá obvinění na půdě OAS a dalších. 

V neposlední řadě vzájemným vztahům neprospívaly ani snahy kolumbijského 

prezidenta Uribeho postavit nedávno zemřelého Hugo Cháveze před Mezinárodní 

trestní tribunál za napomáhání válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, které 

páchalo hnutí FARC.
136

 Álvaro Uribe podal žalobu na Cháveze těsně před koncem 

svého druhého funkčního období, a tak měla být tato žaloba spíše osobním problémem 

obou státních představitelů. Osobní rozepře však v jejich případě mají přesah do 

mezistátního sporu.
137

 

Druhým problematickým vztahem, který Kolumbie v rámci regionu má, je vztah 

s Ekvádorem. Politické směřování země se podobá spíše Venezuele, podpora FARC ze 

strany představitelů země je tedy zřejmá. Velkým zásahem do vzájemných vztahů byla 

operace kolumbijské armády v roce 2008, která vtrhla na ekvádorské území se záměrem 

chytit jednoho z vůdčích představitelů FARC – Raúla Reyese. Tato operace se podařila, 

zanechalo to však ve vzájemných vztazích velké napětí a na krátkou dobu došlo i 

k přerušení veškerých diplomatických vztahů. Nastalo období vzájemného obviňování, 

prezident Uribe nařkl svůj ekvádorský protějšek z podpory FARC, přičemž hnutí mu 

mělo dokonce spolufinancovat prezidentskou kampaň.
138

 

Obě dvě strany přistoupily k jednání vedoucím k obnovení vzájemných vztahů. 

Kolumbie navrhla vytvoření společných mechanismů, které by měly za úkol společně 
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bojovat proti přítomnosti FARC v hraniční oblasti. V listopadu 2009 došlo k vytvoření 

společné komise, jejímž cílem je „koordinace, vyhodnocení a supervize plnění 

vojenských a policejních závazků o bezpečnosti hranic.“
139

 Tento mechanismus se tak 

stal klíčovým pro normalizaci vzájemných vztahů Ekvádoru a Kolumbie. Na druhou 

stranu je nutno poznamenat, že akceschopnost této komise je spíše slabá a 

nedostačující.
140

 

Hraniční oblast je jedním z hlavních společných problémů obou států. Jejich 

prostupnost zvyšuje možnosti pašování drog, zbraní a organizovaného zločinu a 

nedostatečná kontrola z obou stran hranice nepomáhá řešení situace. Nedůvěra 

Ekvádoru vůči strategickému partnerství USA – Kolumbie je dalším z bodů, které 

ochlazují vzájemné vztahy.  V  neposlední řadě je zde několik žalob Ekvádoru na 

vysoké kolumbijské představitele, ve kterých jsou obviňováni „z nedostatečné 

intelektuální úrovně“, kterou prokázali v rámci Operace Fénix na ekvádorském 

území.
141

 

 

2.3.3. Partnerství USA - Kolumbie 

 

Důležitou roli ve vztahu k ostatním státům hraje pro Kolumbii strategické 

partnerství s USA. Jeho kořeny sahají až do 50. let 20. století, kdy v zemi probíhala 

občanská válka. Tehdy se USA začaly více angažovat v oblasti a spolupráce se dále 

rozšiřovala. V 70. letech se země spojily dohromady ve válce proti obchodu s drogami, 

jelikož to byla právě Kolumbie, odkud se do USA dostávala většina drog. K dalšímu 

rozvoji vzájemných vztahů a spolupráce došlo až v 90. letech, kdy tehdejší prezident 

Andrés Pastrana ve spolupráci s USA představil strategii nazvanou Plán Kolumbie, 

která měla ukončit několik desetiletí trvající konflikt s guerillovými hnutími v zemi, 
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eliminovat pašování drog a zajistit rozvoj země.
142

 O rok později byl americkým 

kongresem schválen zákon se stejným názvem. 

Období předcházející strategii nebylo pro vzájemné vztahy příliš příznivé. 

Prezident Ernesto Samper byl pro USA příliš slabým prezidentem v otázce boje 

s drogami, dokonce se objevovaly informace, že obchod s drogami podporuje a je díky 

němu částečně financována jeho prezidentská kampaň. USA zašly až tak daleko, že 

v letech 1995-1997 přistoupily k decertifikaci Kolumbie, což znamenalo pozastavení 

velké části finanční pomoci.
143

 

Nástup Andrése Pastrany do funkce prezidenta Kolumbie znamenal obrat ve 

vztazích s USA. Pastrana si dobře uvědomoval, že bez zahraniční pomoci není možné 

vyřešit vnitřní problémy země, a tak přesvědčil Washington, že bez americké asistence 

bude problém přetrvávat. Washington také změnil svůj pohled na Kolumbii, jelikož 

výhrady vůči Samperově administrativě a obracení se zády spíše posílily guerillová 

hnutí než naopak. Došlo tak k urovnání diplomatických vztahů a dohodě o vzájemné 

spolupráci a postupu v boji s guerillami. 

V letech 2000 – 2008 činila finanční podpora USA v rámci Plánu Kolumbie přes 

6 miliard amerických dolarů, přičemž převážná většina, 4,9 miliardy USD, byla určena 

na boj proti drogám.
144

 Podpora USA definovaná Plánem Kolumbie zahrnuje nejenom 

finanční asistenci, ale také vojenskou přítomnost v zemi. V říjnu 2004 bylo Kongresem 

USA schváleno dočasné umístění až 800 příslušníků ozbrojených sil USA.
145

 O pět let 

později došlo k uzavření další dohody, která umožnila americké armádě přítomnost na 

třech kolumbijských základnách – Palanquero, Apiay a Malambo. Tato dohoda vyvolala 

vlnu kritiky v rámci regionu, zejména pak ze strany Venezuely a dalších levicově 

orientovaných vlád, které osočovaly USA z přílišného vlivu a expanzionizmu v Jižní 

Americe.
146
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Závěrem je nutno poznamenat, že bez americké podpory by pravděpodobně 

neměla Kolumbie takové možnosti v boji s guerillami a organizovaným zločinem. Míra 

úspěchu je však doposud diskutabilní, jelikož vliv těchto hnutí je v zemi stále silný a 

konec téměř 50 let trvajících bojů daleko. 

 

2.3.4. Výdaje na obranu 

 

Kolumbijské výdaje na obranu se řadí k největším v rámci Latinské Ameriky. V 

 letech 1999 – 2011 činily celkové výdaje na obranu více než 100 miliard amerických 

dolarů. Při pohledu na graf výdajů můžeme sledovat konstantní růst, který se zbrzdil až 

v roce 2010. Největší nárůst zaznamenáváme v letech 2009 – 2010, kdy v porovnání 

s rokem 1999 narostly výdaje o 86%. 

 

Obrázek 7 – Vývoj výdajů na obranu Kolumbie 

Z pohledu hrubého domácího produktu řadíme Kolumbii k těm jihoamerickým 

zemím, které mají nejvyšší výdaje. Výdaje na obranu představují 3-4% podílu na HDP 
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Kolumbie. Takový poměr je výrazně vyšší, než je např. celosvětový průměr, či průměr 

Latinské Ameriky & Karibiku.
147

 

 

Obrázek 8 Podíl výdajů na obranu na HDP Kolumbie 

Z těchto údajů můžeme vysledovat i souvislosti, které vedou Kolumbii 

k zvyšování výdajů na obranu. V roce 2009 podepsala Kolumbie s USA další dohodu o 

spolupráci, která umožnila vojenskou přítomnost na kolumbijských základnách (viz 

výše). Zároveň v té době se odehrávalo napětí mezi Kolumbií a Ekvádorem, potažmo 

Venezuelou. I tento fakt mimo jiné přiměl Kolumbii k určitému přehodnocení 

vojenských akvizic a zaměření se i na obranné vybavení. 

V prvních letech minulé dekády se výdaje na obranu zaměřovaly primárně na 

boj proti drogám, čemuž napomáhalo i směřování zahraniční politiky USA, odkud 

pocházelo přes 70% všech akvizic. Dalšími dodavateli zbraní a vybavení do Kolumbie 

jsou Brazílie, která poskytla bojové letouny v letech 1992-1993 a dále 2006-2007, 

naváděcí bomby a rakety od Izraele v letech 2002-2005 a letadla od Španělska. 

Dodavatelem vybavení bylo v posledních letech i Rusko, a to i přes úzké vazby 

Kolumbie na USA. Od roku 2005 se kolumbijské úřady věnovaly i akvizicím 
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Venezuely a armáda tak částečně přizpůsobila některé své investice k budování 

obranných kapacit, včetně několika bojových letounů.
148

 

V otázce transparentnosti nepatří Kolumbie k jihoamerickým státům, které 

pravidelně a poctivě reportují veškeré akvizice. Finanční asistence poskytnutá ze 

zahraničí v rámci Plánu Kolumbie není zahrnuta ve státním rozpočtu a kolumbijské 

ministerstvo financí ani nemá vliv na tyto příspěvky. Jistý přehled však poskytla v roce 

2005 studie zabývající se pokrokem Plánu.
149

 Zlepšení transparentnosti by mělo přijít 

s přesunem zodpovědnosti za finanční programy do rukou ministerstva financí a 

Národního plánovacího odboru. 

V rámci reportování na mezinárodní a regionální úrovni je reportování 

Kolumbie nedostačující. Od roku 2000 poskytla země pouze tři reporty Nástroji OSN 

pro reportování vojenských výdajů, a to v letech 2007, 2008 a 2009.
150

 Problematickou 

se jeví i skladba položek, které mají jednotlivé státy reportovat. Kolumbie ve svém 

reportu zahrnula i výdaje národní policie, čímž pak dochází ke zkreslení údajů. Na 

druhou stranu, jako jediná země vyjádřila zájem a připravila návrh na zlepšení definice 

součástí vojenských výdajů pro účely reportu.
151

 Reporty, které jsou vyžadovány 

v rámci UNROCA jsou v případě Kolumbie také nedostačující a nepravidelné. Navíc, 

pokud Kolumbie poskytla report do UNROCA, nezaslala ho do OAS.
152

 

V otázkách transparentnosti výdajů na obranu má Kolumbie stále velké rezervy, 

což přispívá k negativnímu vnímání jednání Kolumbie a jejího vyzbrojování. Jaké jsou 

tedy důvody pro navyšování výdajů? Proč Kolumbie vynaložila v posledních letech 

stále vyšší objemy peněz na akvizici nového vybavení pro své ozbrojené síly? 
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2.3.5. Důvody zvyšování výdajů na obranu 

 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, Kolumbie se potýká s mnohými 

problémy, které by mohly být příčinou vyšších výdajů na obranu v posledních deseti 

letech.  

Kolumbie má v regionu Jižní Ameriky dva problematické sousedy, se kterými je 

dlouhou dobu ve sporu. V případě Ekvádoru došlo k vyhrocení situace v roce 2008, kdy 

kolumbijské jednotky překročily hranice obou států za účelem dopadení jednoho 

z vysokých představitelů FARC, Raúla Reyese.
153

 Tento krok způsobil mezinárodní 

roztržku a dočasné zmrazení veškerých diplomatických vztahů.
154

 Na stranu Ekvádoru 

se navíc postavila Venezuela a preventivně rozmístila své vojáky na hranice s Kolumbií. 

Roztržka označovaná jako Andská krize byla brzy ukončena na regionálním summitu 

v Rio de Janeiro, tenze ale panují mezi aktéry i nadále. Álvaro Uribe v souladu s Plánem 

Kolumbie nehodlal ustupovat guerillám, a to i za cenu problémů s okolními státy, které 

vstup kolumbijské armády do Ekvádoru vyvolal. Tento přístup by tak mohl vyvolávat 

dojem, že Kolumbie nemá problém vstoupit do ozbrojeného konfliktu s kýmkoli, kdo 

by bránil úspěšnému boji proti FARC. Ve skutečnosti však Kolumbie nemá a priori 

zájem narušovat vzájemné vztahy za rizika eskalace ve válku.
155

 Antagonismus mezi 

Kolumbií a dalšími státy tedy není důvodem pro zvyšování výdajů na obranu. 

Vnitřní problémy, se kterými se Kolumbie potýká již téměř padesát let, se jeví 

jako pravděpodobnější důvod pro navyšování výdajů. Není to pouze boj s guerillami 

jako takovými, ale pašování drog a zbraní, organizovaný zločin a další ilegální aktivity 

doprovázející existenci extrémních levicových uskupení. V posledních letech se navíc 

ukázalo, že členové FARC pronikli do vysokých postů kolumbijské armády. 

V počítačích příznivců guerilly byly nalezeny tajné informace, které pochází přímo ze 

středu ozbrojených sil, a tak ministerstvo obrany pojalo podezření, že někteří seniorní 

příslušníci armády poskytují tyto informace guerille.
156

 O stupňování aktivit guerilly 

hovoří i report kolumbijské neziskové organizace Corporación Nuevo Arco Iris, který 
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hodnotí období první poloviny roku 2011.
157

 Ačkoli prezident Santos hovořil o úspěchu 

v boji s FARC a ELN, Kolumbie je nucena investovat velké objemy peněz, aby byla 

schopna udržet situaci na více či méně stabilní úrovni. 

Země po roce 2005 pozměnila strukturu akvizic zbraní a vybavení více směrem 

k budování obranných kapacit, což vysvětluje zvýšeným zbrojením Venezuely. Hugo 

Chávez však oponoval tím stejným argumentem, kdy „je zapotřebí se vymezit vůči 

narůstajícímu vlivu USA v regionu a připravit se na možný útok“.
158

 Takové chování 

potvrzuje existenci bezpečnostního dilematu v regionu Latinské Ameriky, přičemž oba 

dva zúčastněné státy přistupují k více či méně opatrné reakci na zvyšování zbrojení u 

sousedního státu. 

Na rozdíl od některých jiných států Latinské Ameriky, nedisponuje Kolumbie 

žádným mimo rozpočtovým zdrojem financí, které by pocházely z jejího nerostného 

bohatství. Kolumbie je však největším příjemcem americké finanční asistence 

v Latinské Americe a partnerství s USA je tak pro financování ozbrojených sil klíčové. 

Nedostatečná transparentnost v reportování výdajů však znemožňuje úplné rozklíčování 

akvizic a zdrojů financování.  

Ze stanovené definice závodů ve zbrojení splňuje Kolumbie dva, resp. tři body. 

Existující antagonismus mezi Kolumbií a Venezuelou (a částečně i Ekvádorem), který 

na druhou stranu není vyhrocený do té míry, aby se obě dvě (tři) strany zapojily do 

závodů ve zbrojení bez zvážení možných následků. Stejně jako u ostatních států je 

splněna podmínka rapidního růstu v kvalitě či kvantitě vybavení. Třetím bodem, který 

Kolumbie splňuje částečně je formování ozbrojených sil s důrazem na jejich efektivitu. 

To platí pro Kolumbii po roce 2005, kdy při svých akvizicích začala přihlížet i na 

akvizice Venezuely a částečně jim přizpůsobovat své nákupy zbraní a dalšího vybavení. 
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2.4. Peru 

 

 Ačkoli Peru na první pohled nepatří v Latinské Americe ke klíčovým hráčům 

v otázkách zbrojení, bylo do této práce zařazeno záměrně z více důvodů. Zaprvé, Peru 

historicky má problematické vztahy s některými ze svých sousedů. Za druhé, od 2. 

poloviny 20. století se země potýká s vnitrostátními bezpečnostními problémy v podobě 

guerillového hnutí Světlá stezka (Sendero Luminoso). Jaký je podíl těchto faktorů na 

případném zvyšování vojenských výdajů země bude předmětem této kapitoly. 

 

2.4.1. Vztahy s Chile a Ekvádorem 

 

Peru sdílí hranice s Bolívií, Brazílií, Ekvádorem, Chile a Kolumbií. 

Z historického hlediska má Peru problematické vztahy, které více či méně přetrvávají 

dodnes, se dvěma z nich – Ekvádorem a Chile. Zatímco neshody s Ekvádorem 

vyvrcholily naposledy v ozbrojený konflikt v polovině 90. let, v případě Chile jsou 

vztahy komplikované dodnes. 

První zhoršení diplomatických vztahů s Chile datujeme do druhé poloviny 19. 

století, kdy Chile vyhlásilo Peru a Bolívii válku, kterou označujeme jako Pacifická. 

Jednalo se o územní a obchodní spory nejprve mezi Bolívií a Chile, přičemž Peru mělo 

tajnou dohodu s Bolívií o vzájemné podpoře a ochraně. Než mohlo Peru rozhodnout o 

případné pomoci Bolívii, Chile vyhlásilo v dubnu 1879 válku oběma státům. Po čtyřech 

letech došlo k ukončení bojů, kdy byla uzavřena Smlouva z Ancónu. Na základě této 

smlouvy předalo Peru území Tarapacá, Arica a Tacna do správy Chile. Osud posledních 

dvou jmenovaných oblastí měl být vyřešen plebiscitem, ke kterému však nakonec 

nedošlo a Chile na základě smlouvy z Limy vrátilo Peru oblast Tacna.
159

 

Vojenské diktatury v obou dvou státech také nepřispěly k vylepšení vzájemných 

vztahů. Peru dokonce plánovalo útok na Chile na základě chilského rozhodnutí věnovat 

Bolívii k jejímu 150. výročí nezávislosti koridor umožňující přístup k moři. Problém byl 
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v umístění koridoru, a to na sever od bývalého peruánského území Arica. K útoku 

nakonec nedošlo, stejně tak Bolívie přístup k moři nezískala. 

Třetím výrazným zásahem do vzájemných vztahů Chile a Peru byl v polovině 

90. let výše zmíněný konflikt mezi Peru a Ekvádorem. Nejdéle trvající konflikt o sporné 

území na západní polokouli se znovu rozhořel v roce 1995. V peruánském tisku se brzy 

po eskalaci objevily informace, že Chile dodává zbraně Ekvádoru, a podporuje ho tak 

v konfliktu. Chile tyto zprávy dementovalo s tím, že k posledním dodávkám zbraní 

došlo v roce 1994. O deset let později však ekvádorský generál Víctor Bayas přiznal, že 

Chile zbraně do Ekvádoru skutečně dodávalo a tyto dodávky nebyly nelegální.
160

 Bayas 

však současně uznal, že vysvětlení, které Ekvádor poskytnul na dotazy spojené 

s dodávkou zbraní z Chile, nebylo dostačující a transparentní. 

Peruánsko-ekvádorský konflikt je nejstarším územním konfliktem na západní 

polokouli. Jeho kořeny sahají až do začátku 19. století, kdy byla hranice nejednoznačně 

určena, daná oblast minimálně obývána a španělská koloniální správa neměla důvod 

jasně definovat hranice území. Snahu o definici hranic měly i Spojené státy americké, 

které do roku 1941 celkem čtyřikrát vyjádřily ochotu vyřešit problém z pozice 

neutrálního prostředníka. Rostoucí nacionalismus obou konfliktních stran však vyústil 

v létě 1941 ve válku a Ekvádor okupoval peruánskou oblast Zarumilla. O pár měsíců 

později válka končí vítězstvím Peru, Ekvádor ztrácí část území a v roce 1942 je 

podepsán Protokol o míru, přátelství a hranicích neboli Protokol z Rio de Janeira
161

, kde 

se jako ručitelé podepsali představitelé Argentiny, Brazílie, Chile a USA.  

V následujících letech se podařilo vymezit hranice 95% sporného území bez 

dalšího konfliktu a za pomoci zvolených ručitelů. Úsek podél řeky Cenepa v oblasti 

Cordillera del Condor však zůstal jako ohnisko všech budoucích územních sporů. 

Zatímco Peru trvalo na důsledném dodržování Protokolu z Rio de Janeira a arbitrážního 

rozsudku Braz Días de Aguiar
162

 z roku 1945 o omezení ekvádorských práv, 

ekvádorský prezident José María Velasco Ibarra prohlásil tyto dokumenty v roce 1960 
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za neplatné a žádal nové hraniční vymezení oblasti.
163

 Další eskalace konfliktu se 

odehrála na začátku 80. let 20. století, kdy Ekvádor rozmístil své ozbrojené síly podél 

sporné oblasti Cordillera del Condor. Následovala řada menších konfliktů, které se 

podařilo ručitelským státům eliminovat a odsunout vojenské jednotky z oblasti. Příčiny 

konfliktu však přetrvávaly. V letech 1990 – 1991 sužovala Peru vleklá hospodářská 

krize a vnitřní problémy plynoucí z aktivit Světlé stezky. Nový peruánský prezident 

Alberto Fujimori se snažil s Ekvádorem vyjednávat o vytvoření ochranné zóny ve 

sporné oblasti. Ekvádor pokračoval v rozmisťování jednotek do oblasti, ale Peru 

zareagovalo až v roce 1994, kdy varovalo před možným útokem. K tomu došlo v roce 

1995 a pro Peru skončilo neúspěšně. Z logistického hlediska byl Ekvádor ve výhodě, a 

tak se Peru pokusilo o diplomatické vyjednávání, které však nebylo úspěšné a konflikt 

nadále pokračoval. 

Další pokus o usmíření inicioval Ekvádor, který uznal platnost smlouvy z Rio de 

Janeira s tím, že za konflikt mohly její nedostatky. Vyjednávání trvala až do října 1998, 

kdy byla uzavřena finální mírová dohoda ukončující dlouholetý územní spor.
164

 Ačkoli 

dnes jsou vztahy mezi oběma státy konsolidované a hranice jasně vymezené, tento 

konflikt ukázal, že ani Latinské Americe se otevřené konflikty nevyhýbají a je potřeba 

mít toto riziko na paměti. Sporných hraničních území je v regionu více, a může tak dojít 

v budoucnu k podobné eskalaci problému s určením hranice. 

Peru a Ekvádor vylepšily své vzájemné vztahy a překonaly krizové období 

spojené s územními spory. Po nástupu Ollanta Humaly do funkce prezidenta Peru se 

peruánský ministr zahraničí nechal slyšet, že „Ekvádor je strategickým a důležitým 

partnerem pro Peru a zemím se podařilo vytvořit přátelství a spolupráci po letech 

konfliktu.“
165

 Z Ekvádoru pro Peru nevyplývá aktuálně žádná skrytá či otevřená hrozba, 

která by vedla k zvyšování zbrojení jednoho či druhého státu, či dokonce k závodu ve 

zbrojení. V případě Chile je situace trochu odlišná. 

Jak bylo napsáno výše, dalším ze zásahů do vzájemných vztahů Chile a Peru byl 

prodej zbraní Ekvádoru během války u řeky Cenepa v roce 1995. Přiznání tohoto 
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obchodu o deset let později přispělo k antagonismu obou států, který vyústil v žalobu u 

Mezinárodního soudního dvora v Haagu v roce 2008. Předmětem žaloby ze strany Peru 

je požadavek na jasné vymezení přímořské hranice mezi oběma státy, která je dle 

peruánských úřadů nejasně určena a Chile si tak nárokuje oblast, která má patřit do 

výsostných vod Peru.
166

 Soudní spor je pro obě země dalším zásahem do vzájemných 

diplomatických vztahů a dle slov chilského ministra zahraničí existují obavy, že začátek 

soudních slyšení v Haagu může přinést posílení nacionalistů v Peru. Z toho důvodu 

musí být chilská armáda dobře připravena si udržet schopnost odradit možné útoky.
167

 

 

2.4.2. Vnitrostátní bezpečnostní problémy 

 

Palčivější než diplomatické rozpory s Chile jsou pro Peru vnitrostátní problémy. 

Jejich hlavní příčinou je Komunistická strana Peru – Světlá stezka („Partido Comunista 

del Perú – Sendero Luminoso“). Počátky tohoto maoistického guerrilového hnutí 

datujeme na přelom 60. a 70. let na univerzitu v peruánském Ayacucho, kde působil 

jako profesor filozofie zakladatel Světlé stezky Abimael Guzmán. Jméno hnutí je 

odvozeno od zakladatele Peruánské komunistické strany José Carlose Mariátegui a jeho 

principu „marxismus-leninismus otevírá světlou stezku revoluci“.
168

 

Zpočátku nepříliš rozsáhlá organizace se poprvé projevila v roce 1980 během 

prvních voleb povolených vojenskou vládou, kdy členové Světlé stezky zapálili několik 

uren s volebními hlasy a pověsili mrtvé psy na pouliční osvětlení.
169

 Tato událost 

nevyvolala žádnou vládní reakci, a tak mělo hnutí další téměř dva roky na posílení své 

základny. Po dvou letech byla situace již natolik vážná, že vláda musela vyhlásit stav 

ohrožení v regionech Ayachuco, Huancavelica a Apurímac a započalo tak období 

násilností a nestability, ke kterému přispělo i zneužití pravomocí armádou, která 

zatýkala nevinné a případy mučení a znásilňování byly také častým jevem. V roce 1991 
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měla Světlá stezka pod kontrolou většinu venkova na jihu a ve středu Peru a 

nezanedbatelný vliv na krajích Limy.
170

 

Aktivnější přístup k řešení problému zaujal až prezident Alberto Fujimori, který 

v roce 1991 přijal zákon č. 740 legalizující milice „rondas“
171

, které v průběhu 80. let 

vybaveny armádními zbraněmi pronásledovaly rebely. Velkým úspěchem jeho vlády 

bylo v roce 1992 dopadení Abimaela Guzmána, které znamenalo pro Světlou stezku 

hluboký zásah do fungování. Guzmán, neboli Presidente Gonzalo jak zněla jeho 

přezdívka, neměl žádného svého jasného nástupce. Guerrilové hnutí se tak postupně 

rozpadlo na několik více či méně radikálních frakcí. 

Ačkoli aktivity Světlé stezky po dopadení a odsouzení Abimaela Guzmána na 

doživotí poklesly, až místy vymizely, od roku 2005 můžeme sledovat postupný návrat 

Světlé stezky. David Scott Palmer a Alberto Bolívar definovali čtyři faktory potvrzující 

návrat Světlé stezky do aktivního dění v Peru.
172

 Zaprvé, organizace se proměnila a 

poučila ze situace v první polovině 90. let. Po svém zatčení Guzmán společně s dalšími 

vrcholnými představiteli přehodnotil svůj názor na možnost rychlého vítězství v 90. 

letech. Uznal, že organizace podcenila své možnosti a přehlédla změnu v chování 

armády a policie, která pak vedla k jejich dopadení. Druhou významnou proměnou 

v uvažování Světlé stezky je oproštění se od ideologické a organizační rigidity a snaha 

navázat konstruktivní vztahy s obyvateli venkova a získat jejich podporu.  

Třetím faktorem poukazujícím na narůstající přítomnost Světlé stezky je návrat 

k praktikám, které se v minulosti osvědčily.
173

 V tomto případě se jedná konkrétně o 

získávání financí pomocí produkce a pašování drog v oblastech, které mají rebelové pod 

svojí kontrolou. V 80. letech se díky těmto praktikám financovaly nákupy zbraní, zásob 

či samotných operací. 

Začtvrté, Abimael Guzmán se může i přes své uvěznění více zapojovat do dění a 

být tak ideologickou a taktickou podporou hnutí, v jehož čele tak fakticky stojí dosud. 

Jeho znovuzapojení bylo paradoxně umožněno nátlakem ze strany Organizace 
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amerických států a její Komise pro lidská práva. Navíc peruánští prezidenti se snaží 

prokázat svoji dobrou, demokratickou vůli v kontrastu s autoritářskými praktikami 

Alberta Fujimoriho. 

V neposlední řadě napomáhá obnově Světlé stezky i neakceschopnost a 

nedostatečný zájem peruánské vlády věnovat pozornost tomuto tématu. Po úspěšném 

zatčení Guzmána a dalších vrcholných představitelů organizace se vládní aktivity 

přesunuly na jiná palčivá témata a Světlá stezka v posledních letech znovu získává 

prostor pro růst a znovunabytí tehdejší podpory. Vládní instituce v boji proti Světlé 

stezce opakují chyby z předchozích let a místo práce s obyvateli vybraných oblastí, kde 

má organizace největší podporu, podnikají neefektivní a nákladné vojenské operace. Co 

stojí za tímto nedůsledným a neúčinným jednáním peruánské vlády, která zjevně 

podceňuje postupný a vcelku umírněný nárůst podpory Světlé stezky? Existuje reálné 

riziko návratu Světlé stezky v plné síle? 

Podle mnoha analytiků zabývajících se Peru, jedním z důvodů, proč se vláda 

nevěnuje opětovnému nabývání podpory Světlé stezky je vzdálenost, která dělí jih země 

od Limy.
174

 Riziko je pro vládu příliš daleko. Druhým problémem současné vlády je 

zastaralá strategie boje s rebely. Oblast Apurímac-Ene, kde se jedna z aktivních frakcí 

Světlé stezky vyskytuje, je klíčovou oblastí produkce kokainu v Peru, a proto vláda 

musí mít tamní obyvatele za spojence, aby mohla s guerillou účinně bojovat. Boj proti 

chudobě, podpora vzdělání a výstavba infrastruktury by tak měly tvořit podstatnou část 

oficiální strategie. 

Porušování lidských práv jsou třetím, palčivým problémem, který limituje 

operace peruánské vlády. Kořeny tohoto faktoru můžeme nalézat v 80. a 90. letech, kdy 

byla lidská práva porušována oběma stranami – guerillou i vojáky.
175

 Bývalý prezident 

Alan García, který stál v čele země poprvé v letech 1985 - 1990 a podruhé mezi lety 

2006 – 2011 tak má (zřejmě oprávněné) obavy, že pokud by vláda přikročila k ráznému 

řešení, opět by se objevily případy porušování lidských práv a mohlo dojít i 
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k připomenutí dob minulých.
176

 García by se pravděpodobně musel zodpovídat ze své 

politiky, která porušování lidských práv fakticky schvalovala. 

Ačkoli z výše popsaného se může zdát, že organizace Světlá stezka má volné 

pole působnosti a může expandovat a vrátit se v plné síle jako před 20 lety, i na její 

straně můžeme shledat mnoho překážek. Například v oblasti údolí řeky Horní Huallaga, 

jedné z důležitých oblastí fungování Světlé stezky, jsou provládní aktivity efektivní a 

mají výsledky.
177

 Organizační roztříštěnost na několik frakcí představuje další překážku 

v úspěšném růstu. Po zatčení Abimaela Guzmána a jeho snaze o mírovou dohodu v roce 

1993 se Světlá stezka rozpadla na tři hlavní sekce – Lima, Horní Huallaga a Apurímac-

Ene. První dvě sekce pokračují v odkazu Guzmána a následují jeho vedení, které 

směřuje k politickému řešení a generální amnestii. Velitelé Světlé stezky v údolí řeky 

Apurímac-Ene se naopak Guzmána zřekli a propagují ozbrojený boj. 

Možným řešením pro budoucí existenci Světlé stezky je její transformace ve 

skutečnou politickou stranu na levé straně spektra. Frakce se základnou v hlavním 

městě Limě již podniká aktivity, které mají za cíl uznání Světlé stezky jako politického 

hnutí, aby tak získali možnost kandidovat ve volbách. Důležité je však vypořádat se 

s roztříštěností Světlé stezky, problematickým centrem v údolí Apurímac-Ene a 

spolupracovat s tamním obyvatelstvem a získat jejich podporu prostřednictvím rozvoje 

dané oblasti. Stejně tak je důležité pokračovat v úspěšných aktivitách v oblasti Horní 

Huallaga. Východiskem tak v případě vnitrostátních problémů není investice primárně 

do armády a ozbrojení, ale do rozvoje infrastruktury, školství a vzdělávání a 

zdravotního systému. Chybějící komplexní strategie proti povstalcům může být jedním 

z důvodů částečně neefektivního vynakládání financí do ozbrojených sil.
178
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2.4.3. Výdaje na obranu 

 

V porovnání s dalšími vybranými státy, výdaje Peru na obranu jsou výrazně 

menší. I přesto nejsou nezanedbatelné a v průběhu posledních dvou desetiletí došlo 

k několika skokům v jejich nárůstu. 

 

Obrázek 9 Vývoj výdajů na obranu Peru 

Po skončení územního sporu s Ekvádorem Peru snížilo své výdaje na zbraně a 

obranu jako takovou. Mírný nárůst můžeme vidět v letech 2005-2006, kdy Peru utratilo 

celkem 3,15 miliardy amerických dolarů.
179

 Výraznější nárůst výdajů můžeme sledovat 

od roku 2009, kdy výdaje na obranu byly navýšeny o více než 23% oproti 

předcházejícímu roku.
180

 

Z pohledu podílu hrubého domácího produktu na výdajích na obranu vidíme 

spíše klesající tendenci v posledních deseti letech. 
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Obrázek 10 Podíl výdajů na obranu na HDP Peru 

Zatímco v roce 1999 činil podíl vojenských výdajů na HDP téměř 2%, v roce 

2008 tyto výdaje tvořily již jen 1,09% HDP. O rok později však vzrostl podíl výdajů na 

1,35%, což můžeme přisuzovat opětovnému zhoršení vztahů s Chile, souvisejícím 

s žalobou podanou k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, a nárůstu násilností 

Světlé stezky. Přesto je zřejmé, že Peru nepociťuje akutní pocit ohrožení, který by vedl 

k navyšování rozpočtu na obranu ve smyslu zvyšování podílu na HDP. 

Po ukončení konfliktu s Ekvádorem se Peru vydalo směrem nákupu vybavení 

z druhé ruky.
181

 Jako první latinskoamerická země uzavřela dohodu o nákupu 16 

letounů MiG-29 a 18 Su-25 bombardérů od Běloruska v hodnotě 654 milionů dolarů. 

Tato dohoda se však neobešla bez problémů, jelikož Bělorusko nebylo schopné 

poskytnout potřebný servis k údržbě těchto letounů. Peru tak souhlasilo s nákupem tří 

nových letadel MiG-29 od Ruska, díky kterému získalo servis pro celou svoji flotilu 19 

letadel MiG-29. V roce 2008 s Ruskem podepsalo dohodu o opravě těchto letadel 

v hodnotě 106 milionů dolarů. 

V prvních deseti letech 21. století se Peru zaměřilo primárně na opravu a 

znovuuvedení do provozu stávajícího vybavení. Významnějším nákupem bylo v lednu 
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2009 pořízení dvou protitankových střel. Tento nákup byl zjevnou reakcí na chilskou 

akvizici dvou tanků Leopard v témže měsíci.
182

 Ačkoli vztahy mezi těmito dvěma státy 

jsou konsolidované a vypuknutí ozbrojeného konfliktu je spíše nepravděpodobné, i 

nadále jsou na peruánské straně přítomny obavy ze silnějšího souseda. V případě 

otevřeného konfliktu by vzhledem ke svým kapacitám Peru mělo velice obtížnou pozici. 

S ohledem na transparentnost výdajů je potřeba zhodnotit i transparentnost na 

národní a mezinárodní úrovni. Z pohledu národní úrovně jsou obecně používány 

národní obranné strategie a tzv. Bílé knihy, které mají obsahovat informace o 

plánovaných akvizicích zbraní a dalšího vojenského vybavení. Peruánské ministerstvo 

obrany vydalo v roce 2005 Bílou knihu národní obrany.
183

 V knize je zmíněno 

vytvoření „Fondu národní obrany“, který má sloužit jako doplněk rozpočtu na obranu 

vyčleněného ze státního rozpočtu. Cílem Fondu je financovat akvizici vybavení na 

modernizaci ozbrojených sil a národní policie, technologickou renovaci vybavení a 

opravu a údržbu stávajícího zařízení.
184

 Fond vznikl na základě zákona 28 455
185

 dne 1. 

ledna 2005 a je financován a) jednorázovým příspěvkem ve výši 25 milionů amerických 

dolarů z Národní pokladny a následně b) 20% ze zisku z těžby přírodního plynu v Lot 

88 v oblasti Camisea pro rok 2005 a 40% ze zisku v dalších letech. K tomu se od roku 

2006 přidává i 30% ze zisku z těžby v Lot 56 ve stejné oblasti. Ačkoli zákon neudává 

konkrétní hodnoty příjmů Fondu, za rok 2006 získal Fond ze zisků generovaných z Lot 

88 více než 29 milionů amerických dolarů.
186

 

Mimorozpočtový zdroj financování armády tak umožňuje snižovat podíl 

vojenského rozpočtu na celkovém státním rozpočtu. Zatímco v roce 1999 činil vojenský 

rozpočet 11,23% z celkového státního rozpočtu, v roce 2005 to bylo 8,45% a v roce 

2010 již 7,57% (viz graf). Na snižující tendenci můžeme sledovat nejenom pokles, resp. 

vymizení bezpečnostních hrozeb, ale i existenci dalšího zdroje financování, které tak 
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může zkreslovat analýzu navyšování finančních zdrojů na obranu. Za kontrolu výdajů 

Fondu je dle zákona zodpovědný Vrchní kontrolní úřad a Národní obranná rada.
187

 

 

Obrázek 11 Podíl rozpočtu na obranu na státním rozpočtu Peru 

Jak již bylo popsáno výše, na mezinárodní úrovni existuje několik mechanismů, 

které mají za cíl podílet se na transparentnosti importu a exportu zbraní. Peru se řadí 

k většině latinskoamerických států, která vyrábí a exportuje zanedbatelné množství 

konvenčních zbraní.
188

 Důležité jsou tedy reporty importu zbraní, které se společně 

s ostatními státy regionu Peru zavázalo zasílat. 

Mezi lety 2000 - 2010 zaslalo Peru 5 reportů v rámci Nástroje pro reportování 

vojenských výdajů, naposledy za rok 2010.
189

 Řadí se tak mezi státy, které reportují 

s nepravidelnou frekvencí. Co se týče relevance dat, v případě peruánských reportů 

chybí data za pozemní síly v roce 2010 a veškeré složky až na námořní v reportu za rok 

2007. Nesjednocená metodika, resp. neúplné vyplnění reportu znehodnocuje možné 

analýzy, jelikož uváděné akvizice a výdaje se neshodují s přiděleným rozpočtem. 

Frekvence reportování do UNROCA je téměř shodná s výše uvedeným 

Nástrojem. Peru v letech 2000, 2001 a 2003 zaslalo prázdné reporty bez jakýchkoli 
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akvizic, v letech 2005 – 2007 nedodalo report žádný.
190

 Nesoulad existuje i v reportech 

import vs. export. V letech 2005 – 2009 bylo odreportováno více informací v reportech 

dovozu než vývozu. Týká se to například i Peru, které ve svých reportech přiznalo 

import vybavení, dodavatel to však ve svém reportu neuvedl. Tento nesoulad 

v reportingu tak poukazuje na nedostatečnou míru transparentnosti. V případě 

Konvence o transparentnosti akvizice konvenčních zbraní Organizace amerických 

národů zaslalo Peru report poprvé v roce 2009, jednalo se ovšem o souhrnný report za 

období 2005 – 2008.
191

 V případě Peru tak můžeme vidět jednoznačné zlepšení a 

tendenci k transparentnímu jednání v případě nákupu zbraní a vojenského vybavení. 

 

2.4.4. Důvody zvyšování výdajů 

 

Identifikace důvodů vedoucích Peru ke zvyšování výdajů na obranu není natolik 

snadná, jako je tomu u jiných států v regionu. Jak bylo popsáno výše, Peru se aktuálně 

potýká s problémy vnitropolitického rázu, konkrétně nárůstem vlivu guerillového hnutí 

Světlá stezka. Dalším, podobně tíživým problémem je existující antagonismus a napjaté 

diplomatické vztahy se sousedním Chile. Peru od roku 1999 snížilo své výdaje na 

obranu, a to jak z pohledu podílu na HDP, tak podílu na celkovém státním rozpočtu. Na 

druhou stranu byl zřízen Fond národní obrany na podporu ozbrojených sil a akvizici 

nového, resp. modernějšího vybavení. Financování tohoto zdroje je nad rámec státního 

rozpočtu, a umožňuje alokovat volné prostředky na další důležité akvizice zbraní a 

vojenského vybavení. Problémem identifikace jasných příčin pro zvýšené výdaje je již 

neaktuální obranná strategie, která je z roku 2005 a nespecifikuje konkrétní vnější 

hrozby bezpečnosti země, pouze obecně poukazuje na možné hrozby spojené 

s porušováním mezinárodního práva, terorismem či ohrožením přírodního bohatství.
192

 

Od roku 2009 můžeme sledovat nárůst výdajů na obranu.  Na první pohled 

k tomu nemělo Peru žádný významný důvod. Při bližším pohledu však můžeme 

identifikovat jednotlivé příčiny tohoto nárůstu. 
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Zaprvé, v roce 2008 podalo Peru žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru 

v Haagu na Chile a otázku sporné mořské hranice. S ohledem na tyto události se Peru 

rozhodlo připravit na možný, i když nepříliš pravděpodobný konflikt, který tato 

záležitost mohla vyvolat. Slovy peruánského ministra obrany, Antero Flores-Aráoze 

„Peru musí být připraveno na jakoukoli chilskou reakci, která může být vyvolána 

rozhodnutím soudu v Haagu. Jsme dobří, ale nejsme hloupí…což neznamená, že 

nepodnikneme všechny preventivní kroky zabraňující případným rozepřím.“
193

 

Silnou vlnu nevole způsobilo vojenské cvičení Chile společně s Argentinou, 

Brazílií, USA a Francií v roce 2009.
194

 Místem tohoto cvičení navíc byla oblast 

Atacama blízko peruánských hranic a vojáci se cvičili pro případy útoku nepřítele ze 

severu. Přestože Chile zdůraznilo, že operace je čistě fiktivní, pro Peru byl takový 

scénář příliš citlivý. 

Ačkoli tedy tyto kroky částečně stojí za zvýšením výdajů na obranu, je si Peru 

vědomo toho, že Chile má výraznou převahu a ozbrojený konflikt vyvolaný ze strany 

Peru by byl jen těžko zvladatelný. Ze strategických a kapacitních důvodů Peru 

nepřistoupí ke skutečným závodům ve zbrojení, ačkoli napětí mezi Chile a Peru stále 

existuje. Rozepře však preferuje řešit pomocí mezinárodního práva.  

Je ovšem nutné poznamenat, že peruánské akvizice v posledních letech vyvolaly 

určité překvapení, jelikož je to právě Peru, které přišlo v roce 2009 s Iniciativou míru a 

bezpečnosti. Vysoký představitel OSN pro odzbrojení, Sergio Duarte, se nechal slyšet, 

že by Peru mělo v praxi následovat svá slova o odzbrojení a ukončení regionálního 

závodu ve zbrojení, která představitelé země pronášeli na půdě OSN a OAS.
195

 

Druhým, o to palčivějším problémem je v případě Peru znovu narůstající 

přítomnost Světlé stezky a ilegální činností s ní spojené. Přestože Světlá stezka se 

postupně transformuje a snaží se o vytvoření politické strany, pokračuje 

v partyzánských praktikách navazujících na 80. léta 20. století.  Opět se guerilla uchýlila 

k únosům, posledním významným byl únos 30 zaměstnanců společnosti Skanska 
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pracujících na plynovodu Camisea v roce 2012.
196

 Stalo se tak v reakci na zadržení 

jednoho z představitelů Světlé stezky, Artemia, jehož propuštěním si podmiňovali 

osvobození všech dělníků. 

Z jednotlivých podmínek definice závodů ve zbrojení splňuje i Peru dvě – 1) 

existující antagonismus mezi Peru a Chile způsobený sporem o území Atacama a 2) 

rapidní nárůst v kvantitě/kvalitě vybavení. Peru se v posledních letech hodně zaměřilo 

na modernizaci letectva i pozemních sil, což při absenci jasné obranné strategie může 

vyvolávat dojem závodů ve zbrojení, resp. úmyslu vyvolat konflikt. Peru však na 

druhou stranu proklamuje mírové řešení sporů a dodržování mezinárodního práva. 

Navíc není v pozici hegemona, který by si mohl dovolit takový konflikt vyvolat a 

dlouhodobě ho ustát. Bezpečnostní dilema můžeme sledovat v případě vztahu s Chile, a 

to konkrétně v podobě reakcí na některé chilské akvizice či činnosti ozbrojených sil, 

jako bylo například vojenské cvičení v roce 2009. Herzovu spirálu bezpečnostního 

dilematu však v tomto případě není možné jasně potvrdit, jelikož se jedná spíše o 

ojedinělé případy reakcí na chování druhého státu. 

 

2.5. Venezuela 

 

V případě Venezuely můžeme sledovat podobný příběh jako u Chile. Obě dvě 

země disponují komoditou, jejíž cena na světovém trhu prakticky neustále roste, a s tím 

i příjmy těchto států. Politický režim reprezentovaný prezidentem Hugo Chávezem již 

od roku 1998 nicméně dává tušit rozdíly mezi možnými důvody pro nárůst výdajů na 

obranu a nákup nového vojenského vybavení. 

V této kapitole se nejprve podíváme na politickou situaci ve Venezuele 

s ohledem na roli armády a vztahy se státy Latinské Ameriky, resp. Severní Ameriky. 

Následně budeme analyzovat vývoj výdajů na obranu v letech 1999-2011 a možné 

důvody pro případné navyšování těchto vynaložených finančních prostředků. 
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2.5.1. Politika Hugo Cháveze a vliv na armádu 

 

Venezuela prošla od roku 1998 výraznými změnami ve všech vrstvách svého 

fungování. Hugo Chávez vzešel z armády a již počátkem 90. let se pokusil o vojenský 

puč, který, ač nebyl dokonán do zdárného konce, potvrdil konec dlouhé éry systému 

Punto Fijo.
197

 V únoru 1992 stál Hugo Chávez v čele vojenského puče, který byl 

namířen proti tehdejšímu prezidentovi Carlosi Andrésovi Perézovi. Tento pokus o 

převrat byl kvůli malé podpoře nakonec zmařen a sám Chávez se vzdal vládě a vyzval 

k témuž i ostatní rebely. Druhý pokus o převrat následoval o několik měsíců později, 

kdy se Chávezovi přívrženci pokusili o jeho osvobození z vězení. Ani tehdy však 

převrat neskončil úspěchem rebelů. 

V roce 1993 v prezidentských volbách zvítězil Rafael Caldera, zakládající člen 

venezuelských křesťanských demokratů. Součástí jeho prezidentské kampaně byl i slib 

omilostnění pučistů, včetně Hugo Cháveze. Tím otevřel dveře pro Chávezův vstup do 

vysoké politiky, potvrzený v prezidentských volbách roku 1998. 

 

2.5.1.1. Chávezova éra 

 

Podpora Hugo Cháveze v prezidentských volbách ve Venezuele dosáhla 56%
198

, 

což ukázalo nespokojenost s dosavadním režimem politických stran, které občané vinili 

z nestability země a nedostatečného důrazu na občanská práva a společnost. To vše 

měla nová vláda v čele s Chávezem změnit. 
199

 

Jednou z prvních věcí, kterou Chávez po svém jmenování do úřadu provedl, 

bylo svolání referenda o vytvoření ústavodárného shromáždění, které by zahájilo tvorbu 

nové ústavy. Většina voličů se vyslovila pro vytvoření takového shromáždění.  Přestože 
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účast v referendu byla nízká, a vzbudila tak pochybnosti o podpoře vytvoření takové 

instituce, volby do Národního ústavodárného shromáždění se konaly v červenci 1999.
200

 

Vzhledem k faktu, že opoziční strany bojkotovaly volby, Chávezovi příznivci 

získali více než 90% všech křesel. Na ustavující schůzi Shromáždění byl vyhlášen jeho 

zakládající charakter, a tím se stalo svrchovanou mocí v zemi. Hugo Chávez, na 

demonstraci suverenity a nezávislosti tohoto Shromáždění dal svoji funkci k dispozici, 

nicméně takřka okamžitě v ní byl opět potvrzen. Dále došlo k rozpuštění Kongresu, a 

tak byl odstraněn rozkol mezi legislativní a exekutivní složkou moci v zemi. 

Nová ústava Venezuely znamenala radikální změny v politickém systému země, 

která změnila svůj název na Bolívarskou republiku Venezuela. Mezi další změny patří 

prodloužení prezidentského funkčního období z pěti na šest let, možnost znovuzvolení, 

ustanovení jednokomorového Národního shromáždění místo dvoukomorového 

parlamentu. Více pravomocí bylo svěřeno do rukou prezidenta, a to včetně povyšování 

vojáků. Armádní důstojníci v aktivní službě získali volební právo, kterým do té doby 

nedisponovali. Další změnou bylo zavedení dvou mocenských pilířů mimo moc 

zákonodárnou, legislativní a soudní – tím se stala moc občanská a moc volební. Ve 

Venezuele tak získal institut referenda významnou roli a právě na základě konání 

referenda byla 71% hlasů voličů nová ústava schválena.
201

 

Dle nové ústavy se v roce 2000 konaly prezidentské volby, jež opět s přehledem 

vyhrál Hugo Chávez. Již o dva roky později se odehrál pokus o státní převrat. Tento 

pokus byl však po několika dnech zmařen a do čela země se vrátil opět Chávez. Sílící 

opozice tak nezabránila Chávezově setrvání v úřadu až do konce jeho volebního období. 

O další změny v ústavě Bolívarské republiky Venezuela se Chávez pokusil 

v roce 2007, kdy bylo vypsáno referendum, v němž mimo jiné byla navržena 

neomezená kandidatura do prezidentského úřadu, tedy tak, aby Chávez mohl kandidovat 

i pro další volební období. Napoprvé tento návrh v referendu nebyl odsouhlasen, a proto 
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učinil o dva roky později nový pokus, kdy v referendu byla neomezená kandidatura do 

prezidentské funkce schválena.
202

 

Vláda Hugo Cháveze přinesla nejen politické, ale i ekonomické reformy, které 

se také podepisují na zvýšeném zbrojení Venezuely v posledních letech. „Socialismus 

21. století“, jak sám Chávez svoji ideologii nazýval, je založen na populismu, pomoci 

chudým, a to zejména prostřednictvím sociálních programů a myšlence nacionalismu a 

kulturnímu dědictví.
203

 Své největší populistické iniciativy Chávez legalizuje pomocí 

prezidentských dekretů, tedy další z forem zákonodárné moci. Takto Chávez zvýšil 

minimální mzdu, přidal na platech státním zaměstnancům a učitelům o 20% či zatížil 

pronajímání bytů daní, což přivítali zejména chudí obyvatelé země. Venezuela tak 

získala další zdroj do svého rozpočtu. Hlavní podíl na financování těchto programů 

Chávezovi však umožňuje jedna komodita, kterou Venezuela disponuje ve velkém 

objemu – ropa. 

Venezuela je na produkci ropy závislá, aby mohla naplňovat alespoň část 

Chávezových volebních závazků v oblasti sociální politiky.
204

 Po změně ústavy v roce 

1999 došlo ke změnám i v ropné politice. Ropná společnost PDSVA se dostala pod 

hloubkovou kontrolu státu a bylo usneseno, že rozhodování o dění v problematice 

venezuelské ropy spadá do kompetence lidu a ne odborníků. Chávez navíc nařídil, aby 

významná část z rozpočtu PDSVA šla přímo na sociální programy, ne do rozvoje 

ropného průmyslu, na kterém je přitom Venezuela tak závislá. Jak je vidět z níže 

přiloženého grafu, produkce ropy v posledních letech spíše klesá, a to i přes vysoký 

potenciál zásob, kterými Venezuela disponuje. 
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Obrázek 12 Produkce a spotřeba ropy – Venezuela 

 

Venezuela využívá svých zásob ropy a zemního plynu i ve své zahraniční 

politice. Jedním z jejích největších odběratelů jsou USA, podle údajů z roku 2011, 40% 

venezuelského exportu směřovalo právě tam. V posledních letech se však Venezuela 

snaží více diverzifikovat země, do kterých ropu dodává, zejména pak usiluje o prosazení 

na čínském trhu, kam v roce 2011 směřovalo 10% produkce. 

 

Obrázek 13 Export surové ropy 2011 
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Snaha Venezuely nespoléhat se pouze na Spojené státy americké pramení i 

z politických, respektive ideologických rozdílů obou zemí. Právě proto se v posledních 

několika letech obrací do Asie, a to konkrétně k Číně. Stejně tak pro americkou vládu 

Venezuela nepředstavuje příliš důvěryhodný zdroj ropy, a to na základě Chávezových 

výhružek o pozastavení dodávek či zničení ropných polí v případě americké intervence 

na jihoamerickém území. Poprvé došlo k této rétorice v roce 2006, tedy v roce 

prezidentských voleb ve Venezuele, kdy Chávezovy výhružky byly označeny jako 

populistický pokus o upevnění vlastní pozice v zemi. Své hrozby několikrát zopakoval, 

nicméně i on sám si uvědomuje, že USA představují největšího odběratele surové ropy 

a finance plynoucí do venezuelského rozpočtu, tzn. na podporu sociálních programů 

jsou pro zemi nepostradatelné.
205

 

 

2.5.2. Výdaje na obranu 

 

Venezuela patří v regionu Latinské Ameriky k těm zemím, které vynakládají 

vysoké částky ze svého rozpočtu na obranu. Zatímco v roce 1999, tedy pouhý rok po 

nástupu Hugo Cháveze do prezidentského úřadu, činily výdaje na obranu 2,88 miliardy 

amerických dolarů, v roce 2006 to bylo již 6,45 miliardy amerických dolarů. Jednalo se 

tedy o nárůst o 124%. V následujících letech však výdaje poklesly, významný propad 

zaznamenáváme od roku 2009, kdy celkové výdaje na obranu poklesly na 4,3 miliardy 

dolarů. 
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Obrázek 14 Vývoj výdajů na obranu Venezuela 

Z hlediska hrubého domácího produktu Venezuela investuje do obrany menší 

část, než můžeme sledovat např. u Chile. Od roku 1999 sledujeme dokonce pokles 

podílů výdajů na obranu na celkovém HDP. Tato křivka pozitivně koreluje s výší 

výdajů na obranu s vrcholem v roce 2006 a postupným poklesem od roku 2008. I přes 

vyšší absolutní čísla tato korelace naznačuje, že k markantnímu nárůstu výdajů ve 

prospěch nákupu zbraní a dalšího vybavení nedochází. 

 

Obrázek 15 Podíl výdajů na obranu na HDP Venezuela 

Nárůst ve výdajích můžeme sledovat zejména mezi lety 2005 až 2007, kdy 

Venezuela podepsala několik smluv na dodávku zbraní a vojenského vybavení. Celkem 
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12 z těchto smluv bylo podepsáno s Ruskem, které se tak stalo hlavním dodavatelem 

vybavení.
206

 Předmětem těchto smluv byl nákup bojových helikoptér MI-35, MI-17, 

MI-26, pušek AK-103 a bojových letounů Su-30MK. Kromě Ruska podepsala 

Venezuela smlouvy o nákupu vybavení i se Španělskem a Brazílií. 

V roce 2006 došlo k vyhlášení embarga na prodej zbraní do Venezuely ze strany 

USA. Toto embargo bylo uvaleno nejen na zbraně, ale i technologie a součásti vyrobené 

v USA. Na základě toho byly zrušeny i některé dohody s dalšími státy – Brazílií, 

Českou republikou, Švédskem, Španělskem či Izraelem.
207

 Rusko však i nadále 

dodávalo vybavení pro Venezuelu, v letech 2005-2010 dosáhly dodávky hodnoty 4,4 

miliardy amerických dolarů.
208

 Rok 2006 byl dle dat SIPRI pro Venezuelu rokem 

nejvyšších výdajů na obranu, a to i přes embargo vyhlášené USA.  

V otázce transparentnosti je Venezuela státem, který nereportuje své vojenské 

akvizice žádné organizaci.
209

 Informace o akvizicích zbraní však do jisté míry můžeme 

dohledat ve státním rozpočtu, kde jsou uvedeny akvizice financované pomocí Zákona o 

dluhu.
210

 Díky existenci tohoto zákona může Venezuela rozhodovat o akvizicích zbraní 

a vojenského vybavení pomocí vnitřního či vnějšího zadlužení. Tyto finanční zdroje 

jsou tak nad rámec rozpočtu na obranu. Další překážkou transparentnosti je existence 

mimo rozpočtových zdrojů financování zbrojení, což jsou v případě Venezuely 

konkrétní půjčky od Ruska. Tyto půjčky nejsou zahrnuty v celkových výdajích 

uvedených SIPRI, skutečné částky jsou pravděpodobně mnohem vyšší. 

 

2.5.3. Důvody vyšších výdajů na obranu  

 

Stejně jako v případě dalších latinskoamerických států je potřeba definovat, co 

vede právě Venezuelu ke zvyšování výdajů, které vynakládá na zbraně a vojenské 
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vybavení. Důvodů může mít Venezuela několik, a tak vysvětlením může být právě 

spojení více faktorů majících vliv na zvýšení zbrojení.  

Prvním možným důvodem je existující antagonismus s okolními státy regionu i 

mimo něj. Venezuela si udržuje velice přátelské vztahy s Bolívií a Ekvádorem, primárně 

z důvodu levicového směřování těchto zemí a jejích představitelů v prezidentské funkci 

– Evo Morálese v Bolívii a Rafaela Correy v Ekvádoru. Dále si Venezuela udržuje 

přátelské styky s brazilskou prezidentkou Dilmou Rousseff i argentinskou prezidentkou 

Cristinou Fernández Kirschner. 

O poznání horší vztahy má Venezuela s Kolumbií – sousedícím státem. Kritika 

Kolumbie ze strany Venezuely pramení z příliš dobrých vztahů USA a Kolumbie, stejně 

tak jako ze snahy kolumbijské vlády ukončit aktivity guerillového hnutí FARC. 

Oficiálně kvůli lepší kontrole hranic Venezuela zakoupila 53 vrtulníků, které jsou 

používány na boj proti pašování drog a dalším ilegálním aktivitám v pohraničí.
211

 

Skutečný důvod však může být i jiný, například snaha o kontrolu hranic v případě 

vstupu kolumbijské armády na venezuelské území, jako tomu bylo v případě Ekvádoru. 

Naposledy došlo k eskalaci po zákroku kolumbijské armády v Ekvádoru 

v březnu 2008, kdy Kolumbie zaútočila na výcvikový tábor FARC nacházející se na 

území Ekvádoru s cílem zabít Raúla Reyese. Tento útok vyvolal přerušení 

diplomatických vztahů mezi Ekvádorem a Kolumbií a zároveň zhoršení vztahů 

s Venezuelou. Reakce Venezuely následovala záhy, kdy Chávez nařídil rozmístění 10 

vojenských jednotek na hranice s Kolumbií a zároveň odvolal diplomatický sbor 

z Bogoty. Diplomatické vztahy byly sice obnoveny, Venezuela však i nadále kritizuje 

Kolumbii pro její příklon k USA. 

Imperialistické tendence a zvyšování vlivu USA v regionu je dle oficiálních 

vyjádření venezuelských představitelů důvodem pro zvyšování výdajů na obranu. Hugo 

Chávez se opakovaně nechal slyšet, že USA představují pro Venezuelu hrozbu a 

vojenský útok nelze vyloučit. Proto musí navýšit své vojenské kapacity a připravit se 

bránit. Obavy z možného útoky se ve Venezuele objevily po námořních manévrech 
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námořnictva USA, Holandska, Velké Británie a dalších v Karibském moři v roce 

2006.
212

 Na základě této události Chávez rozhodl o koupi několika ponorek, které by 

v případě útoku mohly ochránit venezuelské ropné plošiny. 

Snaha o hegemonii nepatří jen USA nebo Brazílii jako regionálnímu lídrovi. I 

Venezuela usiluje o posílení své pozice a šíření ideologie Socialismu 21. století. Tyto 

sklony můžeme do velké míry přičítat osobě Hugo Cháveze a personalizaci venezuelské 

domácí a zahraniční politiky. Venezuela se aktivně zapojuje do integračních sdružení 

v rámci Latinské Ameriky, jako je například Bolívarská aliance Amerik (ALBA), nápad 

venezuelské vlády na spolupráci zemí, které spojují stejné ideologické vize v sociální, 

politické a ekonomické sféře. ALBA vznikla jako protiváha panamerické zóny volného 

obchodu (FTAA), aby vyvážila pozici USA v Amerikách. Dále je Venezuela členem 

Unie jihoamerických států, organizace spojující Mercosur a Andské společenství. Přes 

tyto integrační snahy je pro Venezuelu důležitá i vojenská síla a kapacity demonstrující 

její moc. 

Informace, které jsou k dispozici, nedávají jasné důvody pro navyšování výdajů 

na obranu v případě Venezuely. Podle některých analytiků za zvýšeným zbrojením stojí 

potřeba ukázat USA, že Venezuela má dostatečné vojenské kapacity a je připravena na 

případný útok, který by pravděpodobně přišel z Kolumbie, jakožto spojence USA. Další 

příčinou pro zvyšování výdajů jsou i vnitropolitické důvody, a to aby si Chávez udržel 

podporu armády, na které stojí jeho režim.
213

 Největší důvod k obavám však zavdává 

letecká doprava mezi Caracasem a Teheránem s blíže nespecifikovaným materiálem. 

Tato spolupráce však není potvrzena a není tedy jisté, že k pravidelným letům skutečně 

dochází a co za nimi stojí. Objevují se spekulace, že se jedná o obohacený uran, který 

Írán poskytuje Venezuele výměnou za přístup do mezinárodního finančního sektoru.
214

 

Dle definice závodů ve zbrojení i Venezuela splňuje podmínku existence 

antagonismu, a to konkrétně s Kolumbií a ještě více s USA, které představují hlavního 

nepřítele země. Míra antagonismu je však spíše jednostranná, USA se otevřeně 
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nevyjadřují k rizikům spojeným se zvýšeným zbrojením Venezuely. I přes 

nedostatečnou transparentnost venezuelských akvizic zbraní a vojenského vybavení 

víme, že je splněna i podmínka rapidního nárůstu v kvantitě v měřeném období. 

S ohledem na velké mimo rozpočtové zdroje financování ozbrojených sil se dá navíc 

předpokládat, že tento nárůst je ještě vyšší než ukazují oficiální data. Vzhledem 

k charakteru akvizic je splněna i podmínka formování ozbrojených sil s důrazem na 

jejich pravděpodobnou efektivitu. 

Smrtí Cháveze může nastat v politice Venezuely změna, která přinese snížení výdajů na 

obranu či jejich lepší transparentnost. Vzhledem k čerstvosti této situace se však nedá 

odhadovat, jaký postoj Venezuela zaujme.  

 

 

3. Politický diskurz zvyšování výdajů na obranu 

v Latinské Americe 
 

Zhodnocení politického diskurzu zaměřeného na téma zvyšování výdajů na 

obranu ve vybraných zemích Latinské Ameriky představuje další část této diplomové 

práce a cílem je nabídnutí dalšího pohledu na problematiku. Jedná se právě o rétoriku a 

zdroje diskurzu, které zapříčiňují zvyšující se míru znepokojení s narůstajícími výdaji 

na zbrojení. Předmětem této kapitoly je tak nahlédnout na problematiku i z pohledu 

vlivu oficiálního politického diskurzu, médií a veřejné debaty. Tato kapitola tak přispívá 

k zodpovězení výzkumné otázky, která byla položena v úvodu práce. 

Z hlediska rozšířenosti tématu této diplomové práce, nepatří téma k podrobně 

zpracovaným v otázce politického či odborného diskurzu. Tento nedostatek může být 

způsoben několika faktory: 1) region Latinské Ameriky není z globálního pohledu 

dostatečně zajímavý, 2) problematika zvýšené míry zbrojení v oblasti je příliš nová, a 

proto dosud nezpracovaná, 3) situace v Latinské Americe není vyhrocená natolik, aby 

byla existence diskurzu nevyhnutelná. 
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I přes tyto výše vyjmenované překážky existuje určité množství textů a projevů, 

které se tomuto tématu věnují a reagují na něj. Tato kapitola bude rozdělena na několik 

částí dle charakteru diskurzu a příslušných meta-narací. Ve zkoumaných textech se 

uzlový bod objevuje ve spojitosti se vznikajícími či již probíhajícími závody ve 

zbrojení, nutností modernizovat vojenské vybavení, potřebou upevnit postavení v rámci 

regionu či na globální úrovni či existencí vnitrostátních konfliktů a problémů. 

 

3.1.  Zvyšování výdajů jako závody ve zbrojení 

 

Texty označující zvyšování výdajů na obranu jako záměr vyvolat závody ve 

zbrojení či přímo otevřený konflikt pochází zejména z oficiálního diskurzu vrcholných 

představitelů. Zrušení zákazu prodeje zbraní z USA, který zavedl prezident Jimmy 

Carter, vyvolalo rozporuplné reakce v jednotlivých státech Latinské Ameriky. Mezi 

hlavní charakteristiky tohoto diskurzu patří obavy z narušení rovnováhy na západní 

hemisféře, zvýšení bezpečnostního rizika, potlačení dodržování lidských práv a další. 

Mezi cíle tohoto diskurzu patří snaha upozornit na rizika spojená se závody ve zbrojení 

a potřeba zabránit eskalaci napětí, které by mohlo vyústit v ozbrojený konflikt. 

První obavy z možných následků uvolnění transferu zbraní do Latinské Ameriky 

se objevily záhy po uveřejnění Clintonova záměru. Óscar Arias, bývalý prezident 

Kostariky, se v reakci na uvolnění prodeje zbraní do rozvojových zemí dohodl společně 

s několika dalšími laureáty Nobelovy ceny na vytvoření Mezinárodního kodexu 

přístupu k transferu zbraní (International Code of Conduct on Arms Transfers). Ve 

svém projevu k uvedení Kodexu řekl, že „mezinárodní komunita nemůže dále ignorovat 

dopady nezodpovědného transferu zbraní. Bezhlavý prodej zbraní posiluje politickou 

nestabilitu, porušování lidských práv a oslabuje diplomatické snahy řešit odlišnosti 

mírovým způsobem. Prodeje zbraní probíhají často pod rouškou tajemství a obecně 

odpovídají touhám několika a ignorují potřeby a práva mnohých. Mnohé vlády, 
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bohužel, pokračují v přemisťování nedostatkových zdrojů směrem k nákupu zbraní, 

zatímco jejich občané žijí v chudobě.“
215

  

Zvyšování výdajů na obranu na úkor podpory vzdělání a boje proti chudobě se 

jako obava a výtka objevuje i v ostatních textech či projevech tohoto diskurzu o několik 

let později.
216

 Dalšími faktory zahrnutými do tohoto diskurzu je existující napětí mezi 

některými ze států Jižní Ameriky. To je založeno na historických rozepřích, územních 

sporech či ideologických odlišnostech. Nejčastěji pochází tato část diskurzu z dvou 

států – Peru a Chile. Jejich historické spory o území Arica a Tarapaca, které Chile 

získalo během Pacifické války je dodnes předmětem sporů. Za závody ve zbrojení jsou 

označovány aktivity Chile, vůči kterým se Peru vymezuje a požaduje jejich ukončení. 

Tyto střety se objevují v oficiálním diskurzu Peru a Chile v letech 2004-2005 a následně 

v letech 2009-2010. Peruánští představitelé volají po ukončení nákupu zbraní, který 

způsobuje mocenskou nerovnováhu v regionu a nutí okolní státy k zvyšování investic 

do vojenského vybavení místo do vzdělávání a boje proti chudobě.
217

 V rámci diskurzu 

je také reflektován vliv USA na situaci zvýšeného zbrojení. USA jsou zde viděny jako 

jedna z příčin zbrojení, které potenciálně může vyústit v závody ve zbrojení.  

V roce 2009 dochází k zintenzivnění diskurzu zvyšování výdajů na obranu jako 

již probíhajících závodů ve zbrojení. Tento zesílený diskurz vychází z dalšího projevu 

bývalého kostarického prezidenta Óscara Ariase, který přednesl na zasedání Valného 

shromáždění OSN v září 2009.
218

 V něm prohlásil, že Latinská Amerika je na pokraji 

závodů ve zbrojení, kdy denní výdaje na zbraně a vojáky činí v celé Latinské Americe 

165 milionů dolarů.
219

 Později však konstatuje informaci, že „přes eufemismus, který 

má zakrýt realitu, zahájila Latinská Amerika nové závody ve zbrojení, podporované 

ideologickými debatami a slabostí našich demokratických institucí.“ 
220

  

Oficiální diskurz USA se k situaci začal vyjadřovat v roce 2009, a to 

prostřednictvím ministryně zahraničních věcí, Hillary Clinton, a prezidenta Spojených 
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států amerických, Baracka Obamy. První oficiální obavy z možného vypuknutí závodů 

ve zbrojení vyjádřily USA prostřednictvím Hillary Clinton na společné tiskové 

konferenci s tehdejším prezidentem Uruguaye Tabaré Vazquezem. Během projevu 

vyjádřila Hillary Clinton obavy ze zvýšení nákupu zbraní Venezuelou a vyzvala zemi 

k větší transparentnosti při těchto transferech a osvětlení skutečných záměrů. Tabaré 

Vazquez se vyvaroval jmenování konkrétních států a vztáhl situaci na celou Latinskou 

Ameriku.
221

 Později USA ve svých projevech a textech zmírňují svůj postoj v rámci 

tohoto diskurzu, kdy nepotvrzují existenci závodů ve zbrojení s ohledem na nedostatek 

informací, nýbrž kladou důraz na jiné problémy, na které se má Latinská Amerika 

soustředit.
222

 

Peru se v letech 2009-2010 zapojilo výrazněji do role kritika zvyšování výdajů 

na obranu v regionu a vyzývalo opakovaně k ukončení závodů ve zbrojení. Na zasedání 

Organizace amerických států, Valného shromáždění OSN a Iberoamerickém summitu 

přednesli peruánští představitelé návrhy na podepsání Paktu o neagresi („Non-

aggression Pact“) a spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a boje 

proti chudobě a organizovanému zločinu.
223

 K výzvám Peru se vzápětí připojily i 

některé další státy Latinské Ameriky, jako např. Mexiko, Guatemala, Panama nebo 

Ekvádor. Tato komunikace se však nerozšířila masivně napříč regionem, přesto má 

významný vliv na celkové vnímání situace zvýšeného zbrojení jako možné bezpečnostní 

hrozby a vznik bezpečnostního dilematu. I v rámci jednoho diskurzu můžeme vidět 

podobnosti a odlišnosti, jako míru naléhavosti analyzovaných textů a projevů, které 

formují zvolený uzlový bod. 

Projevené obavy ze závodů ve zbrojení mají ideologický a mocenský charakter. 

Státy a jejich představitelé označující zvýšené výdaje za závody ve zbrojení současně 

vyjadřují obavy z hegemonistických tendencí zbrojících států. To se v diskurzu týká 

především Venezuely, Brazílie a Chile.  
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3.2.  Zvyšování výdajů na obranu jako potřeba modernizace 

 

Tento diskurz je převážně reakcí na diskurz předcházející, vysvětlující jaké jsou 

skutečné záměry vybraných zemí a jejich důvod a potřebu zvyšování výdajů na obranu. 

Na rozdíl od prvního diskurzu, v tomto případě se jedná o kombinaci oficiálního 

diskurzu reprezentovaného politiky a politickými úředníky a odborné veřejnosti věnující 

se Latinské Americe a bezpečnostním tématům v regionu. 

Diskurz se začíná objevovat až okolo roku 2004, kdy Peru obvinilo Chile 

z vyvolávání závodů ve zbrojení. Zprvu byly reakce vlažné a kritice nebyl přikládán 

přílišný význam.
224

 Diskurz odborné veřejnosti také nepotvrzoval existenci závodů ve 

zbrojení, naopak poukazoval na nutnost jednotlivých států obměnit zastaralé a často 

nefunkční vybavení, rozvoj technologií jako součást přirozeného vývoje regionu.
225

 

Hlavním argumentem pro vyvrácení diskurzu o zvyšování výdajů jako závodech ve 

zbrojení byl (i) podíl výdajů na HDP, který byl ve srovnání se zbytkem světa na nízké 

úrovni a (ii) neexistence takového napětí, jež by zapříčinilo závody ve zbrojení.
226

 

Podobně jako v prvním diskurzu, hlavní debata probíhala od roku 2009. Souvisí 

to s dalším zvýšením výdajů, aktualizací obranných strategií a Bílých knih obrany či 

ekonomickým růstem jednotlivých států Jižní Ameriky. Díky tomuto několikaletému 

růstu získaly státy finance na nákup nového vybavení a zbraní.
227

 

V případě Brazílie došlo k proklamaci záměrů společně s Národní obrannou 

strategií z roku 2008 a také projevy ministra obrany Nelson Jobima
228

, případně 

ministra zahraničních věcí Celso Amorima. Důvody Brazílie pro zvyšování výdajů na 

obranu nejsou spojeny s existujícím napětím s některým ze států v regionu ani na 

globální úrovni, nýbrž jako součást strategie lepší ochrany Amazonie, zásob ropy a 

zemního plynu v Atlantském oceánu. Dalším důvodem je i mistrovství světa ve fotbale 
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v roce 2014 a olympijské hry v roce 2016
229

 a globální ambice Brazílie jako 

významného hráče na poli peacekeepingu.
230

  

Chile, stát označovaný v prvním diskurzu jako první aktér závodů ve zbrojení 

v Jižní Americe definuje svoji obrannou politiku na základě dvou prvků: 1) deterence a 

2) mezinárodní spolupráce. Julio Soto, profesor na Národní akademii pro politická a 

strategická studia v Santiago de Chile shrnul důvody pro zvyšování výdajů následovně: 

„…domníváme se, že jádro naší obrany leží v modernizačních procesech, regionální 

spolupráci v otázkách obrany a bezpečnosti a také v našem příspěvku pro mezinárodní 

bezpečnost a mír.“
231

 

Důležitou meta-narací, která se objevuje napříč celý diskurzem, je nízký a 

relativně stabilní podíl vojenských výdajů na celkovém HDP.
232

 Kromě Kolumbie a 

Chile, které se pohybují nad celosvětovým průměrem, činí podíl vojenských výdajů na 

HDP méně než 1,5% za celou Latinskou Ameriku.
233

 Tento fakt dává za pravdu spíše 

argumentům modernizace vybavení, nikoli závodů ve zbrojení. Marcos Robledo 

z chilské Fundación Dialoga dává výši podílu na HDP do kontrastu s ostatními regiony 

(Blízký východ a USA), kde je toto číslo výrazně vyšší. Dalším argumentem je zlepšení 

úrovně transparentnosti nákupu zbraní a vojenského vybavení, a proto „nemáme důkaz 

o regionálním vyzbrojování, každá země pro to má své vlastní opodstatnění.“
234

 Tyto 

důvody však nevychází z existujícího antagonismu a potřeby reakce na zbrojení jiného 

státu, ale z vnitropolitických rozhodnutí o modernizaci, profesionalizaci či obranné 

strategii země. 
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3.3.  Diskurz zvyšování výdajů na obranu jako snaha o upevnění pozice 

 

Napříč všemi analyzovanými texty se objevují meta-narace spojené 

s hegemonistickými tendencemi států, které zvyšují své výdaje na obranu. Týká se to 

především Brazílie a Venezuely, nicméně ani Chile není v tomto diskurzu opomíjeno, a 

to primárně ve vztahu k Peru a Bolívii. Podle analytika Ray Walsera může být hlavním 

důvodem všech vojenských strategií Brazílie snaha získat „větší váhu u mezinárodního 

stolu“.
235

 Nelson Jobim, brazilský ministr obrany na obhajobu vysokých výdajů Brazílie 

prohlásil, že „je důležité, aby země měly zbraně. Ukázání síly Jižní Ameriky tkví 

v moci obrany, která odradí případné protivníky.“
236

 

V případě Brazílie hovoří ve „prospěch“ vyvrácení závodů ve zbrojení její 

profilace jako regionálního lídra a plnohodnotného globálního hráče i struktura 

vojenských výdajů, resp. nákupů. Brazílie se zaměřuje hlavně na to vybavení, které jí 

umožní rozvoj technologie a vytvoření vlastních kapacit bez přílišné závislosti na 

dovozu.
237

 Současně je posilování pozice Brazílie v souladu s Národní obrannou 

strategií a dalším z cílů definovaných právě touto strategií – uplatnit se na 

mezinárodním poli v otázce peace-keepingu a misí OSN, kterých se Brazílie již řadu let 

aktivně účastní a investuje velký objem peněz do rozpočtu organizace. Pro Brazílii je 

tak důležité, aby se stala globálním hráčem, byla uznána její důležitost, a k tomu 

využívá prostředky moderního státu včetně reformy ozbrojených složek, které od dob 

vojenské diktatury stále prochází procesem tranzice.  

Venezuela se pokouší svoji roli v rámci regionu také posilovat, zejména pak u 

států s podobným ideologickým nastavením. Mezi ty patří Bolívie, Ekvádor či Kuba a 

do velké míry i Argentina, kde země spojovaly osobní vztahy představitelů země 

Cristiny Fernández Kirschner a Hugo Cháveze. Cílem Venezuely je tak posílit 

regionální integraci nesoucí bolívarskou myšlenku. Výjimkou také nejsou slovní útoky 

Venezuely na USA, které se snaží posilovat svůj vliv a přítomnost v Latinské Americe, 

a to jak politický, tak vojenský, jako je tomu v případě Kolumbie. Levicově orientované 
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státy vnímají USA jako hrozbu imperialismu, na kterou je potřeba být připraven a 

odvrátit možný útok. 

USA odmítá tento extrémní názor s tím, že rozhodně nemá v úmyslu navyšovat 

svůj vliv v oblasti, naopak stojí o rozvoj strategických partnerství a spolupráce 

s latinskoamerickými zeměmi. Frank O. Mora z ministerstva obrany USA ve svém 

projevu na univerzitě v Miami rozebírá 7 hlavních mýtů týkajících se amerických aktivit 

či neaktivit v Latinské Americe.
238

 Jedním z těchto mýtů je právě reakce na kritiku 

spojenou s přílišnou angažovaností USA v Latinské Americe a hegemonistické 

tendence. USA obhajují strategická partnerství s jednotlivými státy regionu, jejich cílem 

je rozvoj daných zemí a regionu jako takového, stejně tak i jeho stabilita. Na druhou 

stranu USA nepopírají svou vůdčí roli v Amerikách a ani tato partnerství a podpora 

dalších států tuto pozici nemá zmenšit.
239

 

 

3.4.  Shrnutí 

 

Oficiální i odborný diskurz zabývající se zvýšeným zbrojením v Latinské 

Americe není příliš rozsáhlý, a tak ani množství meta-narací není příliš vysoké. Kromě 

oficiálních dokumentů a projevů se v diskurzu prakticky nevyskytuje téma 

vnitrostátních problémů, které mohou vysvětlovat zvýšené výdaje v Kolumbii či Peru. 

Hlavními meta-naracemi v analyzovaných textech jsou závody ve zbrojení, 

modernizace vybavení v souladu s oficiální obrannou strategií a zahraniční politikou 

zemí a usilování o hegemonii v regionu. 

I přes existenci diskurzu označujícího situaci zvýšených výdajů na obranu za 

závody ve zbrojení je silnější diskurz opačný, který hovoří ve prospěch stability situace 

a nepříliš znepokojujícího jednání latinskoamerických států. Tento diskurz je 

reprezentován hlavně odbornou veřejností a akademickou sférou. Oficiální dokumenty – 

strategie, bílé knihy -  států vybraných pro tuto práci nezohledňují rizika spojená se 

zvyšováním výdajů na obranu a tím vznikajícím bezpečnostním dilematem v Jižní 
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Americe. Jejich hlavním tématem je definování hrozeb, jako je organizovaný zločin, 

obchod s drogami, chudoba, aktivity guerillových hnutí či terorismus.  

Výskyt meta-narace závodů ve zbrojení se začíná silněji projevovat v roce 2009, 

napříč celým regionem. Do té doby se obavy o závodech objevovaly pouze v souvislosti 

s Chile a Peru, tedy státy, které mají mezi sebou komplikovaný vztah. Rok 2009 

představuje však určitý zlom ve zbrojení Latinské Ameriky. Všechny sledované státy, 

s výjimkou Venezuely
240

, navyšovaly své rozpočty na obranu. Venezuela se dohodla 

s Ruskem na půjčce ve výši více než dvou miliard amerických dolarů na nákup zbraní a 

vojenského vybavení. Tato dohoda byla dle venezuelských představitelů výsledkem 

dohody USA a Kolumbie o přítomnosti amerických vojáků na kolumbijských 

základnách, které Venezuela vnímala jako ohrožení bezpečnosti. Brazílie začala uvádět 

v platnost svoji obrannou strategii, která vznikla v roce 2008. Peru navýšilo své výdaje 

v reakci na chilské akvizice. 

Diskurz neutichl ani po roce 2011 a doteď můžeme sledovat oficiální vyjádření 

států regionu k nákupu zbraní a vojenského vybavení s opakováním meta-narace závodů 

ve zbrojení. Stejně tak se objevuje meta-narace modernizace vybavení a snaha o rozvoj 

technologií, kterou spojujeme zejména s Brazílií. 
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Závěr 

 

Tématem diplomové práce bylo zvýšení výdajů na zbrojení a obranu jako 

takovou v Latinské Americe. K tomuto navyšování výdajů dochází již od poloviny 90. 

let 20. století, přičemž výrazný nárůst sledujeme v posledních deseti letech. Cílem této 

práce tak byla analýza příčin zvýšeného zbrojení a celkových výdajů na obranu ve 

vybraných zemí Jižní Ameriky. Během tohoto období se objevily obavy ze vzniku 

závodů ve zbrojení a destabilizace bezpečnostní situace v regionu, i když tato oblast 

nepatřila a dosud nepatří k příliš rizikovým částem světa, kde by mohlo dojít 

k propuknutí ozbrojeného mezistátního konfliktu. 

Pro diplomovou práci bylo vybráno celkem pět zemí Latinské Ameriky – 

Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru a Venezuela, a to s ohledem na výši výdajů, které 

v posledních letech jednotlivé země vyčlenily na obranu včetně akvizice zbraní a 

vojenského vybavení. Brazílie, jako největší země Jižní, potažmo Latinské Ameriky je 

lídrem regionu a svůj vliv posiluje i na globální úrovni. Chile se doposud vyrovnává 

s režimem Augusto Pinocheta, který skončil v 80. letech, ale vliv armády v zemi je stále 

poměrně výrazný. Zároveň je jedním ze států Jižní Ameriky, který má napjaté vztahy a 

nevyřešené územní spory se svými sousedy. Kolumbie a Peru již několik desetiletí 

bojují proti společnému nepříteli – guerillovým hnutím, FARC a ELN v případě 

Kolumbie, Světlé stezce v peruánském prostředí. Venezuela, poslední stát vybraný pro 

diplomovou práci představuje určitý extrém v jihoamerické oblasti. Dlouholetá vláda 

Hugo Cháveze, směřující k nastolení „Socialismu 21. století“ výrazně proměnila 

oficiální dikci země a pro mnoho států uvnitř i vně kontinentu tvoří možné bezpečnostní 

riziko a destabilizační prvek. 

Diplomová práce zkoumala příčiny zvyšování výdajů na obranu napříč 

jednotlivými státy na základě analýzy jednotlivých zemí a analýzy diskurzu, který se 

týká právě této problematiky. Autorka si stanovila dvě výzkumné otázky, na které se 

v průběhu psaní diplomové práce snažila najít odpověď. První otázka byla, jestli se 

v případě Jižní Ameriky jednalo ve zkoumaném období skutečně o závody ve zbrojení či 

nikoli. Ačkoli tato otázka byla položena obecně na celý region, do analýzy bylo 

zahrnuto jen pět zemí, které ale řadíme mezi státy s nejvyššími výdaji na obranu. Druhá 

výzkumná otázka, na kterou se autorka práce pokusila odpovědět, zní „jestli zvýšení 
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výdajů na obranu vychází z logiky bezpečnostního dilematu či logiky potřeb daných 

vnitrostátními konflikty.“ Vzhledem k nárůstu výdajů autorka vycházela z hypotézy, že 

daná situace v Jižní Americe do konce roku 2011 se závodům ve zbrojení blížila, 

nicméně nepředpokládala vyústění v ozbrojený regionální konflikt. Druhou hypotézou 

byl předpoklad existence bezpečnostního dilematu v Latinské Americe a jeho spojitosti 

se zvýšeným zbrojením. 

Teoretický základ práce tvořily práce Michaela Wallace a Colina Graye o 

závodech ve zbrojení, které definují jako rapidní nárůst v kvantitě i kvalitě zbraní a 

výdajů na obranu v měřeném období. Pro účely práce byla použita kombinace definic 

obou dvou těchto autorů. O závody ve zbrojení se jedná v případě, že jsou splněny čtyři 

hlavní podmínky. Zaprvé, musí se jednat o dvě či více stran vědomých si vzájemného 

antagonismu a tlaku. Zadruhé, účastníci závodů ve zbrojení musí formovat své 

ozbrojené síly s důrazem na pravděpodobnou efektivitu těchto sil v případě boje či jako 

formu odstrašení druhého účastníka závodů. Třetí podmínka stanoví soupeření 

v kvantitě či kvalitě, mužů, zbraní či organizace. Poslední, čtvrtá podmínka existence 

závodů ve zbrojení hovoří o konkrétním nárůstu v kvalitě či kvantitě o více než 10-25% 

v měřeném období. 

Druhým teoretickým konceptem použitým v diplomové práci bylo bezpečnostní 

dilema dle Johna Herze. Ono bezpečnostní dilema je definováno jako téměř 

nepřekonatelná obava z druhého, jehož skutečné záměry prakticky není možné odhalit, 

a tak se zvyšuje napětí mezi dvěma stranami. Boj o moc je začarovaným kruhem 

bezpečnosti a kumulace moci. Takový koncept bezpečnostního dilematu můžeme 

aplikovat na moderní státy, mezi které v práci řadíme výše vyjmenované. 

První ze zkoumaných zemí byla Brazílie. Jako největší stát Jižní Ameriky má 

v absolutních hodnotách také největší výdaje na obranu v regionu. To může na první 

pohled vyvolávat dojem snahy o závody ve zbrojení. Analýza však neobjevila takové 

důvody, které by Brazílii k závodům ve zbrojení vedly a potvrzuje se tak oficiální 

vysvětlení brazilských představitelů, že se jedná o modernizaci ozbrojených sil země, 

které již nestačily nárokům moderního státu, kterým Brazílie je a zároveň již 

nesplňovaly potřeby země na mezinárodní úrovni. Brazílie čelí několika vnitřním 

hrozbám, které mají i přesah do okolních států, jsou spojeny primárně s organizovaným 
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zločinem, pašováním a výrobou drog, zbraní a dalšími ilegálními aktivitami. Pro 

ochranu země je důležité dostatečné vybavení zabezpečující hranice, a to v oblasti 

Amazonie, která představuje klíčový region země. Nerostné bohatství, kterým Brazílie 

disponuje, vyžaduje vyšší formu ochrany, a to včetně vojenské. Takto Brazílie definuje 

své priority v Národní obranné strategii z roku 2008. Druhým důvodem pro zvyšování 

výdajů na obranu v případě Brazílie je snaha o posílení pozice na mezinárodní úrovni. 

Brazílie je aktivním členem OSN, již od počátku 90. let usilujícím o stálé křeslo v Radě 

bezpečnosti a participující zemí při mírových operacích. Tuto roli chce Brazílie i nadále 

posilovat a k tomu potřebuje dostatečně flexibilní a vybavené ozbrojené síly, které jí 

umožní plnohodnotně spolupracovat na budování mezinárodní bezpečnosti. Při analýze 

diskurzu se tyto argumenty objevily nejen od oficiálních představitelů země, ale i ze 

strany odborné veřejnosti. 

Chile, druhý zkoumaný stát se dodnes vyrovnává s vojenským režimem. Ten 

měl dlouhá léta vliv na celkové výdaje na obranu, a to na základě existence Mědného 

zákona, díky kterému automaticky 10% ze zisku z prodeje mědi bylo použito na 

vojenské akvizice. Tento mimorozpočtový zdroj financí umožnil Chile obměnu 

zastaralého vybavení a zkvalitnění ozbrojených sil. Existující antagonismus mezi Chile, 

Peru a Bolívií však vyvolával obavy z chilského jednání a skutečných záměrů. V roce 

2012 poslanci v Chile odhlasovali zrušení Mědného zákona, čímž by mělo dojít 

k zlepšení transparentnosti výdajů na obranu, která ale již teď patří k nejlepší v celém 

regionu. Obavy z vyvolávání závodů ve zbrojení, které se objevovaly zejména ze strany 

Peru, nelze potvrdit. Chile skutečně učinilo několik kroků, které zvyšily napětí se 

sousedními státy, jako například hromadné vojenské cvičení poblíž peruánských hranic 

či některé konkrétní akvizice. Současně však musíme brát v potaz chilskou obrannou 

strategii, která pozměňuje přístup země k boji, aby obstála svým prioritám. 

V případě Kolumbie hrají velkou roli dva faktory. Zaprvé je to vnitrostátní 

konflikt trvající již padesát let. Kolumbie bojuje s guerillovými hnutími, která jsou stále 

aktivní, a ačkoli se jejich aktivity proměňují, vládní úspěchy jsou spíše střídavého rázu. 

Druhým faktorem majícím významný vliv na obranu a vztahy s okolními státy je 

strategické partnerství s USA a přítomnost amerických vojáků na kolumbijských 

vojenských základnách. Boj s guerillou zapříčinil v roce 2008 vstup kolumbijských 

jednotek na ekvádorské území, což mělo za následek zhoršení diplomatických vztahů 
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nejen s Ekvádorem, ale i Venezuelou, která preventivně rozmístila své vojáky u hranic 

s Kolumbií. Americká přítomnost navíc zhoršuje vztahy s Venezuelou, která toto vnímá 

jako snahu o navyšování vlivu USA v regionu. Ačkoli jsou kolumbijsko-venezuelské 

vztahy místy vyostřené, a to včetně osobních slovních přestřelek prezidentů obou států, 

do roku 2011 se neobjevil závažnější krok ze strany jedné či druhé, který by vedl 

k vypuknutí konfliktu. 

Peru je druhým státem, kde vnitrostátní problémy hrají velkou roli. Poražení 

Světlé stezky na začátku 90. let nebylo definitivní a ústupky vlády v zájmu dodržování 

lidských práv a transformace guerillového hnutí otevírají prostor pro posílení vlivu i na 

politické scéně. Pokud srovnáme situaci Peru a Kolumbie, Světlá stezka nedosahuje síly 

FARC či ELN, její akceschopnost však nelze opomíjet. Vliv na peruánské výdaje na 

obranu a některé akvizice měl na základě analýzy i vztah se sousedním Chile. Ačkoli 

oba státy oficiálně definují své vzájemné vztahy jako přátelské a bezproblémové, v roce 

2008 podalo Peru žalobu k soudu v Haagu ohledně sporné hranice. Další vlnu nevole 

vyvolalo vojenské cvičení zorganizované v oblasti, kterou Chile získalo v 19. století 

v Pacifické válce. Vzhledem k nevyrovnaným kapacitám se však nedá předpokládat, že 

by v dohledné době byl oživen spor o území a vyústil v případný ozbrojený konflikt. 

Peru dle oficiálního vyjádření chce takové situace řešit pomocí diplomatického 

vyjednávání, nikoli vojenskými manévry. 

Posledním z analyzovaných států byla Venezuela. V případě Venezuely se 

ukázalo obtížné vycházet z dostupných údajů o akvizicích, jelikož úroveň 

transparentnosti reportování výdajů na obranu u této země je nedostačující. Ačkoli 

podle informací poskytovaných oficiálními úřady se venezuelské výdaje v posledních 

několika letech snižují, miliardové půjčky od Ruska nehovoří ve prospěch Venezuely 

jakožto mírového aktéra. Venezuelský režim postavený na osobě Hugo Cháveze působí 

v mezinárodním prostředí až agresivně a některé výroky a aktivity vzbuzují obavy o 

udržení stability v regionu. Nepřítelem číslo jedna jsou pro Venezuelu USA, 

následovány Kolumbií, tedy zemí, která bojuje proti levicovým hnutím a podporuje 

politiku USA. S ostatními jihoamerickými státy Venezuela udržuje více či méně 

přátelské vztahy bez zjevných rozporů. Venezuela své akvizice odůvodňuje potřebou 

bránit se americkému vlivu v regionu a možnému útoku, který by přišel nejspíše 

z Kolumbie, tedy partnerské země USA. 
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Analýza situace v Jižní Americe pomohla odpovědět na obě výzkumné otázky. 

V rámci Jižní Ameriky se nejednalo o závody ve zbrojení, jelikož nebyly splněny 

všechny podmínky definice, a to ani u jednoho státu. Na druhou stranu se situace 

skutečně v některých ohledech k závodům ve zbrojení blížila, protože vždy byly 

splněny alespoň dvě z podmínek. Hypotéza stanovená autorkou práce v samotném 

úvodu tak byla potvrzena. 

V případě druhé výzkumné otázky a hypotézy dospěla autorka práce k závěru, že 

k zvyšování výdajů na obranu z důvodu existence bezpečnostního dilematu došlo jen 

částečně a ne u všech zkoumaných zemí. Bezpečnostní dilema se týká některých akvizic 

v případě Kolumbie, Peru a Venezuely. Tyto tři státy reagovaly na některé akvizice či 

aktivity dalších aktérů, u kterých nebyly či nemusely být zřejmé skutečné záměry. 

V případě Brazílie a Chile k takovým krokům však nedošlo a zvýšení výdajů na obranu 

vychází čistě z logiky vnitrostátních rozhodnutí či problémů. Existenci bezpečnostního 

dilematu jako takového však nelze v Jižní Americe plně vyloučit, pro zhodnocení jeho 

příčin a případných následků by bylo zapotřebí dalšího výzkumu. To je také možný 

směr pro další vědecké práce zaměřené na Jižní, potažmo Latinskou Ameriku. Dá se 

předpokládat, že bezpečnostní dilema v regionu vychází z vysoké kriminality spojené 

s organizovaným zločinem, obchodem s drogami a zbraněmi, které však mají spíše 

vnitrostátní než mezinárodní charakter. 
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Summary 

 

Latin America has been receiving more attention recently and reasons for such 

an interest can be various. One reason is the economic growth, other are increased 

security concerns. The diploma thesis sought to explain increased military spending in 

Latin America that can be noticed since the end of 1990s. The thesis analyzed situation 

in five Latin American countries – Brazil, Chile, Colombia, Peru and Venezuela and 

their reasons to increase military spending and arms acquisitions.  

Diploma thesis aimed to answer two research questions. First, whether there 

existed an arms race during the analyzed period in Latin America or not. Second 

question given in the introduction was if the increased military spending in Latin 

America is based on logic of security dilemma or other internal country issues. 

Hypothesis defined in the diploma thesis expected that the situation of increased 

military spending was close to the arms race however, author of the thesis did not 

assume an armed conflict in the region.  

Brazil as the biggest country in the region and obvious leader aims to be viewed 

as a country that has its place on global level. To become such a country, defense 

strategy is necessary in order to define possible external and internal threats and find 

measures to deal with these. Brazil created its own national defense strategy in 2008 

where main threats and strategy was defined. These threats do not include any conflict 

with neighbouring country, however, Brazil clearly argues that country of this high-

level role shall be prepared for any threat coming. By this strategy, increase in military 

spending and modernization of military equipment is explained. For Brazil, there does 

not exist any security dilemma as described by John Herz. 

Chile still struggles with military regime of Augusto Pinochet and armed forces 

do play an important role in the country. Despite existing antagonism with Peru and 

Bolivia which can be seen in cold diplomatic relationship, the probability of an open 

armed conflict is rather low. Copper law has its irreplaceable role in military spending 

which we can testify to correlation between price of copper and Chile defense spending. 

This extra budget funds enable Chile to modernize its equipment and invest in research 
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and development in military area. Furthermore, Chile’s defense strategy gives a proper 

explanation to increased spending in military. 

Colombia has other reasons for increasing its military budget. Long-lasting 

internal conflict with guerilla movements cost an immense amount of funds. Thanks to 

a strategic partnership with USA, Colombian government can fight this war more 

effectively. On the other hand, this partnership worsens relationship with Venezuela that 

sees USA as their major enemy and threat to regional stability. After 2005, Colombia 

focused more on Venezuela arms acquisitions and modified partly its military strategy 

in order to be prepared for possible attack. Probability of this is still rather low as both 

countries do not have interest in armed conflict at the moment. 

Peru is second country of this thesis dealing with guerilla movement, even 

though strength of Shining Path is not that of FARC or ELN nowadays. Existing 

antagonism with Chile led into legal prosecution at International Court of Justice in 

Haague. Altogether with existing security dilemma when Peru reacted on some of Chile 

acquisitions, it increased concerns about existing arms race. However, these two 

countries are incomparable in their capacities and Peru repeatedly argued that peace and 

diplomatic solution of problems is preferred.  

Venezuela was the last country analyzed. Hugo Chávez rhetoric caused concerns 

all over the Americas. Venezuela military acquisitions and hegemonic tendencies 

repeatedly appeared in the discourse over increased military spending. Venezuela 

officials explain their spending as reaction and preparation to possible attack from USA 

and their partners.  

In Latin America, the increased military spending did not show to be an arms 

race because conditions given by the definition were not fulfilled. In some aspects, 

countries do comply with those, though. For the second question, security dilemma was 

case of only several cases of increased military spending and acquisitions – Colombia, 

Peru and Venezuela. Brazil and Chile do not meet requirements for security dilemma in 

this case. Existence of security dilemma is not excluded in Latin America. Nevertheless, 

it is probably more question of internal problems, such as organized crime or drug 

trafficking. Further research on security dilemma could continue in this direction as it is 

another current topic of Latin America.  
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Vymezení tématu a základních cílů práce 

 

Země Latinské Ameriky v posledních letech přistoupily k modernizaci svého 

zbrojního arzenálu: Venezuela, Brazílie, Chile, Kolumbie a také Peru vynakládají 

vysoké finanční částky na novou vojenskou výbavu. Za období 2005-2009 došlo k 150 

% nárůstu výdajů za zbraně a obranný materiál ve srovnání s předešlým obdobím 2000-

2004. Vzhledem k napjatým vztahům mezi Kolumbií a Venezuelou, resp. Chile a Peru 

se proto ozývají hlasy, které označují současnou situaci za závody ve zbrojení, které 

postupně mohou přerůst v ozbrojené regionální konflikty.   

Důvodů, proč některé latinskoamerické země rozhodly o větším financování 

obranných mechanismů, je několik. Tyto důvody je možné rozdělit podle jednotlivých 

problémů a s nimi spojených priorit daných zemí. Brazílie se dostává do pozice 

jednoznačného lídra regionu, a proto se dá její vyzbrojování chápat jako snaha o 

potvrzení své pozice nejen v regionu, ale i na globální úrovni. Modernizaci vojenského 

vybavení proto považuje za prioritu své obranné politiky. Tento trend potvrzuje i nová 

Národní obranná strategie Brazílie, která byla prezidentským dekretem vyhlášena 

v prosinci 2008 a momentálně se nachází v procesu schvalování celkem 23 návrhů 

zákonů, které umožní její realizaci.
241

 Tato strategie klade důraz na modernizaci 

vojenského vybavení, které se nyní dá označit jako zastaralé a ve velké míře i 

nefunkční.  

Dalším důvodem, který vede latinskoamerické země k zvyšování výdajů za 

zbraně a vojenské vybavení, jsou bilaterální spory, které mezi zeměmi v daném regionu 

existují již poměrně dlouho. Mezi tyto země můžeme zařadit Venezuelu, Kolumbii, 

Chile a Peru. První dva státy, tradiční rivalové, získávají zbraně od Ruské federace, 

resp. Spojených států amerických. Riziko budoucího otevřeného konfliktu vyplývá 

zejména z politiky venezuelského prezidenta Cháveze s tím, že kolumbijsko-

venezuelský ozbrojený konflikt by do určité míry zakryl vnitřní problémy, se kterými se 
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potýkají obě země. Jedním z důvodů zvýšeného zbrojení je i úzká spolupráce USA a 

Kolumbie v podobě amerických základen na kolumbijském území. Ta podle Cháveze 

zvyšuje bezpečnostní riziko pro Venezuelu, která se tak musí bránit vyšší mírou 

zbrojení – nepříliš překvapivě především ve spolupráci s Ruskem. Vedle Venezuely a 

Kolumbie existují bilaterální spory i mezi Chile a Peru, resp. Bolívií. V těchto 

případech mohou být důvodem, proč země vydávají více financí na modernizaci zbraní, 

dlouhodobé historické spory o území. 

Třetím důvodem pro vyšší výdaje v oblasti obranné politiky jsou vnitřní 

konflikty v jednotlivých zemích. Příkladem je Kolumbie nebo Peru, tedy země, které je 

možné zařadit i do zemí zbrojících z důvodu vnějšího ohrožení. Na rozdíl od např. 

Venezuely, Kolumbie nemá tak velký podíl výdajů na zbrojení pro případ mezistátního 

ozbrojeného konfliktu, ale soustředí se na boj s polovojenskými organizacemi a 

guerillami, konkrétně s Revolučním ozbrojeným hnutím Kolumbie – Lidovou armádou 

(FARC – Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colombia – Ejércitos de Pueblo). 

S podobným problémem se potýká i Peru, kde dlouhodobě působí teroristická skupina 

Světlá stezka (Sendero Luminoso). Stejně jako u Kolumbie, i pro Peru platí, že výdaje 

na řešení vnitřních konfliktů výrazně přesahují výdaje na obranu proti možnému 

otevřenému konfliktu se sousedními státy. V neposlední řadě byl zaznamenán nárůst 

výdajů do modernizace zbraní i v Bolívii a Ekvádoru. Druhá jmenovaná země se 

dokonce v r. 2008 stala zemí s nejvyššími zbrojními výdaji v poměru k HDP. Důvodem 

ke zbrojení Bolívie je čím dál větší vliv Venezuely, resp. Hugo Cháveze, který sám 

aktivně ovlivňuje bezpečnostní složky Bolívie. 

 

Z výše uvedeného krátkého přehledu současné situace v Latinské Americe je 

zřejmé, že zde existuje určité riziko ozbrojeného konfliktu mezi některými výše 

jmenovanými státy. Cílem diplomové práce bude podrobně zanalyzovat současný stav 

zbrojení v Latinské Americe a míru bezpečnostního rizika, které z této situace vyplývá. 

K výběru tohoto tématu mě vedla i jeho aktuálnost, stejně jako jeho opomíjení 

v odborné diskusi v České republice. Latinská Amerika se přitom postupně stává jednou 

z klíčových geopolitických oblastí světa, o čemž svědčí např. nárůst významu Brazílie 



 

 

 

 

či Mexika v mezinárodním prostředí, a analýza zdejší bezpečnostní situace se proto jeví 

jako mimořádně důležitá. 

Hlavním cílem práce proto bude komparace výdajů na zbrojení ve vybraných 

latinskoamerických státech, posouzení, zda tyto výdaje nohou vést až k vypuknutí 

ozbrojených konfliktů, a zhodnocení, nakolik je pro státy v regionu i ostatní aktéry 

mezinárodního systému toto riziko reálné a závažné.  

 

Výzkumné otázky a metodologie 
 

V diplomové práci budu v prvé řadě hledat odpověď na otázku, jestli se 

v případě Latinské Ameriky skutečně jedná o závody ve zbrojení v tom smyslu, jak jej 

definuje Michael Wallace ve své práci Arms Races and Escalation: some new evidence 

(Journal of Conflict Resolution, vol. 23, n.1 1979), čímž by se výrazně navýšilo riziko 

eskalace problematické situace v ozbrojený konflikt. Wallace definuje závody ve 

zbrojení následovně: (i) jedná se o rychlý, simultánní nárůst výdajů na zbraně u dvou a 

více států a zároveň (ii) tento nárůst vyplývá z vnějších podnětů, tedy ze strany 

vojenského rivala, který zvyšuje výdaje na zbrojení. Nejde tedy o vnitřní podněty stojící 

mimo tuto vojenskou rivalitu.
242

 

Michael Wallace v dalším ze svých článků Armaments and Escalation: Two 

Competing Hypotheses testuje za použití datasetu z projektu Correlates of War 

pravděpodobnost vyústění krize v ozbrojený konflikt, resp. válku, a to ve dvou 

modelech – modelu připravenosti a modelu závodů ve zbrojení. Na základě svého 

testování dochází k závěru, že ačkoli nelze s určitostí tvrdit, že model závodů ve 

zbrojení vždy vede k ozbrojenému konfliktu, riziko eskalace je výrazně vyšší, než 

pokud se o závody ve zbrojení nejedná. V případě Latinské Ameriky a mé diplomové 

práce je použití tohoto datasetu vyloučené, protože zahrnuje celkem 99 konfliktů 

vyskytujících se po celém světě, tedy je v něm zahrnuto minimum latinskoamerických 
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konfliktů. Pro zodpovězení otázky, zda se jedná o závody ve zbrojení, budu kromě 

materiálních faktorů, tzn. výše výdajů na zbrojení a nákup zbrojního arzenálu zkoumat i 

politický diskurs, který se vyjadřuje k současné situaci zvýšeného zbrojení Latinské 

Ameriky. Zaměřím se jak na politický diskurs probíhající v regionu Latinské Ameriky, 

tak i na globální úrovni, a to zejména americký a ruský pohled na situaci. 

Wallaceův koncept závodů ve zbrojení v práci doplním konceptem 

bezpečnostního dilematu tak, jak byl popsán Johnem Herzem v práci Idealist 

Internationalism and Security Dilemma. Herzův koncept bezpečnostního dilematu 

vystihuje situaci, kdy v anarchickém prostředí má každý stát zodpovědnost za svou 

ochranu a zároveň obavy o svou bezpečnost, jelikož si nemůže být jist chováním 

okolních států. Herz poukazuje na fakt, že v případě, kdy jeden stát začne zbrojit, 

zareaguje na to druhý stát také zvýšením zbrojení, což následně pak přináší riziko 

eskalace v ozbrojený konflikt. Jedná se tedy o spirálu, která vede k závodům ve 

zbrojení, protože si státy nemohou být jisty chováním okolních států. Z toho logicky 

vyplývá další klíčová otázka, na kterou chci v práci odpovědět: jestli zvýšené výdaje na 

zbrojení v Latinské Americe, ať již odpovídají definici závodů ve zbrojení, či nikoli, 

zvyšují riziko vypuknutí ozbrojeného konfliktu.  

Na základě definice závodů ve zbrojení, jak ji definuje Wallace, vycházím z 

hypotézy, že současná situace v Latinské Americe se velice blíží k závodům ve zbrojení 

a riziko vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi některými latinskoamerickými státy, 

zejména pak Kolumbií a Venezuelou, je reálné. 

Metodologický postup zodpovězení výzkumných otázek bude následující: 

- srovnání vývoje výdajů na zbrojení v Latinské Americe a proběhlých 

konfliktů na kontinentu ve 20. století, které přispěje k zodpovězení druhé 

výzkumné otázky; 

- analýza současné situace v otázce zvyšování výdajů na zbrojení v kontextu 

ohnisek napětí a mocenských aspirací států v regionu, zejména s ohledem na 

územní spory, díky které bude zjištěno, jestli má zvýšení výdajů na zbrojení 

vliv na zvýšení rizika vzniku ozbrojeného konfliktu; 



 

 

 

 

- analýza regionálního i globálního politického diskursu týkajícího se 

zvyšování zbrojení v Latinské Americe a s tím spojených bezpečnostních 

hrozeb, která umožní zodpovězení první výzkumné otázky – zda-li se jedná 

o závody ve zbrojení a jaké následky z tohoto mohou vyplynout. 

Vzhledem ke komparaci jednotlivých států Latinské Ameriky bude práce 

koncipována jako vícepřípadová studie, kde budou porovnány ukazatele vybraných 

zemí Latinské Ameriky ve vztahu k výše vymezeným problémům. Na základě této 

strategie bude možné ověřit hypotézu, že potenciální závody ve zbrojení v Latinské 

Americe lze chápat jako obranu před hrozbou, kterou potenciálně přináší sousední státy. 

V případě konkrétních analýz situace v jednotlivých státech budu využívat jak 

novinových zdrojů, a to zejména zahraničních, jelikož toto téma v České republice není 

nijak pokryto, nebo jen minimálně. Primárně však budu vycházet z odborných studií a 

analýz na toto téma. Budu používat dostupné databáze, např. EBSCO či JSTOR. Dále 

také budu pracovat se staršími studiemi zaměřenými na bezpečnost v Latinské Americe, 

jelikož i historická analýza je důležitou součástí potřebnou k zodpovězení stanovených 

otázek a navíc přinese užitečné poznatky pro zmapování současné situace. To se týká 

zejména rozboru vzájemných vztahů mezi jednotlivými státy Latinské Ameriky, které 

jsou ovlivňovány mezistátními, převážně teritoriálními konflikty.  

 

Osnova práce: 

První část práce bude zaměřena na vysvětlení konceptu bezpečnostního dilematu 

a jeho zasazení do kontextu Latinské Ameriky, a dále pak vysvětlení konceptu závodů 

ve zbrojení, jejichž případná přítomnost v regionu je předmětem zkoumání v této 

diplomové práci. Následná část se pak bude věnovat analýze a komparaci vybraných 

latinskoamerických států – konkrétně Venezuely, Brazílie, Chile, Kolumbie a Peru – 

s využitím těchto teoretických konceptů. 
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