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Abstrakt 

 

Práce se zabývá zkoumáním zahraniční politiky dvou nejvýznamnějších arktických států, Ruska 

a Kanady. Cílem práce je ověřit, jaké faktory ovlivňují její tvorbu, a jak způsob uplatňování 

arktické zahraniční politiky Ruska a Kanady ovlivňuje jejich vzájemné vztahy. V úvodní části 

autorka vymezuje arktický region z geografického i právního hlediska a stručně popisuje jeho 

historii, dále se zabývá jednotlivými arktickými aktéry (mimo Ruska a Kanady) a definuje jejich 

cíle v oblasti a prostor věnuje také Arktické radě coby nejdůležitějšímu orgánu pro řešení 

arktické problematiky. Stěžejní část práce se věnuje rozboru kanadské a ruské arktické 

strategie a zkoumání vlivu vnitřních a vnějších faktorů na tvorbu arktické zahraniční politiky 

těchto zemí. Mezi vnější faktory můžeme zařadit anarchii a moc z pohledu realistů, vzájemnou 

závislost v mezinárodním systému z pohledu liberalistů a mezinárodní normy a legitimitu z 

pohledu konstruktivistů, do skupiny vnitřních faktorů pak řadí veřejnost, společenské skupiny, 

organizace vlády a hlavy států. Autorka práce analyzuje tvorbu zahraniční politiky Kanady a 

Ruska s pomocí těchto faktorů, přičemž dochází k závěru, že převažujícím faktorem ze skupiny 

vnějších faktorů v případě ruské arktické politiky je anarchie a moc, zatímco kanadská arktická 

politika vychází převážně ze vzájemné závislosti v mezinárodním systému. Vnitřními faktory, 

jež se promítají do tvorby zahraničních politik obou zemí, jsou zejména lídři obou států a 

veřejnost, zvláště pak národní identita. 

 

Abstract 

 

The study examines the foreign policy of the two major Arctic states, Russia and Canada. The 

main goal is to define what factors affect the formation of foreign policies of both countries 

and the way how applying Arctic foreign policies of Russia and Canada affects their relations in 

the region. First part of the study defines the Arctic region from geographical and legal terms, 

and briefly describes its history and also deals with Arctic actors (except Russia and Canada) 



 

 

 

and defines their objectives in the Arctic and finally the author also focuses on the Arctic 

Council as the most important institution for dealing with Arctic issues. The main part of the 

study deals with analysis of the Canadian and Russian Arctic strategy and examines the impact 

of internal and external factors on the formation of Arctic foreign policies of these countries. 

The category of external factors includes anarchy and power from the perspective of realism, 

interdependence from the perspective of liberalism and international norms and legitimacy 

from the perspective of constructivism; internal factors includes the public, societal groups, 

government organization and leaders. Author analyzes the formation of Russian and Canadian 

foreign policy using these factors and concludes, that dominant external factor in case of the 

Russian Arctic foreign policy is anarchy and power, while the Canadian Arctic policy is primarily 

based on interdependence in the international system. Internal factors, which are reflected in 

the formation of foreign policies of both countries, are particularly leaders and the public, 

especially national identity. 
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Vymezení tématu 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na porovnání zahraničních politik Kanady a Ruska ve vztahu 

k arktické oblasti. Otázky spojené s touto částí zeměkoule nabývají v posledních letech značně 

na významu, a to nejen v akademických kruzích. S pokračujícím globálním oteplováním, v jehož 

důsledku se Arktida začíná i se svým bohatstvím odhalovat celému světu, se o ni stále více 

začínají zajímat země nejen tradiční - severské, ale také země, které jsou Arktidě geograficky 

poměrně vzdálené. Motivem pro jejich zájem je především obrovské nerostné bohatství, jež 

jim arktická oblast může poskytnout. Podle odhadů se v této oblasti nachází 20-30% veškerých 

světových zásob ropy, dále se zde nacházejí ložiska zemního plynu či dalších surovin a kovů. 

 

Podle některých prognóz by mohl veškerý led na Arktidě roztát do poloviny 21. století. 

S přibývajícím časem se tak toto téma stává stále aktuálnějším a na povrch vyvstává několik 

možných scénářů vývoje situace v Arktidě, od různých forem spolupráce mezi všemi státy, 

které si na Arktidu činí nároky, až po možnou konfliktní situaci, ke které by mezi 

zainteresovanými zeměmi mohlo dojít. V současné době převládá spíše spolupráce mezi 

jednotlivými zeměmi, nicméně se dá očekávat, že s ubývajícími vrstvami ledu se situace může 

zkomplikovat.  

 

Arktický region je v českých akademických kruzích spíše přehlížen a není mu věnována taková 

pozornost, jakou by si zasloužil. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve své práci 

zpracovat ruský a kanadský postoj k oblasti za polárním kruhem a rozšířit tak povědomí o 

postojích, činech, zájmech, strategiích a vzájemných vztazích těchto dvou výrazných arktických 

hráčů.  

 

Metodologie 

 

Pro zpracování bakalářské práce jsem vzhledem k definovanému tématu zvolila komparativní 

metodu, s jejíž pomocí bych měla bez větších problémů srovnat zahraniční politiky obou zemí a 
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odhalit mezi nimi případné podobnosti či odlišnosti. Možná úskalí se skrývají za potřebou 

definovat uchopitelný počet nezávislých proměnných, jež ovlivňují proměnnou závislou - 

v tomto případě samozřejmě zahraniční politiku Ruska a Kanady. Dá se předpokládat, že 

zahraniční politiku obou zemí ovlivňují značně odlišné podoby faktorů, které se promítají do 

jejího charakteru.  

 

Faktory ovlivňující zahraniční politiku obou zemí rozdělím do dvou skupin. První skupinou jsou 

faktory vnitřní, mezi které řadím historii státu, severskou identitu a zájmové skupiny. Druhou 

kategorií jsou pak faktory vnější, do kterých spadají arktické zdroje, mezivládní organizace a 

snaha o posílení moci. V případě Kanady bude pravděpodobně převažovat severská identita 

jako vnitřní faktor, jenž se do podoby její zahraniční politiky bude promítat. Očekávám, že 

Kanada bude v případě řešení problematiky arktické oblasti více ochotná vyjednávat a 

spolupracovat s ostatními zainteresovanými zeměmi, než tomu bude v případě Ruské federace. 

V postoji a činech Ruska se pravděpodobně bude více zračit imperialistický prvek, jenž je v 

ruském jednání historicky ukotven a možná i nevědomky chování federace stále ovlivňuje. Dále 

předpokládám, že v případě Ruska bude hlavním motivem pro zájem o arktickou oblast její 

nerostné bohatství. 

 

Cílem mé bakalářské práce bude objektivně zhodnotit činnost obou zemí v Arktidě, pokusit se 

odhalit faktory, které formulování cílů zahraniční politiky Kanady a Ruska ovlivňují, resp. 

posoudit jejich vzájemnou váhu. Na jejich základě pak přístup obou zemí porovnat a 

vyzkoumat, jaký mají vliv na vzájemné vztahy obou arktických aktérů. Na základě cílů definuji 

základní výzkumnou otázku své bakalářské práce takto: Jakými faktory je ovlivněno 

formulování cílů zahraniční politiky Kanady a Ruska ve vztahu k arktickému regionu a jaký vliv 

má způsob uplatňování zahraniční politiky vůči regionu na jejich vzájemné vztahy? 

 

Struktura práce 

 

V úvodu své práce nastíním její téma a důvody, proč jsem si dané téma vybrala. Dále definuji 

cíle své práce a formuluji výzkumnou otázku. Pokusím se také zhodnotit dosavadní výzkum 

tohoto tématu a dostupnost relevantních zdrojů pro jeho zpracování nejen ze zahraničních, ale 

i z českých akademických kruhů.  

 



 

 

 

V první části samotné studie geograficky vymezím arktický region, charakterizuji ho z hlediska 

právního ukotvení v mezinárodních vztazích a ve stručnosti popíši dosavadní vývoj situace 

v něm. Vysvětlím také jeho důležitost a aktuálnost pro studium mezinárodních vztahů i pro 

bezpečnostní studia. Následně v  krátkosti představím všechny aktéry a jejich cíle, které se 

týkají právě Arktidy. Omezím se jen na nejvýznamnější severské hráče, mezi které se řadí 

Kanada, USA, Rusko, Dánsko a Norsko. Pochopitelně to nejsou všechny země, které si nárokují 

určitá území Arktidy, nicméně ostatní nehrají v arktických záležitostech nijak velké role. V této 

části se zaměřím i na vznik a činnost Arktické rady. V kontextu mé výzkumné otázky bude 

Arktická rada velmi důležitá, neboť právě tam se jednotliví aktéři střetávají tváří v tvář a 

uplatňují zde svou zahraniční politiku. 

 

Následně se budu věnovat mnou zvoleným zemím, tedy Kanadě a Rusku. Popíšu současnou 

činnost obou států v arktické oblasti a také jejich cíle, kterých chtějí v nedaleké budoucnosti 

dosáhnout. Každá ze zemí si vytvořila vlastní strategii, která by jí měla dosažení zamýšlených 

cílů zaručit. Z těchto strategií budu v této části čerpat nejvíce, neboť bych jejich analýzou měla 

objevit faktory, které postoje obou zemí a jejich zahraniční politiku ovlivňují a utváří. 

 

V poslední části porovnám na základě předchozích pozorování zahraniční politiku obou zemí, 

shrnu jejich současné vztahy v oblasti Arktidy a zodpovím výzkumnou otázku bakalářské práce.  

 

V závěru zhodnotím úspěšnost svého zkoumání a srovnám své počáteční předpoklady se 

získanými poznatky. 
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Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na porovnání zahraničních politik Kanady a Ruska ve vztahu 

k arktické oblasti. Otázky spojené s touto částí zeměkoule nabývají v posledních letech značně 

na významu, a to nejen v akademických kruzích. S pokračujícím globálním oteplováním, v jehož 

důsledku se Arktida začíná i se svým bohatstvím odhalovat celému světu, se o ni stále více 

začínají zajímat země nejen tradiční - severské, ale také země, které jsou Arktidě geograficky 

poměrně vzdálené. Motivem pro jejich zájem je především obrovské nerostné bohatství, jež 

jim arktická oblast může poskytnout.  

 

Podle některých prognóz by mohl veškerý led na Arktidě roztát do poloviny 21. století. 

S přibývajícím časem se tak toto téma stává stále aktuálnějším a na povrch vyvstává několik 

možných scénářů vývoje situace v Arktidě, od různých forem spolupráce mezi všemi státy, 

které si na Arktidu činí nároky, až po možnou konfliktní situaci, ke které by mezi 

zainteresovanými zeměmi mohlo dojít. V současné době převládá spíše spolupráce mezi 

jednotlivými zeměmi, nicméně se dá očekávat, že s ubývajícími vrstvami ledu se situace může 

zkomplikovat.  

 

Arktický region je v českých akademických kruzích spíše přehlížen a není mu věnována taková 

pozornost, jakou by si zasloužil. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve své práci 

zpracovat ruský a kanadský postoj k oblasti za polárním kruhem a rozšířit tak povědomí o 

postojích, činech, zájmech, strategiích a vzájemných vztazích těchto dvou výrazných arktických 

hráčů. 

 

Cílem mé bakalářské práce bude objektivně zhodnotit činnost obou zemí v Arktidě, pokusit se 

odhalit faktory, které formulování cílů zahraniční politiky Kanady a Ruska ovlivňují, resp. 

posoudit jejich vzájemnou váhu. Na jejich základě pak přístup obou zemí porovnat a 

vyzkoumat, jaký mají vliv na vzájemné vztahy obou arktických aktérů. Na základě cílů definuji 

základní výzkumnou otázku své bakalářské práce takto: Jakými faktory je ovlivněno 

formulování cílů zahraniční politiky Kanady a Ruska ve vztahu k arktickému regionu a jaký vliv 

má způsob uplatňování zahraniční politiky vůči regionu na jejich vzájemné vztahy? 

 

Ve výzkumné části práce budu analyzovat arktickou zahraniční politiku obou zemí. Teoretickým 

základem pro analýzu mi bude kniha Foreign policy in comparative perspective: domestic and 
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international influences on state behavior od autorů R. K. Beasleyho, J. Karboo, J. S. Lantise a 

M. T. Snarra. Toto dílo se zaměřuje na vnější a vnitřní faktory, jež významně ovlivňují tvorbu 

zahraničních politik států. Autoři vyzvedávají ty nejdůležitější z nich a následně svou teorii 

aplikují na celkovou zahraniční politiku některých zemí z dlouhodobého hlediska. Můj výzkum 

bude zaměřen pouze na zahraniční politiku Ruska a Kanady, která se přímo dotýká arktického 

regionu, přičemž se časově budu pohybovat převážně v období posledních sedmi let. 

 

Předpokládám, že v případě Kanady bude převažovat severská identita jako vnitřní faktor, jenž 

se do podoby její zahraniční politiky bude promítat. Dále očekávám, že Kanada bude v případě 

řešení problematiky arktické oblasti více ochotná vyjednávat a spolupracovat s ostatními 

zainteresovanými zeměmi, než tomu bude v případě Ruské federace. V postoji a činech Ruska 

se pravděpodobně bude více zračit imperialistický prvek, jenž je v ruském jednání historicky 

ukotven a možná i nevědomky chování federace stále ovlivňuje. Dále předpokládám, že 

v případě Ruska bude hlavním motivem pro zájem o arktickou oblast její nerostné bohatství. 
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1. Geografické vymezení regionu 
 

Vymezení Arktidy z geografického hlediska je možné provést dle několika různých definic a 

postupů. Nejběžnější je definování Arktidy jako oblasti nacházející se nad severním polárním 

kruhem, jež kopíruje linii 66°34'03'' severní šířky.1 Druhým často používaným způsobem je 

definování Arktidy skrze izotermu 10°C2, která prochází oblastí jižněji pod severním polárním 

kruhem.  

 

Arktida je oceánem, obklopeným zemským povrchem, což ji nejvíce odlišuje od Antarktidy. Ta 

je naopak kontinentem, který je oceánem obklopen. V některých svých částech je Arktida 

oceánem trvale zamrzlým, v jiných je pokryta ledem jen v určitých obdobích v závislosti na 

klimatických podmínkách. Arktida tedy nezahrnuje pouze oceán, ale také severní pevninské 

oblasti osmi států - Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Norska, Ruska, Švédska a Spojených států 

amerických.3  

 

Konkrétněji vymezuje Arktidu zpráva Arctic Human Development Report z roku 2004, podle 

které do oblasti spadá celé území Aljašky, severní část Kanady (od 60° severní šířky) včetně 

severní oblasti provincie Quebeck a poloostrova Labrador, Grónsko, Faerské ostrovy, Island, 

severní část Norska, Švédska a Finska a také části Ruska (Murmanská oblast, autonomní okruhy 

Něnetský, Jamalskoněnecký, Čukotský a Tajmyrský, město Vorkuta v republice Komi, města 

Norilsk a Igarka v Krasnojarském kraji a části republiky Jakutsko, jejichž hranice leží nejblíže 

severnímu polárnímu kruhu).4 

 
 

 

 

                                                           

1
 ÅTLAND, K. (2010). Security Implication of Climate Change in the Arctic. The Norwegian Defence 

Research Establishment. [online] [cit. 14-01-30]. s. 12. Dostupné z WWW: 
http://www.ffi.no/no/Rapporter/10-01097.pdf. 
2
 ÅTLAND, K. (2010). cit. d., s. 12. 

3
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). The Scramble for the Arctic: Ownership, Exploitation and Conflict in the 

Far North. 1st Frances Lincoln ed. London: Frances Lincoln. s 136.  
4
 Arctic Human Development Report (2004). Akureyri: Stefansson Arctic Institute. [online] [cit. 14-01-30]. 

s. 17-18. Dostupné z WWW: 
<http://www.svs.is/AHDR/AHDR%20chapters/English%20version/Chapters%20PDF.htm>.   
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2. Historie Arktidy 
 

Počátek zájmu mořeplavců o Arktidu je úzce spojen s objevováním nových námořních cest již 

od počátku novověku. Skutečný vědecký zájem o oblast však můžeme datovat až od roku 1874, 

kdy jedenáct evropských států založilo v Brémách Spolek pro polární výpravy.5 Přelomovým 

rokem v historii dobývání Arktidy se stal rok 1926, kdy Američan Richard Byrd údajně jako 

první přeletěl severní pól letadlem a tři dny po něm podnikl Nor Roald Amundsen první přelet 

z Evropy do Ameriky na palubě vzducholodi Norge.6  

 

Během druhé světové války se severní Atlantik a okrajové části Severního ledového oceánu 

staly důležitými oblastmi a Arktida tak začala nabývat významného strategického významu. Po 

2. světové válce a během studené války význam Arktidy jako strategické oblasti dále narůstal, a 

to především díky poměrně krátké vzdálenosti mezi Ruskem a Spojenými státy přes Beringovo 

moře. I přes strategičnost oblasti však byla Arktida oběma bloky považována spíše za tranzitní 

oblast než místo, kde by mělo dojít k válečnému střetu.7 V říjnu roku 1987 pronesl vůdce 

Sovětského svazu Michael Gorbačov tzv. Murmanskou řeč8, která nebyla důležitá pouze 

s ohledem na Arktidu, ale také v kontextu končící Studené války. Gorbačov označil Arktidu za 

„zónu míru“ a její budoucnost spatřoval v kooperaci arktických národů a mírové spolupráci, 

která měla být základem pro využívání zdrojů, jež oblast nabízí.9 Jeho myšlenky podporoval dva 

roky poté i Alexej Rodionov, sovětský velvyslanec v Kanadě, který zastával názor, že by arktické 

státy měly rozšířit spolupráci v oblasti výzkumu, rozvoje přírodních zdrojů, otázce životního 

prostředí a také sociálních a ekonomických práv domorodých obyvatel Arktidy.10 Na těchto 

pilířích byla roku 1991 přijata Strategie ochrany arktického životního prostředí (viz níže).  

 

Výrazným krokem ke spolupráci arktických národů bylo ustavení Arktické rady roku 1996. 

Dalším milníkem byl pro Arktidu rok 2007. Ruská expedice, která podnikla do oblasti výpravu 

v srpnu toho roku, dosáhla pomocí dvou miniponorek hlubokomořského dna a jako první 

                                                           

5
 Ultima Thule aneb Bohové odcházejí na Sever (2008). Úvodník. Mezinárodní politika. Vol. 32, no. 8, s. 

3. 
6
 ROMANCOV, M. (2008). Čí je Arktida? Mezinárodní politika. Vol. 32, no. 8, s. 5.   

7
 CHŘÁSŤANSKÝ, F.; JENNE, D. (2010). Geopolitika Arktidy. Global politics [online] [cit. 14-01-30]. 

Dostupné z WWW: <http://www.globalpolitics.cz/clanky/geopolitika-arktidy>.  
8
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 138. 

9
 Tamtéž. 

10
 Tamtéž. 
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v historii umístila pod severní pól vlajku Ruské federace. Tento čin vyvolal řadu reakcí, otázek a 

obav nejen v akademických kruzích. 

 

3. Právní zakotvení Arktidy 

3.1 Dohody v otázkách životního prostředí 

 

Počátek spolupráce arktických zemí můžeme datovat do roku 1973, kdy uzavřely Kanada, 

Dánsko, Norsko, USA a SSSR Dohodu o ochraně ledních medvědů a míst jejich výskytu.11 

V následujících letech bylo uzavíráno větší množství dohod a smluv, které se týkaly ochrany 

arktické fauny a flóry. Zásadní krok byl podniknut roku 1991, kdy byla na popud Finska přijata 

Strategie ochrany arktického životního prostředí (AEPS). 

 

Tato strategie si položila za cíl spolupráci ve vědeckém výzkumu, který se bude zabývat např. 

zdroji a důsledky znečišťování oblasti, dále posouzení potencionálních důsledků rozvojových 

aktivit a v neposlední řadě kontrolu a omezení množství škodlivých látek, které by mohly mít 

neblahý vliv na arktické životní prostředí.12 Strategie ochrany arktického životního prostředí je 

velmi specifický dokument, někdy přirovnávaný k Antarktické smlouvě. Nicméně toto 

přirovnání je poměrně kontroverzní a z hlediska mezinárodního práva problematické. 

Především Arktidu přesně nevymezuje, což dává možnost jednotlivým státům používat 

k definování oblasti vlastní definice. Dalším problémem je používání jednoduché angličtiny, 

jejíž použití je nevhodné v právní smlouvě, která vymezuje práva a povinnosti jejích signatářů. 

Smlouva také nevyžaduje ratifikaci, čímž se zmenšuje její závaznost.13  

 

V návaznosti na přijetí této smlouvy se začalo reálně přemýšlet o ustavení Arktické rady, ke 

kterému došlo v roce 1996. Bohužel Arktická rada postrádá podobně jako AEPS právní status.14 

Z tohoto důvodu muže být vnímána spíše jako diskusní fórum, než orgán s reálnými 

pravomocemi. Stejně tak můžeme pozorovat napětí v okamžiku, kdy se národní zájmy 

členského státu dostanou do rozporu s nařízeními, jež mu ukládají usnesení Rady (k Arktické 

radě viz níže).  

                                                           

11
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 137. 

12
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 139. 

13
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 140. 

14
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 141. 
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3.2 Námořní právo 

 

Některé dohody mezi státy nejsou právně závazné, z tohoto pohledu jsou proto pro zakotvení 

arktické oblasti v mezinárodním právu důležitější smlouvy, které mají legální status a jejich 

ustanovení jsou vymahatelná. Arktida v mezinárodním právu není upravena jednou jedinou 

smlouvou, jako tomu je v případě Antarktidy. To nicméně neznamená, že by v arktické oblasti 

vládl legislativní chaos. Existuje velké množství bilaterálních smluv, které mezi sebou arktické 

země uzavírají. Jednou z těchto smluv je např. Smlouva mezi Spojenými státy a Kanadou o 

arktické spolupráci, která byla přijata oběma zeměmi roku 1988.15 Jejím základem se staly 

společné zájmy obou zemí, především v otázkách bezpečnosti. 

 

Arktida je jakožto oceán v mezinárodním právu v prvé řadě pokryta právem námořním. Na 

celou oblast se proto primárně vztahuje Úmluva Organizace spojených národů o mořském 

právu (UNCLOS), přijatá roku 1982 s účinností od roku 1994. Arktické země ji přijaly, ačkoliv 

Spojené státy americké ji doposud neratifikovaly, jako právní základ pro řešení sporů o 

námořních hranicích a stanovení bezpečnostních norem pro obchodní plavbu. Kanada, Dánsko, 

Norsko, Rusko a Spojené státy americké vyjádřily podporu pro UNCLOS i v Ilulissatské deklaraci 

z roku 2008.16  UNCLOS rozděluje otevřené vody do několika oblastí.  

 

První z nich je pobřežní moře17 (teritoriální vody), které sahá do vzdálenosti maximálně 12 

námořních mil od pobřeží státu. V této oblasti platí jurisdikce pobřežního státu, jako by se 

jednalo o území na pevnině. Totéž platí i pro vzdušný prostor a mořské dno do stejné 

vzdálenosti. V oblasti dalších 12 námořních mil od teritoriálních vod může pobřežní stát 

vykonávat specifické činnosti týkající se ochrany životního prostředí a všeobecného pořádku. 

Tuto oblast definuje UNCLOS jako přilehlou zónu.18  

 

Úmluva také definuje výlučnou ekonomickou zónu, která je pro Arktidu velmi důležitá. Výlučná 

(exklusivní) ekonomická zóna dosahuje do vzdálenosti 200 námořních mil od základních linií, 

od kterých se měří teritoriální vody. V této oblasti má pobřežní stát svrchovaná práva týkající 

                                                           

15
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 142. 

16
 BORGERSON, S. (2013). The Coming Arctic Boom. Foreign Affairs [online] [cit. 2014-03-19]. Vol. 92, no. 

4. Dostupné z WWW: http://www.foreignaffairs.com/articles/139456/scott-g-borgerson/the-coming-
arctic-boom. 
17

 Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu. In: POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. (2010). Obecné 
mezinárodní právo v dokumentech. 3., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. 110. 
18

 POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. (2010). cit. d., s. 113. 
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se průzkumu a využívání přírodních zdrojů. Ostatní státy mohou touto oblastí svobodně plout, 

přeletět, či klást podmořské kabely a potrubí. Nesmí však svou činností porušovat zákony 

pobřežního státu.19  

 

S definováním výlučné ekonomické zóny je úzce spojeno vymezení kontinentálního šelfu, který 

je ponořeným pokračováním či prodloužením pevninské hmoty pobřežního státu. 

Kontinentální šelf dosahuje minimálně stejné vzdálenosti od pobřeží jako výlučná ekonomická 

zóna, nicméně může být ještě prodloužen, a to do maximální vzdálenosti 350 námořních mil 

nebo 100 námořních mil od izobaty 2 500 metrů (linie spojující body v této hloubce).20 

Pobřežní státy mají výlučná práva na využívání přírodních zdrojů z kontinentálního šelfu. Právě 

z toho důvodu se jednotlivé státy snaží prodloužit svůj kontinentální šelf do co největší 

vzdálenosti a využít tak veškerý jeho potenciál. O jeho případném prodloužení rozhoduje 

Komise pro vymezení kontinentálního šelfu na základě podkladů, které jí daný stát předloží. 

 

V souvislosti s Arktidou můžeme narazit také na pojem historické vody. Ty jsou definovány jako 

vody, jejichž vlastnictví si země legitimně nárokuje na základě jejich dlouhodobého a 

v podstatě výlučného užívání.21 Dokázat však existenci historických vod je velmi obtížné.  

 

4. Arktická rada 
 

Arktická rada byla založena Ottawskou deklarací z roku 1996 primárně jako orgán, který bude 

podporovat spolupráci a interakci mezi zúčastněnými státy především v otázkách ochrany 

přírodního prostředí a udržitelného rozvoje Arktidy.22 S uplynulým časem je patrné, že se 

Arktická rada stává stále důležitějším orgánem a její pole působnosti se postupně rozšiřuje. 

Stále však zůstává spíše diskusním fórem než orgánem s výraznými rozhodovacími 

pravomocemi.  

 

                                                           

19
 POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. (2010). cit. d., s. 116. 

20
 POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. (2010). cit. d., s. 118. 

21
 SALE, R.; POTAPOV, E. (2010). cit. d., s. 140. 

22
 Declaration on the Establishment of the Arctic Council (1996). Arctic Council. [online]. s. 1. [cit. 14-01-

22]. Dostupné z WWW: http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/5-
declarations. 
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Zakládajícími státy Arktické rady byly Spojené státy americké, Kanada, Island, Dánsko, Norsko, 

Švédsko, Finsko a Rusko - tedy všechny země, jejichž území zasahuje právě do arktické 

oblasti.23 Mimo zakládajících států jsou v Arktické radě zastoupeny také organizace 

domorodých obyvatel. Deklarace, jež Arktickou radu založila, zavádí i status pozorovatelských 

zemí, který může získat jakákoliv ne-arktická země, mezivládní, meziparlamentní, globální či 

regionální organizace nebo nevládní organizace.24 

 

V květnu roku 2013 zaznamenala Arktická rada na tomto poli velký posun, když schválila 

pozorovatelský status šesti zemím - Číně, Indii, Itálii, Japonsku, Jižní Koreji a Singapuru.25 Tyto 

země jsou Arktidě sice vzdálené, nicméně být pozorovatelem v Radě je nepochybně v jejich 

zájmu. Mohou tak výrazně zvýšit své šance, že budou profitovat z nových námořních cest či 

přístupu k arktickým přírodním zdrojům. Přítomností v Radě také mohou dosáhnout zlepšení 

vztahů s jednotlivými stálými členy a získat přehled o tom, co se v Radě projednává a jaké jsou 

postoje a plány hlavních arktických aktérů.26 Arktická rada není jediným orgánem, který se 

zabývá spoluprací států arktické oblasti, nicméně je pravděpodobně nejdůležitějším z nich. 

Přijetí šesti pozorovatelských zemí její pozici ještě stvrzuje. Do budoucna ovšem vyvstává 

otázka, zda by se neměla mimo otázek týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje 

zaměřit více na otázky militarizace či surovinových zdrojů. Tuto skutečnost si arktičtí aktéři 

dobře uvědomují. V Kirunské deklaraci, která byla přijata roku 2013, se shodují, že je důležité 

udržet mír a stabilitu v oblasti, stejně jako se zasadit o udržitelné využívání zdrojů a 

ekonomický rozvoj Arktidy.27 Environmentální otázky jsou pro Arktickou radu stále prioritní, 

nicméně se snaží připravit na nové výzvy, jimž bude v blízké době nucena čelit. 

 

5. Aktéři 
 

Za nejvýznamnější arktické státy můžeme považovat Rusko, Kanadu, Dánsko, Norsko a Spojené 

státy americké. Kanadě a Rusku se budu věnovat podrobně ve výzkumné části práce, proto se 

                                                           

23
 The Growing Importance of the Arctic Council (2013). Stratfor Analysis [online]. s. 67. [cit. 14-01-22].  

Dostupné z WWW: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&sid=66710836-abc6-45d0-85df-
4bfbbdb3abe8%40sessionmgr115&hid=117&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&A
N=89052509. 
24

 Declaration on the Establishment of the Arctic Council (1996), s. 2. 
25

 The Growing Importance of the Arctic Council (2013), s. 67. 
26

 Tamtéž. 
27

 Kiruna declaration (2013). Arctic Council [online] [cit. 2014-01-22]. Dostupné z WWW: 
http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/5-declarations. 
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na tomto místě zmíním pouze o zbývajících členech této arktické pětice, které v případě 

zkoumání zahraniční politiky států v arktickém regionu nelze opominout.  

5.1 Dánsko 

 

Dánsko je arktickým státem díky Grónsku, které je jeho autonomní oblastí. Roku 2011 vydala 

dánská vláda dokument Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark 

Strategy for the Arctic 2011– 2020, jakožto současnou dánskou arktickou strategii. Obecně 

můžeme říct, že dánská strategie stojí na čtyřech prioritách, kterými jsou: zajištění míru a 

bezpečnosti v Arktidě, soběstačný růst a rozvoj oblasti, rozvoj s ohledem na zranitelné arktické 

klima, životní prostředí a přírodu a úzká spolupráce s mezinárodními partnery. Velké naděje 

vkládá do vyjednávání v rámci Arktické rady, v níž velmi aktivně působí. Dánsko bylo jedním 

z iniciátorů Ilulissatské deklarace, která byla podepsána roku v Grónsku roku 2008 a v níž se 

státy arktické pětky zavázaly k řešení všech sporů diplomatickými cestami a k posílení 

vzájemné spolupráce.28 S vykonáváním suverenity souvisí snaha dánské vlády o prodloužení 

kontinentálního šelfu v oblastech Lomonosovova hřbetu, jehož části si nárokuje Kanada i 

Rusko. Dánsko je tak jedinou zemí Evropské unie, která si může činit nároky na území za hranicí 

200 námořních mil od pobřeží.29 Dánsko také vede dlouhodobý a doposud nevyřešený 

teritoriální spor s Kanadou o status neobydleného a pravděpodobně z hlediska zásob 

surovinových zdrojů bezvýznamného Hansova ostrova, který se nachází ve vodách mezi 

Grónskem a kanadským Ellesmerovým ostrovem.30  

 

Dánsko by teoreticky mohlo o status arktického státu přijít, pokud by se Grónsko rozhodlo od 

monarchie odtrhnout. Na základě výsledků referenda z roku 2008 by o nezávislosti ostrova 

mohla grónská vláda jednostranně rozhodnout.31 

 
                                                           

28
 Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011– 2020 

(2011).Government of Denmark, Government of Greenland, Government of the Faroes, s. 14. [online] 
[cit. 14-04-21]. Dostupné z WWW: http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-
archive/category/12-arctic-strategies. 
29

 ÅTLAND, K. (2010). cit. d., s. 18. 
30 HUEBERT, R. (2010). The Newly Emerging Arctic Security Environment. Canadian Defence & Foreign 

Affairs Institue, Calgary, s. 10. [online] [cit. 14-04-21]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cdfai.org/PDF/The%20Newly%20Emerging%20Arctic%20Security%20Environment.pdf>.   
31

 HOŘEJŠOVÁ, H.; JANSKÝ, B.; HINGAROVÁ VLKOVÁ, V.; ŠÍR, J. (2010). Význam arktické oblasti 
v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR. Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR.  Zkrácená 
verze studie, s. 12. [online] [cit. 14-04-21]. Dostupné z WWW: 
http://www.mzv.cz/file/625949/RM_03_02_10_Arkticka_oblast.pdf. 
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5.2 Norsko 

 

Norská přítomnost v arktické oblasti má dlouholetou tradici zejména díky arktickým expedicím 

a obchodním aktivitám.32 Norská vláda roku 2005 prohlásila arktický region za strategicky 

prioritní oblast země.33 Současnou norskou strategií uplatňovanou v Arktidě je dokument 

vydaný norskou vládou roku 2009 pod názvem New building blocks in the north: the next step 

in the government's High North Strategy,34 který navazuje na předchozí The Norwegian 

Government’s High North Strategy z roku 2006. Cíle Norska se dle nové strategie dají rozřadit 

do sedmi kategorií: rozvíjení znalostí o klimatu a životním prostředí v severních oblastech; 

zlepšení dohledu, havarijního systému a systému námořní bezpečnosti v severních vodách; 

podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů na moři; podpora rozvoje obchodu na 

pevnině; rozvoj infrastruktury; pevné vykonávání suverenity a posílení spolupráce v regionu; 

ochrana kultury a životních podmínek domorodých obyvatel.  

 

Norsko jako první arktická země dosáhlo roku 2009 (tři roky od předložení požadavku) 

potvrzení svých územních nároků Komisí pro vymezení kontinentálního šelfu.35 Norsko tak má 

pod svou jurisdikcí mořskou oblast více než šestinásobně větší, než je jeho pevninské území.36 

 

Hrozbou a zároveň nejdůležitějším norským arktickým partnerem je Ruská federace. Vztah 

Norska s Ruskem je základem pro norskou arktickou suverenitu.37 Norsko neskrývá, že má ze 

svého arktického souseda obavy, nicméně se snaží o posílení vzájemné spolupráce a udržení 

přátelských vztahů. Diplomatickým úspěchem obou zemí je vyjednání dohody o vymezení 

hranic mezi zeměmi v Barentsově moři a Severním ledovém oceánu, která byla oficiálně 

podepsána roku 2010 v Murmarsku.38 

 

 

                                                           

32
 ÅTLAND, K. (2010). cit. d., s. 18. 

33
 HOŘEJŠOVÁ, H.; JANSKÝ, B.; HINGAROVÁ VLKOVÁ, V.; ŠÍR, J. (2010). cit. d., s. 13. 

34
 New building blocks in the north: the next step in the government's High North Strategy (2009). Oslo: 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs. [online] [cit. 14-04-21]. Dostupné z WWW: http://www.arctic-
council.org/index.php/en/document-archive/category/12-arctic-strategies. 
35

  HOŘEJŠOVÁ, H.; JANSKÝ, B.; HINGAROVÁ VLKOVÁ, V.; ŠÍR, J. (2010). cit. d., s. 13. 
36

 ÅTLAND, K. (2010). cit. d., s. 18. 
37

 HUEBERT, R. (2010). cit. d.,s. 12. 
38

 HOŘEJŠOVÁ, H.; JANSKÝ, B.; HINGAROVÁ VLKOVÁ, V.; ŠÍR, J. (2010). cit. d., s. 13. 
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5.3 Spojené státy americké 

 

Spojené státy americké se staly arktickým státem poté, co roku 1867 koupily od Ruska Aljašku. 

Aljaška je největším státem USA a její význam pro zemi je nejen strategický, ale také 

ekonomický.39 Huebert charakterizuje USA jako „zdráhavou arktickou mocnost“.40 Spojené 

státy americké vytvářely formálně arktickou politiku, nicméně její reálný dopad nikdy nebyl 

zvláště výrazný. Změna přišla až roku 2009, kdy administrativa prezidenta Bushe vydala 

dokument, který označil bezpečnost za arktickou prioritu číslo jedna.41 Podle dokumentu však 

arktická strategie nemá jen bezpečnostní dimenzi, ale zahrnuje také oblast mezinárodního 

vládnutí, ochranu životního prostředí či vědeckou spolupráci.42  

 

V květnu loňského roku nahradil Bílý dům tento dokument novou strategií, vydanou pod 

názvem National Strategy for the Arctic Region.43Arktická strategie Spojených států amerických 

je svým zaměřením obdobná strategiím ostatních arktických aktérů, nicméně v jednom 

zásadním bodu se liší. Vláda Spojených států amerických chce přistoupit ke smlouvě UNCLOS, 

která v zemi doposud nebyla ratifikována. Její přijetí by dle dokumentu zemi zajistilo ochranu 

práv a svobod, využití moře a vzdušného prostoru v celé arktické oblasti a zejména by posílilo 

argumenty pro svobodu plavby přes Severozápadní cestu a Severní mořskou cestu.44 Dalším 

nezpochybnitelným faktem je, že přistoupení k UNCLOS je jediná šance, jak se pokusit o 

rozšíření kontinentálního šelfu země a využít tak potenciál arktických vod pro těžbu 

surovinových zdrojů.45 

 

 

 

                                                           

39
 ÅTLAND, K. (2010). cit. d., s. 16. 

40
 HUEBERT, R. (2010). cit. d.., s. 19. 

41
 Tamtéž. 

42
 HOŘEJŠOVÁ, H.; JANSKÝ, B.; HINGAROVÁ VLKOVÁ, V.; ŠÍR, J. (2010). cit. d., s. 10. 

43
 National Strategy for the Arctic Region (2013). Washington: The White House. [online] [cit. 14-04-21]. 

Dostupné z WWW: http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/12-arctic-
strategies. 
44

 National Strategy for the Arctic Region (2013), s. 9. 
45

 Tamtéž. 
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6. Ruská arktická strategie 
 

Za Ruskou arktickou strategii můžeme považovat dokument, který byl přijat prezidentským 

dekretem v září roku 2008 (publikován v březnu 2009) pod názvem Základy státní politiky 

Ruské federace v Arktidě pro období do roku 2020 a ve vzdálenějším výhledu.46 Tento 

dokument byl navržen pod záštitou Bezpečnostní rady Ruské federace. Na jeho přípravě se 

však podílela většina ministerstev a jiných odvětví zákonodárné a výkonné moci zapojených do 

regionální politiky za přispění předních ruských odborníků a členů Ruské akademie věd.47 

  

Úvodní sekce dokumentu definuje cíle a priority Ruské federace v Arktidě, dále vymezuje 

samotnou oblast Arktické zóny Ruské federace a v neposlední řadě jsou v této části uvedena 

specifika arktické oblasti, která výrazně ovlivňují tvorbu státní politiky ve vztahu k ní. Jedná se 

především o nepřívětivé klimatické podmínky, ohniskový charakter ekonomického a 

průmyslového rozvoje oblasti, se kterým se pojí i nízká hustota osídlení, velká vzdálenost od 

základních průmyslových center a z toho vyplývající závislost tamních obyvatel na dodávkách 

základních komodit z ostatních ruských regionů či křehkost ekologického systému.48 

 

Druhý oddíl se týká národních zájmů Ruska v Arktidě. Ruská federace chce především využít 

arktickou oblast jako svou strategickou surovinovou základnu, což by poskytlo možná řešení 

problémů sociálního a ekonomického rozvoje země. Dalším národním zájmem je udržet 

Arktidu jakožto zónu míru a kooperace, zachovat unikátní ekosystém Arktidy a využívat Severní 

mořskou cestu jako jednotný komunikační prostředek země v oblasti Arktidy. Všechny tyto 

zájmy se výrazně promítají do tvorby ruské státní politiky, jejich realizace by měla probíhat 

v kooperaci státních institucí s institucemi občanské společnosti, a to jak v souladu 

                                                           

46
 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 

perspective (2009). Government of Russian Federation. [online] [cit. 2014-03-02]. Dostupné z WWW: 
http://www.arctic-lio.com/docs/nsr/legislation/Policy_of_the_RF_in_the_Arctic.pdf. 
47

 ZYSK, K. Russia's Arctic Strategy: Ambitions and Constraints. GeoPolitics in the High North [online] [cit. 
2014-03-02]. Dostupné z WWW: 
http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153:russias-arctic-
strategy-ambitions-and-constraints&catid=35:russia&Itemid=103. 
48

 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 
perspective  (2009), s. 1-2. 
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s legislativou samotného Ruska, tak v souladu s mezinárodními dohodami, k jejichž dodržování 

se Rusko zavázalo.49 

 

Třetí část se zaměřuje na stanovení cílů a strategických priorit. Ve sféře ekonomického a 

sociálního rozvoje je za primární cíl považováno rozšíření základny zdrojů v arktické oblasti 

(nejen uhlovodíkových, ale také biologických zdrojů a dalších strategických surovin). Rozšíření 

této základny by mělo pomoci Rusku uspokojit potřebu po těchto zdrojích. Na druhém místě je 

zmíněna vojenská bezpečnost a obrana státních hranic v arktické oblasti, kterou má zaručit 

zachování nezbytného bojového potenciálu Ozbrojených sil Ruské federace a dalších orgánů v 

regionu. Co se týče problematiky životního prostředí, strategie si klade za cíl jeho ochranu a 

případnou likvidaci ekologických následků hospodářských aktivit v oblasti či následků 

klimatických změn.  Další cíle jsou stanoveny v oblasti informačních technologií a komunikace, 

vědy a technologie (např. tvorba moderních vědeckých a geoinformačních základů řízení 

arktických území). Posledním zmíněným cílem je oblast mezinárodní spolupráce, která má 

stavět na dodržování mezinárodních smluv a dohod, jichž se Rusko účastní.50 

 

Strategických priorit v arktické oblasti je zmíněno hned několik, všechny jsou vystavěny na 

aktivní interakci s ostatními subarktickými státy. Mezi tyto priority patří konečná delimitace 

námořních oblastí na základě norem mezinárodního práva, vytvoření jednotného regionálního 

záchranného systému, prevence před nehodami zaviněnými lidským faktorem a případná 

likvidace jejich následků, kooperace ve vědě, kulturní interakce, posílení spolupráce v rámci 

regionálních organizacích (Arktické rady a Barentsovy evropsko-arktické rady), efektivní využití 

tranzitních polárních tras, využití Severní mořské cesty pro mezinárodní plavbu pod jurisdikcí 

Ruské federace, spolupráce na ochraně životního prostředí a efektivním využíváním přírodních 

zdrojů, zlepšení státního systému řízení sociálního a ekonomického rozvoje zóny, modernizace 

infrastruktury či zlepšení kvality života domorodého obyvatelstva.51 

 

Další část koncepce nastiňuje problémy, které je nutné vyřešit, a také kroky, které je třeba 

podniknout k dosažení výše stanovených cílů.  Vyzvednout můžeme např. nutnost vytvoření 

                                                           

49
 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 

perspective  (2009), s. 2. 
50

 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 
perspective  (2009), s. 2-3. 
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 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 
perspective  (2009), s. 3-4. 
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nových projektů ekonomického rozvoje arktických teritorií, sestavení komplexního 

bezpečnostního systému pro ochranu území, obyvatel a objektů v ruské části Arktidy, které 

jsou zásadní pro národní bezpečnost Ruské federace, před hrozbami extrémních situací 

přírodního či technogenního charakteru. Je třeba také zdokonalit vzdělávací programy pro 

domorodé obyvatelstvo a zajistit mu dostupnou a kvalitní zdravotní péči. V oblasti vojenské 

bezpečnosti je prioritou vytvoření bojových jednotek schopných zajistit vojenskou bezpečnost, 

komplexně kontrolovat situaci v Arktidě, včetně kontroly hranic či posílení státní kontroly nad 

obchodními aktivitami v arktické oblasti. V environmentální sféře je zapotřebí uchovat 

biologickou rozmanitost arktické flóry a fauny, a to prostřednictvím rozšíření sítě chráněných 

přírodních území a vodních ploch. Na poli vědy je nezbytné udělat pokrok ve výzkumu na poli 

hlubokovodních aktivit, pokusit se předvídat následky klimatických změn či studovat vliv 

škodlivých faktorů životního prostředí na zdraví obyvatel a vytvořit tak možnost předcházet 

některým onemocněním.52 

 

V realizaci ruské arktické politiky nespoléhá Ruská federace jen na svou centrální vládu, ale 

také na vlády lokální a především na kooperaci s ostatními arktickými zeměmi a mezinárodními 

organizacemi. Realizace státní politiky Ruské federace v Arktidě měla podle plánu proběhnout 

ve třech etapách: první mezi lety 2008 - 2010, druhá 2011 - 2015 a závěrečná 2016 - 2020. 

Poslední etapa by měla být završením všech ruských snah a měla by vyústit v transformaci 

arktické zóny v přední strategickou zdrojovou základnu Ruské federace, potažmo umožnit 

Rusku zachovat si roli vedoucí arktické mocnosti.53 

 

Poslední odstavec dokumentu zdůrazňuje nutnost posilovat konkurenční výhody Arktické zóny 

Ruské federace s cílem posílení pozice Ruska v Arktidě, konsolidaci mezinárodní bezpečnosti a 

udržení míru a stability v regionu Arktidy.54 

 

V únoru 2013 podepsal ruský prezident Vladimír Putin novou arktickou strategii nazvanou The 

Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and National 
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 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 

perspective  (2009), s. 4-7. 
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 Basic of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period till 2020 and for a further 
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Security up to 2020.55 Tento dokument rozvíjí strategii předchozí, nicméně pokrývá jen 

Arktickou zónu Ruské federace a nevěnuje se Arktidě jako celému regionu. Proto je považován 

spíše za dokument domácí politiky, ač má některé mezinárodní rozměry. Mezi ně patří např. 

legální definování ruského kontinentálního šelfu v Severním ledovém oceánu a mezinárodní 

spolupráce v oblasti těžby či výzkumu.56  

 

7. Kanadská arktická strategie 
 

Díky postupnému tání ledu na Arktidě, který přináší nejen pro Kanadu nové výzvy, uznala vláda 

za nutné sepsat takovou strategii, díky níž bude těmto výzvám schopná čelit. Je patrné, že do 

popředí se dostanou především výzvy bezpečnostní – díky ustanovení ekonomických zón 

ostatních arktických hráčů a také zájmu společností z celého světa o arktickou oblast, k níž jsou 

přitahovány vidinou velkého množství surovinových zdrojů. Kanada sama sebe považovala vždy 

za arktický stát, z čehož vyplývá její potřeba chránit severní hranice svého území v reakci na 

jednání ostatních arktických aktérů. Zvýšený zájem o Arktidu může způsobit jistá rizika i pro její 

obyvatelstvo. Vláda proto přistoupila k zásadnímu kroku a vytvořila rozsáhlou strategii, která si 

stanovuje za cíl zlepšit dohled nad oblastí a prosazovat své schopnosti na severu.57  

 

Kanadskou arktickou strategii přijala vláda roku 2009 s vědomím, že kanadský sever je 

fundamentální součástí Kanady – jejího dědictví, její budoucnosti a identity země. Identita je 

v rámci celého dokumentu velmi akcentovaným pojmem a právě arktický sever je označován 

za základ kanadské národní identity. Dlouhodobá přítomnost Inuitů a dalších domorodých 

národů a dědictví několika generací badatelů a výzkumníků jsou považovány za základ historie 

země. Schopnost vlády reagovat na nové výzvy může velmi významně ovlivnit budoucnost 
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 HEININEN, L., SERGUNIN, A., YAROVOY, G. (2013). New Russian Arctic Doctrine: From Idealism to 

Realism? Valdaiclub.com [online] [cit. 2014-03-28]. Dostupné z WWW: 
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 Tamtéž. 
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Kanady a vláda si je tak plně vědoma, že je zodpovědná za ochranu tohoto dědictví pro 

budoucí generace.58 

 

Dokument byl vytvořen s jasnou vizí zajistit tamním obyvatelům život ve zdravých 

společenstvích, možnost ovlivňovat své vlastní osudy, uzpůsobit rozhodovací procesy 

principům zodpovědnosti a udržitelného rozvoje (v prvé řadě dbát na životní prostředí) a 

střežit a chránit arktické území nejen co se týká zemského povrchu, ale také ve vzdušném 

prostoru a na moři.59  

 

Canada’s Northern Strategy stojí na čtyřech pilířích, z nichž žádný není důležitější než ostatní. 

Prvním pilířem je uplatňování arktické suverenity, druhým podpora sociálního a ekonomického 

rozvoje, třetím ochrana environmentálního dědictví a posledním zlepšení a decentralizace 

vládnutí v severních oblastech. 60 

 

Arktická suverenita Kanady je založená na historických kořenech, je tedy velmi pevná ve svých 

základech. S měnící se situací v Arktidě je však nutné tuto suverenitu stále udržovat, a to 

především posilováním přítomnosti v oblasti samotné, posílením správcovství, definováním 

kanadských území a také prohlubováním znalostí regionu (to se týká především vědeckého a 

technologického pokroku).61  

 

Posilováním přítomnosti v Arktidě se rozumí navyšování kapacit ve snaze chránit a strážit své 

teritorium. V případě pozemních sil si strategie stanovuje za cíl postavit Vojenské výcvikové 

středisko v zálivu  Resolute Bay62 a modernizovat a rozšířit stavy kanadských Rangerů63, kteří 

jsou zodpovědní za poskytování vojenské přítomnosti a dohledu, a dále např. za pomoc při 

hledání a záchraně pohřešovaných osob v odlehlých oblastech severní Kanady. K navýšení 

kapacit a schopností na moři by mělo přispět vybudování hlubokomořského přístavu 

v Nanisiviku64, nákup nových hlídkových plavidel a výstavba historicky největšího a nejsilnějšího 
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 Canada’s Northern Strategy (2009). Minister of Public Works and Government Services Canada. 
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ledoborce ve flotile Kanadské pobřežní stráže, který bude pojmenován po bývalém premiérovi 

Johnu G. Diefenbaerovi.65 Další projekty se pak vztahují k ochraně a monitorování vzdušného 

prostoru. 

 

Posílení správcovství souvisí s učiněním konkrétních opatření pro snížení rizika možného 

znečištění arktických vod. Správa kanadské Arktidy tak má být zlepšena např. díky novelizaci 

Arctic Waters Pollution Prevention Act, která rozšiřuje jeho působnost ze 100 na 200 

námořních mil od pobřeží – v celém rozsahu exklusivní ekonomické zóny dle UNCLOS či novými 

nařízeními, která se týkají nutnosti informovat kanadskou pobřežní stráž při vstupu všech 

plavidel do kanadských arktických vod.66 

 

Definování kanadského území v Arktidě není zcela jednoznačná záležitost.  Strategie zmiňuje 

některé spory, které Kanada vede s ostatními arktickými hráči. Jedná se především o spor 

s Dánskem ohledně Hansova ostrova, nad kterým proklamují svrchovanost střídavě oba státy, a 

dále také spor s USA o námořní hranici v oblasti Beaufortova moře. Podobný spor vede Kanada 

s Dánskem v případě námořní hranice v Lincolnově moři. Dalším problematickým bodem je 

např. otázka právního statusu Severozápadní cesty.67 Podle dokumentu žádný z těchto sporů 

neohrožuje kanadskou svrchovanost a bezpečnost. S definováním území je úzce spojeno 

prohlubování znalostí regionu, neboť výzkumem lze dosáhnout např. prodloužení 

kontinentálního šelfu.  

 

V oblasti podpory ekonomického rozvoje je dle dokumentu nutné investovat do klíčových 

institucí a regulovat životní prostředí. Zároveň je třeba zajistit, aby rozvojové projekty proběhly 

co nejrychleji a působily co nejefektivněji. Základními kameny aktivit na severu a klíčem 

k vybudování prosperujících severských komunit je dle ekonomického rozvoje hornická činnost 

a další projekty, jako například výstavba plynovodu Mackenzie Gas Project.68 I v podpoře 

ekonomického rozvoje oblasti je nutné se zaměřit na vědecká bádání, neboť většina 

surovinových zdrojů zůstává prozatím neznámá. Je třeba důkladně pomocí nejnovějších 

technologií a metod výzkumu zmapovat geologii kanadského severu a vyzdvihnout místa 

s největším potenciálem pro těžbu nerostných surovin či ropy. Dalším důležitým bodem je 
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modernizace infrastruktury kanadského severu, která by měla posílit ekonomiku, zajistit lepší 

transport zboží směrem na jih do Kanady, zlepšit životní prostředí a v neposlední řadě přispět 

k tomu, že ze všech těchto činností bude prosperovat tamní obyvatelstvo. 

 

Podpora sociálního rozvoje spočívá především ve vytváření fondů centrální vládou, skrze které 

mohou teritoriální vlády čerpat peníze a financovat tak programy na rozvoj služeb pro své 

obyvatele, např. projekty na stavbu nemocnic či škol. Zajistit rozvoj schopností a znalostí 

obyvatel je zvláště důležité pro to, aby se dokázali přizpůsobit měnícím se podmínkám života 

na Arktidě. Důraz je také kladen na otázky lidského zdraví v arktické oblasti.69 

 

Kanadská vláda předpokládá, že klimatické změny v Arktidě mohou mít na životní prostředí v 

oblasti negativní vliv. Především na křehký a unikátní arktický ekosystém, který je třeba chránit 

a zachovat pro budoucí generace. Za účelem ochrany arktického ekosystému by se Kanada 

měla stát lídrem v oblasti arktické vědy a výzkumu. V této sféře se vláda soustředí na dvě 

klíčové priority: dopady klimatických změn na oblast a přizpůsobení se jim a zdraví všech 

severských komunit.70 Za tímto účelem strategie zmiňuje nutnost vybudování špičkové 

výzkumné stanice v Arktidě, která bude centrem kanadských výzkumných aktivit rozlehlého 

severského teritoria. Kanada se kromě výzkumu bude zaměřovat také na ochranu půd a vod 

např. vytvořením nových národních parků či národních chráněných mořských oblastí (jednou 

z ekologicky nejdůležitějších je národní chráněná mořská oblast v Lancaster Sound).71  

 

Aby mohly i teritoriální vlády severních regionů Kanady čelit novým hrozbám a výzvám, je 

nutné převést na ně některé pravomoci, dosud vlastní jen centrální vládě státu. Obyvatelstvo 

arktické oblasti tak bude moci větší měrou rozhodovat o svých vlastních osudech vytvářením 

specifických arktických strategií a politik. Některé regionální vlády již určitými pravomocemi 

disponují, s ostatními je nutné o devolučních dohodách jednat. Dle dokumentu je třeba 

vytvářet efektivní a praktické modely vládnutí a brát na zřetel různý stupeň politického rozvoje 

v jednotlivých regionech, jenž bude vyžadovat různé přístupy k řešení problematických otázek. 

 

Kromě čtyř hlavních pilířů je v dokumentu na závěr uvedena i mezinárodní dimenze celé 

strategie. Kanada se spoléhá na spolupráci s ostatními zeměmi při řešení arktických otázek, 

                                                           

69
 Canada’s Northern Strategy (2009), s. 19-22. 

70
 Canada’s Northern Strategy (2009), s. 24. 

71
 Canada’s Northern Strategy (2009), s. 27. 



 

20 

 

upozorňuje na sdílené zájmy např. se Spojenými státy americkými, věří v mírové řešení všech 

sporů a možných konfliktů. Stejně tak chce prosazovat své zájmy bilaterálními i 

multilaterálními jednáními, a to především na půdě Arktické rady. Dle kanadské vlády by se 

všechny 4 pilíře její arktické strategie měly dostat do mezinárodního povědomí, což bude také 

podporovat. Preferovaný přístup Kanady v řešení arktických otázek je kooperace, diplomacie a 

respektování mezinárodního práva.72  

 

8. Analýza zahraniční politiky – vnitřní a vnější faktory  
 

Analýza zahraniční politiky spočívá v propojení studia mezinárodních vztahů a studia domácí 

politiky.73 Tedy v analýze nejen toho, v jakém vztahu jsou jednotlivé státy mezi sebou, ale také 

v analýze fungování vlády či vzájemných vztahů mezi jednotlivci nebo mezi jednotlivci a vládou. 

Studium zahraniční politiky států by tak mělo analyzovat vliv vnější i vnitřní politiky na jejich 

vzájemné vztahy. Pochopitelně by mělo zkoumání zahraniční politiky pomoci predikovat na 

základě identifikovaných vzorců budoucí jednání státu.  

 

Abychom mohli zkoumat zahraniční politiku, je třeba definovat, co vůbec zahraniční politika 

státu představuje. Beasley a kol. nejprve stanovují rozdíl mezi zahraniční a domácí politikou. 

Zahraniční politiku považují za politiku, kterou stát uplatňuje za jeho státními teritoriálními 

hranicemi. Naproti tomu domácí politika je uplatňována na vnitřní politický systém. Za 

zahraniční politiku tak můžeme považovat např. podepsání mezinárodní smlouvy, vyhlášení 

války atd., zatímco do oblasti domácí politiky spadají např. daně.74 Autoři však upozorňují na 

fakt, že v současné politice se vlivem globalizace hranice mezi zahraniční a domácí politikou 

značně stírá. V některých případech je obtížné identifikovat, zda se jedná o zahraniční či 

domácí politiku. Tento problém se může týkat území, které si nárokuje více států a o jehož 

hranice se vedou spory. Nicméně i přes stírání hranice mezi domácí a zahraniční politikou mezi 

oběma přesto existují rozdíly. Nejjednodušší způsob, jak oba druhy politik rozlišit, je dle jejich 

zamýšleného cíle. Pokud politika působí na cíl, který se nachází za hranicemi státu, jedná se o 

zahraniční politiku, a to i v případě, že může sekundárně ovlivňovat politiku domácí. Pokud 
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primární cíl politiky leží uvnitř státu, jedná se o politiku domácí, i kdyby její uplatňování ve 

výsledku ovlivnilo další aktéry za hranicemi dané země.75 

 

Za aktéry zahraniční politiky jsou převážně považovány vlády zemí, nicméně nemusí to být jen 

ony. Pro naše zkoumání jsou však právě vlády a vládní instituce nejdůležitějšími aktéry v tvorbě 

a uplatňování zahraniční politiky státu. Hovoříme-li proto o státech (v našem případě o Kanadě 

a Rusku), hovoříme tak o vládách obou zemí jednajících v rámci zahraniční politiky jejich 

jménem.76 

 

Analýzou zahraniční politiky se zabývá mnoho teorií, některé se věnují více mezinárodnímu 

systému, jiné se omezují na domácí vlivy, které zahraniční politiku ovlivňují. Faktorů, které mají 

na zahraniční politiku státu vliv, je mnoho. Beasley a kol. je rozdělují do dvou širších kategorií. 

První kategorií jsou faktory vnější – především se jedná o povahu mezinárodního prostředí (jak 

je mezinárodní systém uspořádán, jak lze charakterizovat současné vztahy mezi státy uvnitř 

systému či jednání ostatních aktérů). Druhou kategorii tvoří faktory vnitřní, jež jsou spjaty 

s charakteristikou vnitřního politického systému (občané a skupiny uvnitř státu, povaha vlády 

či role vůdce země).77 

8.1 Vnější faktory 

 

Beasley a kol. poukazují na skutečnost, že všechny státy jsou ve svém jednání určitým 

způsobem ovlivňovány mezinárodním systémem. I přes rozdílnost politického uspořádání 

států, jejich historie či kultury, povaha mezinárodního systému jejich jednání limituje. Často to 

znamená, že si žádný z nich nemůže stoprocentně prosadit svůj preferovaný názor v zahraniční 

politice. Mnoho analytiků dříve tvrdilo, že zahraniční politika státu je čistě produktem 

mezinárodního systému. Beasley a kol. stručně popisují realistickou, liberalistickou a 

konstruktivistickou teorii, přičemž vyzvedávají jejich nejdůležitější atributy pro analýzu 

zahraniční politiky států. 

 

Z pohledu realistů je mezinárodní prostředí anarchické, bez jakékoliv zastřešující vlády. Tato 

skutečnost je základem pro rozlišení domácí a zahraniční politiky. Zatímco uvnitř státu platí 
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pravidla, která jsou vládou vymahatelná, v mezinárodním systému není žádná autorita, která 

by mohla na dodržování sjednaných pravidel dohlížet a případně si vynutit jejich dodržování. 

Proto je v mezinárodním prostředí pravděpodobnější, že státy mezi sebou budou spíše 

soupeřit, než spolupracovat.78 Anarchie v mezinárodním systému tak vede k tomu, že se státy 

ve své zahraniční politice zaměřují zejména na posilování moci. Neorealisté často redukují moc 

na materiální schopnosti aktérů, obvykle v podobě vojenské síly, zatímco klasičtí realisté 

zahrnují do svého pojetí moci schopnost aktéra ovlivnit názory a postoje jiných.79  

 

Neexistence globální vlády nutí státy, aby se snažily prosadit své vlastní zájmy, případně je 

hájily v reakci na jednání ostatních. Pokud jeden stát posiluje svou moc, další se mohou cítit 

ohroženi a pokusí se nějakým způsobem jeho moc vyvážit. Koncept rovnováhy moci je pro 

realisty typický. Moc nemusí být mezi aktéry rozložena úplně rovnoměrně, ale za rovnováhu 

moci můžeme považovat stav, kdy žádný z aktérů není schopný ovládnout ostatní.80 

S posilováním moci nepochybně souvisí vojenský sektor, neboť základním předpokladem 

jednání aktérů je snaha o zajištění vlastní bezpečnosti.81 Jednání aktérů, kteří jsou vojensky 

silní, povede v zahraniční politice k pokusům o další posilování moci či o udržení si své pozice 

v mezinárodním systému, případně o vyvažování dalších posilujících aktérů. Státy, které nemají 

tak velkou vojenskou sílu, budou pravděpodobně tvořit aliance s dalšími státy, aby tak moc 

silnějších aktérů dokázaly vyvážit a sebe navzájem ochránit. Jakékoliv pokusy o zvyšování moci 

některého státu vedou k nejistotě v mezinárodním systému, kdy se ostatní automaticky cítí 

ohroženi. Mezi státy tak panuje spíše nedůvěra a soutěživost, proto je takovýto mezinárodní 

systém náchylný ke konfliktu.82 Koncept rovnováhy moci tedy nevylučuje vznik konfliktu, 

ovšem takový konflikt nemůže vést ke zničení protivníka, neboť by tím bylo ohroženo budoucí 

fungování rovnováhy moci.83  

 

Někteří realisté a neorealisté zastávají opačnou koncepci fungování mezinárodního řádu, a to 

hegemonii moci, která je koncentrovaná v rukou jednoho jediného aktéra. Hegemon zajišťuje 

mezinárodnímu řádu stabilitu, vytváří jeho normy a společné instituce a poskytuje mu další 
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potřebné veřejné statky.84 Koncept hegemonie moci se částečně odklání od anarchického 

uspořádání mezinárodního řádu, přesto však některé jeho rysy uchovává. Postavení hegemona 

však není nezvratné, přechod hegemonie z jednoho státu na druhý podléhá výsledkům válek.85 

 

Liberalisté na rozdíl od realistů analyzují mezinárodní řád nejen na hladině systému, kde se 

jedná zejména o mezinárodní instituce a transakce, ale také na hladině státu a jednotlivce.86 

Dle Beasleyho za primární charakteristiku mezinárodního systému, která ovlivňuje tvorbu 

zahraniční politiky států, považují rozložení ekonomického bohatství.87 Beasley a kol. vyzdvihují 

zejména  vzájemnou závislost států, která sílí vlivem nárůstu globálního obchodu a finančních 

vztahů. Drulák hovoří o transakcích mezi státy, které zahrnují toky zboží, služeb, investic, osob 

a informací. Tyto transakce vedou k decentralizaci mezinárodního řádu, v němž vzájemná 

závislost států vylučuje násilné akty.88  

 

„Mezinárodní řád není definován rozložením moci, nýbrž stupněm institucionalizace, který je 

dán přítomností a reálným vlivem mezinárodních institucí.“ 89 Spolupráce s ostatními státy 

skrze budování mezinárodních institucí umožňuje státům prosazovat své zájmy v oblasti 

ekonomického bohatství. Nicméně je nutné si uvědomit, že vzájemná závislost zároveň státy v 

tvorbě zahraniční politiky poměrně omezuje. Bohatství jedné země je úzce spojeno 

s bohatstvím ostatních aktérů, pokud se tedy jeden z nich pokusí poškodit jiného, uškodí tak 

také sám sobě. Protože není v mezinárodním systému žádná zastřešující autorita, která by 

spolupráci zaručovala, mohou státy podporovat různé organizace (např. WTO), které slouží 

k lepší koordinaci státních zájmů. Další možností spolupráce je regionální integrace, která také 

může ovlivňovat zahraniční politiku států. Z dlouhodobého hlediska budou státy ze vzájemné 

spolupráce profitovat, jejich ekonomické bohatství bude narůstat a mezinárodní systém se 

stane stabilnějším.90 
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Na hladině státu se liberalistická teorie opírá o teorii demokratického míru, která předpokládá, 

že demokratické státy spolu neválčí, neboť instituce a normy, které spolu sdílejí, zajišťují 

mírové řešení konfliktů.91 

 

Konstruktivisté vnímají mezinárodní systém jako systém sociálních interakcí států a sdíleného 

porozumění v globální společnosti. Mezinárodní systém dle jejich pohledu zahrnuje více než 

objektivní síly moci, zájmů či organizace. Anarchie a zájmy nejsou objektivně dané, ale určují je 

svým jednáním aktéři, kteří s nimi pojí své významy a ideje. Právě normy vhodného chování, 

jakožto společensky vystavěné mezinárodní struktury, ovlivňují a omezují zahraniční politiku 

států. Tyto normy vhodného chování jsou odrazem sdílených věr, standardů chování, 

mezinárodních konvencí a rozhodovacích procesů. Státy by svou zahraniční politikou neměly 

tyto normy porušovat, neboť by jejich jednání bylo vnímáno mezinárodní komunitou jako 

nelegitimní. Jaké kroky jsou legitimní, může také upravit mezinárodní právo.92 

8.2 Vnitřní faktory 

 

Někteří teoretici přikládají větší váhu faktorům, které ovlivňují zahraniční politiku přímo zevnitř 

státu. V mezinárodním systému čelí všechny státy stejným vnějším silám, za to vnitřní struktura 

každého z nich se může lišit. Rozdíly spatřujeme v politických systémech, kulturách a 

v neposlední řadě v čelních představitelích zemí. Teoretici zaměřující se na vnitřní faktory 

analyzují zdroje zahraniční politiky v rámci státu na několika úrovních. Mezi těmito úrovněmi 

navíc nemusí nutně panovat shoda – nejpodstatnější z nich jsou veřejnost, společenské 

skupiny, organizace vlády a hlavy států.93 

 

Veřejnost může ovlivňovat zahraniční politiku několika způsoby. Jako první jmenují autoři 

veřejné mínění. Političtí představitelé zemí často argumentují tím, že jejich jednání je svázáno 

veřejným míněním, případně že veřejné mínění určuje jeho limity.94 Veřejnost může s kroky 

vlády souhlasit či nesouhlasit, nicméně jen těžko se odrazí veřejné mínění při samotné tvorbě 

zahraniční politiky. Záleží především na politickém systému dané země, jak moc mohou sami 

občané její zahraniční politiku ovlivňovat. Čím je systém demokratičtější, tím by měla mít 

veřejnost větší vliv. Ani demokratičnost systému však nezaručí, že se vládní představitelé 
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nechají veřejným míněním ovlivnit. Pravděpodobnější je spíše opačný proces, kdy se vláda 

bude snažit přesvědčit občany o tom, že právě její kroky jsou ty správné. Důležitější jsou pro 

tvorbu zahraniční politiky základní hodnoty a národní identita, které se úzce pojí s politickou 

kulturou společnosti. Jedná se především o hodnoty, normy a tradice, které dlouhodobě mají 

na podobu zahraniční politiky států vliv. V tomto případě také hraje roli historie a identita. 

Identita země, tedy jak občané vnímají svůj stát a jeho roli v mezinárodním systému, je hluboce 

zakořeněná a rigidní. Právě proto se stává faktorem, který výrazně ovlivňuje směr zahraniční 

politiky a určuje její limity.95 

 

Vliv na podobu zahraniční politiky mohou mít také společenské skupiny jakožto další vnitřní 

faktor. Tyto skupiny mohou být se státem stejného názoru, nebo naopak tvoří státu opozici. 

Největšího vlivu dosahují zájmové skupiny. Jak velký vliv na vládu mají, záleží především na 

jejich organizaci skupin jako takových a dále na jejich vztahu k vládě. Pokud zastávají názory 

vládě opačné, prosadit své postoje je pro ně velmi obtížné.96 Zájmové skupiny mohou být úzce 

spojené s veřejným míněním. Veřejné mínění může ovlivňovat zahraniční politiku země skrze 

politická hnutí, trvalé organizace, či v případě krize přímým nátlakem na politiky.97 Beasley a 

kol. vyzvedávají  takové zájmové skupiny, které jsou založené na etnicitě, náboženství či 

ekonomice. Významné jsou jakožto zdroj zahraniční politiky podle autorů zejména ekonomické 

zájmové skupiny, protože pomáhají státu nabývat bohatství. Tyto skupiny mají velmi často 

zájmy v mezinárodních vztazích, jelikož se snaží se expandovat za hranice státu, ale zároveň 

také chránit své pozice ve své vlasti. Do této kategorie spadají také politické strany, neboť jsou 

prostředníkem mezi společností a politickým vedením. Beasley a kol. podotýkají, že v mnoha 

ohledech fungují podobně jako zájmové skupiny, ač jsou součástí vlády státu. Zmiňují i 

vojenské vedení jako společenskou skupinu, která v některých státech soupeří s civilním 

vedením o kontrolu nad politikou.98  

 

V zahraniční politice se také odráží, v jakém prostředí vzniká. Záleží na organizaci vlády 

samotné, tu charakterizují dva klíčové termíny: demokratizace a byrokratizace. Jiná zahraniční 

politika se rodí v demokratických zemích, kde je do její tvorby zapojeno prostřednictvím 

demokratických institucí více aktérů a je tak výsledkem konsensu, odlišná však vzniká 
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v autoritářských systémech, kde o její podobě rozhoduje v podstatě jedna osoba.  Nutně to 

však neznamená, že všechny demokratické státy jsou nakloněny pouze mírovým řešením a 

autoritativní režimy jsou iniciátory konfliktů. Co se byrokratizace týče, Beasley a kol. upozorňují 

na fakt, že se vlády organizují více byrokraticky a přenechávají tak zodpovědnost za řešení 

mnoha mezinárodních otázek na samostatných kancelářích či odděleních, mezi kterými často 

mohou vznikat konflikty. Pokud jednotlivá oddělení nebudou postupovat v jejich řešení 

koordinovaně, výsledkem jejich práce může být nekonzistentní zahraniční politika. V takovém 

případě je nutné, aby se našla ve státě jednotící síla, např. politická strana, která dokáže 

konflikt usměrnit.99  

 

Posledním vnitřním faktorem je role politických vůdců zemí, jejichž osobní charakteristiky a 

vnitřní přesvědčení se mohou do zahraniční politiky výrazně promítat. Zejména v případech, 

kdy má hlava státu značnou volnost a pravomoci k tomu, aby zahraniční politiku státu utvářela. 

Lídři mohou být ovlivněni jejich osobní historií, předchozími politickými zkušenostmi a 

podobně. Někteří touží po moci, mohou být tak více konfliktní a věřit v řešení konfliktu silou, 

jiní naopak považují svou zemi za součást světového společenství a inklinují ke spolupráci 

s ostatními státy při řešení konfliktních situací.100  

 

9. Analýza ruské zahraniční politiky ve vztahu k Arktidě 
 

Rusko má velký zájem o arktickou oblast a má dobré důvody pro to, aby vybojovalo co největší 

území, které je doposud skryto pod vrstvou ledu. Ruští vědci z Institutu Arktidy a Antarktidy se 

domnívají, že ruský sektor v Arktidě bude zcela otevřený pro plavbu během letní sezóny z kraje 

30. let 21. století.101 Rusové právem označují Arktidu za region národního zájmu. Ten 

prohlubuje skutečnost, že 20% země se nachází nad Severním polárním kruhem, je domovem 

pro téměř 2 miliony ruských obyvatel a šest největších ruských řek ústí do Severního ledového 
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oceánu. Pokud bychom severní pól rozdělili na 18 částí a přidělili je k přilehlým zemím podle 

toho, jak velké arktické území vlastní, 8 z těchto segmentů by připadlo právě Rusku.102   

 

Historie ruské arktické politiky sahá až do poloviny 19. století, kdy Rusko osídlilo arktické 

pobřeží západní a východní Sibiře a také Aljašku roku 1867. V 70. letech mocnosti poprvé 

hovořily o možnosti rozdělit si arktické území, což vedlo k „prvnímu závodu o Arktidu“.103 Pro 

ruskou arktickou politiku z tohoto závodu vyplynuly dva nejdůležitější cíle: zajistit kontrolu nad 

Severní mořskou cestou a soutěžit o primát v dosažení Severního pólu. Roku 1916 deklarovalo 

ruské impérium anexi všech území, která se rozkládají na sever od Sibiřské kontinentální 

plošiny. Roku 1920 Sovětský svaz prohlásil Bílé moře za své vnitřní vody, o rok později stejný 

status získalo Karské moře, Moře Laptěvů a Východosibiřské moře.104 Roku 1926 rozhodl 

Nejvyšší sovět Sovětského svazu, že se všechna území nacházející se mezi ruským severním 

pobřežím a Severním pólem, která nejsou územím jiného státu, stávají územím Sovětského 

svazu.105 Dalším historicky důležitým historickým milníkem byl pro Rusko rok 1982, kdy 

ratifikovalo Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu.106 Její vstoupení 

v platnost roku 1994 odstartovalo „druhý závod o Arktidu“107, který probíhá až dodnes. Cílem 

toho závodu je získat co největší arktické území na základě rozšíření kontinentálního šelfu 

státu, které UNCLOS umožňuje.  

9.1 Vnější faktory 

 

Ruská arktická strategie zdůrazňuje strategický význam Arktidy pro zemi a jejím cílem je 

přeměnit Arktidu na surovinovou základnu pro Rusko v 21. století, přičemž využívání těchto 

zdrojů zajistí státu surovinovou bezpečnost. Rusko má mnoho důvodů, proč chce získat 

kontrolu na zdroji v regionu. Může tak zabránit jiné zemi v těžbě ropy a plynu, která by pomocí 

vyspělejších technologií a lepšímu výzkumu mohla díky výnosům z těžby převyšovat, či 

dokonce ohrožovat ruská aktiva. Nezpochybnitelným faktem je, že ovládnutí dalších území 
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v oblasti tak bohaté na přírodní zdroje, podstatně zvýší vyjednávací sílu Ruska.108 Termíny jako 

moc a síla jsou ve spojitosti s ruskou zahraniční politikou často skloňovány, a to nejen v případě 

Arktidy. Ruská federace nijak nezastírá, že chce zastávat pozici vedoucí arktické mocnosti, 

kterou dle oficiální strategie z roku 2008 je. Svou pozici však potřebuje nadále posilovat. 

Nárokuje si proto další území v okolí Lomonosovova a Mendělejevova hřbetu za hranicí 

exklusivní ekonomické zóny. Rusko tvrdí, že 460 000 mi2 (cca 1,2 milionů km2) podmořského 

terénu mezi oběma hřbety je prodloužením Sibiřského šelfu, a proto by mělo být zahrnuto do 

ruské exklusivní ekonomické zóny.109 Pokud by Rusko získalo práva na Lomonosovův hřbet, 

mělo by pod kontrolou 60% uhlovodíků objevených v regionu.110  

 

Rusko jako první využilo možnosti prodloužení kontinentálního šelfu a roku 2001 předložilo 

dokumenty Komisi pro vymezení kontinentálního šelfu, která však na základě nedostatečných 

vědeckých důkazů Rusku nevyšla vstříc. Rusko se však nevzdává a stále pokračuje ve sběru dat 

potřebných ke splnění dalšího ze stanovených cílů arktickou strategií. I výprava, která v srpnu 

2007 umístila na dno Severního ledového oceánu poblíž severního pólu ruskou vlajku, měla mít 

vědecký cíl. Ve skutečnosti však spíše upozornila na přítomnost Ruska v Arktidě a její vědecký 

význam byl marginální, pokud vůbec nějaký byl. Bez arktické ropy bude ruská produkce 

stagnovat a bez arktického plynu bude jeho objem výroby v neudržitelném schodku, co se 

exportu týká. Pokud si chce Rusko udržet status energetické supervelmoci, je pro něj těžba na 

Arktidě nezbytná.111 Bývalý ruský prezident Dimitrij Medveděv na bezpečnostní konferenci 

v Moskvě roku 2008 ve své řeči vyzdvihnul, že využití zásob uhlovodíků z Arktického šelfu, což 

je předpokládaná jedna čtvrtina celosvětových zásob, zajistí Rusku energetickou bezpečnost.112 

Oficiální energetická politika Moskvy uvádí, že energetická bezpečnost je základem pro ruskou 

národní bezpečnost.113 

 

Značný prostor věnuje ve své arktické strategii Ruská federace otázkám vojenské bezpečnosti. 

Tání arktických ledů přináší Rusku řadu výhod v dostupnosti přírodních zdrojů, na druhou 
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stranu se však stává zranitelnějším, protože bude v případě konfliktu muset bránit větší území, 

které bude potencionálnímu nepříteli snadno přístupné. Ruští vědci proto monitorují tloušťku 

ledu v oblasti a studují, jak splavné arktické vody jsou. Ruské vojenské aktivity v Arktidě jsou 

jak symbolickými gesty a manifestacemi moci, tak vážně myšlenými obrannými přípravami.114  

 

V zájmu státu je dle strategie také kontrolovat Severní mořskou cestu, která prochází 

v blízkosti ruských hranic a je nejkratší cestou z Evropy do Asie.115 Rusko upřednostňuje využití 

Severní mořské cesty pro obchodní námořní dopravu a doufá, že bude moci konkurovat 

Suezskému průplavu.116 Právě využití Severní mořské cesty pro obchodní plavbu je jedním 

z bodů mezinárodní spolupráce, kterou Rusko ve své strategii také deklaruje.  

 

Yury Morozov uvádí, že z ruského pohledu existují tři hlavní úkoly, které musí být splněny 

v rámci mezinárodní spolupráce. První se týká určení hranic, které by mělo být formálně 

schváleno v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu. Dalším je 

společné řešení environmentálních výzev v regionu a udržení stability a míru v oblasti. Poslední 

úkol se týká právě Severní mořské cesty. Plavba Severní mořskou cestou by měla být zaštítěna 

mezinárodním právem a smlouvou mezi arktickými státy. Stejně tak by měl být upraven i 

letový provoz nad Arktidou.117   

 

Daleko důležitější je však pro Rusko spolupráce s ostatními arktickými státy v otázkách 

výzkumu arktického mořského dna a případné těžby dostupných zdrojů. Ruská technologie 

není dostatečně vyspělá, aby mohla získat hlubokomořskými vrty důkazy nutné pro rozšíření 

kontinentálního šelfu. Tento problém může vyřešit jen tím způsobem, že se připojí 

k mezinárodním programům, které se studiu hlubokomořského dna věnují.118 Pokud Rusko 

získá území, která si nárokuje, bude čelit dalšímu problému. K těžbě ve vzdálených oblastech a 

především na moři, navíc v krutých klimatických podmínkách, není ruská technologie 
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přizpůsobená. Rusko bude potřebovat vstup zahraničních investic, znalostí a dovedností 

k využití těžko dostupných zdrojů. Ruské společnosti byly vždy schopné vyčerpat ropu 

z existujících zdrojů, ale postrádaly odbornost ve dvou klíčových oblastech. Nebyly schopné 

vytěžit pomocí sofistikovaných metod vše, co lze z ropného pole extrahovat, a zaostávaly také 

v oblasti těžby z kontinentálního šelfu, především v hlubokých vodách.119 Pro Rusko 

pochopitelně není příjemné, že bude závislé při těžbě vlastních zdrojů na zahraničních 

partnerech, nicméně nemá na výběr, pokud chce Arktidu přeměnit ve svou strategickou 

surovinovou základnu. Proto má Rusko zájem na ekonomické integraci se západními zeměmi 

jako spotřebiteli ropy a plynu a současně jako partnery v technologické spolupráci v rozvoji 

arktických zdrojů.120 

 

Ruská strategie pro arktický region zmiňuje spolupráci v dalších oblastech, jako je uchování 

unikátního arktického ekosystému či ochraně domorodých obyvatel, nicméně tyto cíle jdou 

prozatím stranou. Prioritní jsou zájmy týkající se zajištění energetické a národní bezpečnosti 

státu. Některé kroky průbojné politiky, kterou Rusko k naplnění svých cílů využívá, jsou často 

diskutovány, nicméně Rusko nikterak neporušuje mezinárodní dohody a jeho jednání 

nevykazuje rozpory s legitimitou. Chce sice získat z arktického regionu co nejvíce, ale přitom 

neriskovat konflikt s ostatními státy.   

9.2 Vnitřní faktory 

 

Beasley považuje Rusko za omezenou demokracii, ve které se teprve ustanovuje role veřejnosti 

v politických záležitostech. Probíhá proces definující vztahy mezi veřejností a vládou, který 

komplikuje fakt, že některé aspekty ruské zahraniční politiky jsou neformální a 

neinstitucionalizované. Možnost veřejnosti ovlivňovat zahraniční politiku se tímto značně 

omezuje.121 V případě ruské arktické politiky se spíše vládní představitelé snaží ovlivnit veřejné 

mínění a přesvědčit tak občany, že jejich kroky jsou správné a zajistí zemi prosperitu. 

 

Obnovení statusu mocnosti je hlavním cílem ruské zahraniční politiky obecně, který mnoho 

občanů podporuje. Důvodem může být vzrůstající nostalgie po bývalém vlivu státu, který byl 
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následován lety vnímaného úpadku.122 Ruská státní identita zůstává přes dvacet let od rozpadu 

Sovětského svazu značně vratká a záměr politického vedení překročit severní hranice a získat 

kontrolu nad více jak milionem čtverečných kilometrů Arktického šelfu může pomoci státní 

identitu konsolidovat.123 Nekonečné zdroje ropy a plynu jsou pro ruské občany nepochybně 

atraktivní, nicméně romantická idea zisku nových území a ovládnutí mořských hlubin je ještě 

přitažlivější.124 Vládní představitelé se vrací k politice „dobývání severu“, která mezi ruským 

elektorátem stále silně rezonuje.125 Paralela se Stalinovou propagandistickou kampaní mezi 

lety 1936 a 1939 je více než značná.126 Politiku „dobývání severu“ vnímá ruská veřejnost stále 

pozitivně, navíc sama sebe podvědomě považuje za severskou a „seveřanství“ za klíčovou 

součást Ruska. Toho se pokouší politické vedení využít kombinací stalinistických 

propagandistických metod s moderními PR technologiemi.127 Všechny činy ruské vlády, ač jsou 

třeba jen symbolického charakteru, mají přesvědčit veřejnost o nezpochybnitelnosti ruské 

suverenity nad Arktidou.128 Důkazem úspěšnosti vládních snah je nadšení, s jakým oslavovali 

ruští obyvatelé výpravu Artura Čilingarova a symbolické umístění státní vlajky pod severním 

pólem. Baev však podotýká, že rozvoj severních oblastí skýtá velké množství ekonomických 

problémů na to, aby se tyto oslavy proměnily v trvalou podporu ze strany veřejnosti.129 

 

V zahraniční politice Ruské federace můžeme pozorovat jistou kontinuitu se zahraniční 

politikou Sovětského svazu nejen obecně, ale i v případě rozšiřování území směrem 

k severnímu pólu. Rusko sice prošlo dramatickou změnou od komunistického režimu 

s centrálně plánovanou ekonomikou k režimu poloprezidentskému s kapitalistickým volným 

trhem, což způsobilo jisté otevření se světu v rámci zahraniční spolupráce i integraci v rámci 

ekonomické spolupráce. Nicméně změna v zahraniční politice nebyla tak dramatická, jako 

změna v politice domácí.130 Při popisu politického režimu i přes to narážíme na řadu problémů. 
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Ač se Rusko tváří jako demokratická země,131 za konsolidovanou demokracii ho považovat 

nelze.132 V dobách, kdy působili na prezidentském postu Putin a Medveděv, můžeme pozorovat 

nárůst autoritářských praktik v systému. Vlády vykazovaly množství atributů autoritativního 

systému, jako je kontrola a manipulace médií, vzkvétající korupce, svévolná aplikace práva či 

spoléhání se na státní bezpečnostní služby.133 Nacionalistická ideologie a prvky autoritarismu 

se mohou sbíhat a společně formovat kroky Ruské federace v arktických záležitostech. Spojení 

strategického významu Arktidy pro Rusko se silným nacionalistickým sepětím s identitou 

severského národa vysvětluje silnou motivaci k dosažení všech ruských ambicí v Arktidě.134 

 

Dosažení pozice, jakou měl v mezinárodním systému Sovětský svaz, je však pro Ruskou federaci 

nemyslitelné. Voronov spatřuje 3 hlavní okolnosti, o které se ruská arktická politika opírá. 

Předně je Ruská federace z geopolitického hlediska něco jiného než Sovětský svaz, od kterého 

se liší jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Vývoj mezinárodního právního režimu uplatňovaného 

v Arktidě stanovil rámec pro status arktické oblasti a jurisdikci a rozsah práv, která se na území 

vztahují. Poslední z okolností se týká nezbytné širší mezinárodní spolupráce v oblasti těžby 

arktických zdrojů.135 

 

Dvě největší energetické společnosti Gazprom a Rosněft, které mají exklusivní práva na těžbu 

zemního plynu a ropy z mořských plošin, jsou z většiny vlastněny samotnou ruskou vládou. 

Přesto se do těžby těchto zdrojů v drsných arktických podmínkách nijak nehrnou a raději by 

převedly vysoké těžební náklady na zahraniční partnery.136 V minulosti se Gazprom pokoušel 

těžit na nově objevených plošinách sám, aby se vyhnul ponížení, a dokázal tak, že není třeba 

být závislý na pomoci z okolního světa. Roku 2006 společnost oznámila, že na Štokmanovu 

ložisku, které se nachází v Barentsově moři, bude těžit bez asistence zahraničních společností. 

Tento záměr byla však po necelém roce nucena odvolat.137 Pokud by obě společnosti chtěly, 

mohly by lehce zabránit iniciativám k otevření mořských těžebních plošin pro zahraniční 

investory. Takový krok nicméně není v jejich zájmu, neboť vlastní licence k těžbě, ale nejsou 
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schopné vytvořit přesvědčivý plán pro jejich využití.138 Z toho důvodu podepsal Gazprom 

loňského roku dohodu se společností Shell, týkající se spolupráce v rámci rozvoje 

uhlovodíkových zdrojů v ruské části Arktického šelfu.139 

 

Proti avizované spolupráci a těžebním aktivitám v arktickém regionu obecně se ostře vymezují 

nejen odborníci v oblasti životní prostředí, ale také nátlakové skupiny jako např. Greenpeace a 

další lobbistické skupiny, které poukazují na podceňování závažnosti možných ropných úniků 

v regionu.140 Právě Greenpeace působí velmi aktivně v rámci zapojování se do vědeckého 

výzkumu, lobbování u vlád a mezinárodních organizací či ve vzdělávání obyvatelstva o 

klimatických změnách a měnícím se chování spotřebitelů.141 V případě ruských arktických 

aktivit sáhla organizace i po militantním kroku, kdy se 30 aktivistů vydalo protestovat do 

Pečorského moře. Rusko však dalo jasně najevo, co si o jejich iniciativách myslí, když byli 

účastníci protestu zatčeni po pokusech o obsazení ropné plošiny Prirazlomnaja, kde měla firma 

Gazprom právě započít těžbu.142  

 

Zdá se, že Rusko v jeho záměrech žádné společenské skupiny nezastaví. Nápomocny nebudou 

ani politické strany, protože v Rusku v podstatě neexistuje opozice. Poslední parlamentní volby 

proběhnuvší roku 2011 s vyhrála konzervativní a nacionalistická strana Medveděva a Putina 

Jednotné Rusko, která získala přes 49% hlasů. Druhou nejsilnější stranou zastoupenou ve Státní 

dumě je Komunistická strana se ziskem 19% hlasů. Oproti předchozím volbám si strana co do 

počtu získaných hlasů i obsazených křesel ve Státní dumě pohoršila, ale i přesto si udržela 

většinu potřebnou k sestavení jednobarevné vlády.143 Po volbách proběhly v Rusku rozsáhlé 

demonstrace vyjadřující nespokojenost s režimem, na které Vladimir Putin reagoval ještě 

z pozice předsedy vlády založením politického hnutí Všeruská lidová fronta. Jeho cílem bylo 
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umlčet opozici tím, že poskytne veřejnosti možnost dialogu přímo s prezidentem.144 Hnutí není 

založeno na členství, ale spíše zahrnuje všechny mocenské struktury Ruska, které Putina 

aktivně podporují. Do Všeruské lidové fronty spadá i samotná politická strana Jednotné Rusko. 

V červnu roku 2013 byl Putin oficiálně zvolen lídrem hnutí.145   

 

Prezident Putin je mezi ruskými občany velmi oblíbený. Průzkum ruské nezávislé organizace 

výzkumu veřejného mínění Levada Center ukazuje, že 72% občanů schvaluje prezidentovy 

kroky (před událostmi na Krymu 65%).146 Pro srovnání prezidentovi Spojených států Baracku 

Obamovi důvěřuje 42% občanů, britské vládě Davida Camerona 32%. Jediný, kdo může 

s Putinem soupeřit je německá kancléřka Angela Merkelová, s jejímiž kroky souhlasí 69% 

občanů.147 

 

Putinův vliv na ruskou zahraniční politiku je značný. Zahraniční politika, ve které hraje důležitou 

roli energie, zejména export zemního plynu, není jen klíčovou prioritou Ruské federace, ale 

také prezidentskou doménou, na které má prezident Putin silný osobní zájem.148 Pro ilustraci 

stačí zmínit první krok, který Putin provedl po svém zvolení roku 2000 prezidentem Ruské 

federace, kdy zrušil Oddělení pro životní prostředí a převedl jeho agendu pod Ministerstvo 

přírodních zdrojů. Odůvodněním tohoto činu byla snaha nedovolit environmentalistům zastavit 

rozvoj země.149  
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Nepochybně je ovlivněna zahraniční politika také Putinovou vizí Ruska jako velmoci a zároveň 

zemí, která svůj vliv stále posiluje. Právě tato vize se promítá do arktické politiky a je 

opodstatněním pro snahu o prodloužení ruského kontinentálního šelfu.150 

 

10. Analýza kanadské zahraniční politiky ve vztahu k Arktidě  
 

Kanada je po Rusku druhým největším arktickým hráčem z hlediska velikosti území, které na 

Arktidě kontroluje.151  V případě výše uvedeného rozdělení arktické oblasti do 18 různých částí, 

z nichž by osm dle velikosti kontrolovaného území připadlo Rusku, by Kanada měla pod 

kontrolou čtyři.152 Již roku 1907 v kanadském parlamentu poprvé zazněl názor, že by si Kanada 

měla formálně nárokovat všechny oblasti nacházející se mezi liniemi vedenými od západních a 

východních krajností kanadské pevniny směrem k severnímu pólu.153 Tento krok však učinila 

kanadská vláda až v roce 1925, kdy vznesla oficiální nárok na území mezi 60° a 141° západní 

délky směrem k severnímu pólu. V návaznosti na tento krok byly všechny ostrovy nacházející se 

v této oblasti a vody, jež je obklopují, prohlášeny za kanadské.154  

 

V roce 1985 pak vytyčila kanadská vláda hranici kopírující vnější linii Kanadského arktického 

souostroví a veškeré vodní plochy uvnitř tohoto prostoru označila za své historické vnitřní 

vody, což vedlo k některým dodnes nevyřešeným územním sporům s dalšími arktickými 

státy.155 Kanada se také výrazně zasloužila o založení Arktické rady, jíž v současné době již 

podruhé předsedá. Důležitým mezníkem je pro Kanadu také rok 2003, kdy ratifikovala 

UNCLOS.156 

 

Roku 2009 pak kanadská vláda vydala první strategii věnující se činnosti v arktické oblasti (viz 

výše). Canada‘s Northern Strategy je spíše dokumentem domácí politiky, proto roku 2010 

vydala vláda další dokument, jež se měl zaměřovat více na konkrétní kroky v rámci zahraniční 
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politiky. Tím je Statement on Canada´s Arctic Foreign Policy, který stojí na stejných čtyřech 

pilířích, jen je přenáší na mezinárodní úroveň.157  

10.1 Vnější faktory 

 

Kanada je nepochybně arktickou velmocí a jako taková se staví do vedoucí role v otázkách 

správy Arktidy, jejího udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.158 Kanada je reálně 

přítomna v Arktidě mnoho let, nicméně v reakci na incident s ruskou vlajkou na dně Severního 

ledového oceánu prohlásil premiér Harper, že její přítomnost bude nabírat na intenzitě.159 

Prioritou kanadské zahraniční politiky ve vztahu k regionu je vykonávání teritoriální suverenity 

v arktické oblasti.160 Základním principem arktické suverenity je podle kanadské vlády ji „využít, 

nebo ztratit“. Kanada však reálně počítá pouze s první možností. Ochranu národní suverenity a 

integrity státních hranic považuje vláda za svou první a největší zodpovědnost.161 Otázka 

vykonávání suverenity nad arktickým územím se pojí také s nově dostupnými surovinovými 

zdroji. Aby Kanada byla schopna tyto zdroje plně využít, musí vyřešit všechny teritoriální spory, 

které zmiňuje ve své arktické strategii, a pokusit se také o rozšíření kontinentálního šelfu, což 

by zemi přístup k těmto zdrojům do značné míry usnadnilo.162 

 

Arktické zdroje mohou být pro Kanadu velmi cenné. Země se obává, že většina z jejích 

nejlepších surovinových rezerv je buď vyčerpaná, nebo se vyčerpání blíží. Nezávislé studie 

předpokládají, že bude Kanada schopná uspokojit domácí poptávku do roku 2030163, další vývoj 

je však nejistý. Objev velkého množství nových zásob na pevnině je málo pravděpodobný a 

arktické zdroje by tak mohly z dlouhodobého hlediska zajistit stabilitu kanadského 

energetického sektoru. Kromě zásob ropy a zemního plynu se v arktické části Kanady nachází i 

zásoby zlata, diamantů a dalších vzácných zdrojů.164 Arktický region tak má velký potenciál 

nejen pro zajištění energetické bezpečnosti státu, ale také pro navýšení ekonomického 
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bohatství. Kanadská vláda proto investuje nemalé částky do vědeckého výzkumu, který by zemi 

zajistil rozšíření území za hranici 200 námořních mil. Kanada si nárokuje oblasti Lomonosovova 

a Alfa hřbetu. Komisi pro vymezení kontinentálního šelfu dodala potřebné podklady na konci 

loňského roku, kdy vypršela desetiletá lhůta od ratifikace smlouvy UNCLOS, během které 

mohla Kanada tento krok učinit.165 

 

Kanadská vláda tvrdí, že kontinentální šelf Kanady, nacházející se v Atlantickém a Severním 

ledovém oceánu za hranicí 200 námořních mil, pokrývá oblast o rozloze přibližně 1,75 mil. 

km2.166 Kanadští vědci spolupracovali na zkoumání hlubokomořského dna s dánskými kolegy, 

později i s vědci ze Spojených států amerických, měly by tak být teoreticky vyloučeny spory 

těchto arktických států, co se nároků na území týká. Otázkou však je, zda se nebudou Kanadou 

nárokované oblasti překrývat s územím Lomonosovova hřbetu, které si nárokuje Ruská 

federace. Pokud by se tak stalo, Kanada by byla s Ruskem poprvé v historii v hraničním 

sporu.167  

 

Ačkoliv Kanada nepředpokládá, že by v arktické oblasti vypukl vojenský konflikt168, přesto svou 

vojenskou přítomnost na severu posiluje. Záměrem je především ochrana státních hranic a 

lepší kontrola oblasti (zemského povrchu, vod i vzdušného prostoru).169 Vojenské kapacity jsou 

posilovány především na moři (výstavba nového ledoborce, hlídkových lodí či přístavů). Vláda 

se obává, že právě arktické vody by mohly představovat hrozbu pro národní bezpečnost.170 

Kanada se také snaží (mimo posilování vojenského sektoru) být velmocí v oblasti arktické vědy 

a produkce čisté energie.171  

 

Důvodem k ohrožení národní bezpečnosti je především status Severozápadní cesty, o který se 

dlouhodobě vedou spory. Kanada považuje Severozápadní cestu za své vnitřní vody a stojí tak 

v pozici, kdy může významně ovlivnit, kterým lodím umožní či neumožní cestou proplout. 

Spojené státy americké se snaží prosadit status Severozápadní cesty jakožto mezinárodních 
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vod, kde by jejich lodě mohly svobodně plout a kanadská vláda by je mohla kontrolovat jen dle 

mezinárodních norem a standardů.172 Jejich postoj je pochopitelný, neboť při využití 

Severozápadní cesty pro plavbu od východního pobřeží USA do východní Asie by byla cesta o 

7 000 km kratší, než při využití Panamského průplavu.173 Stejně tak by se v případě užívání 

Severozápadní cesty pod mezinárodním režimem usnadnila doprava z Evropy do východní Asie, 

kdy by se čas cesty zkrátil o polovinu a navíc by se lodě vyhnuly přetíženému Malackému 

průlivu.174 Kanada si za svým názorem pevně stojí, neboť pokud nebude mít Severozápadní 

cesta status kanadských teritoriálních vod, nebude vláda moci zastavit lodě, které připlují 

k pobřeží s úmyslem zaútočit, dokud jim neprokáže porušení mezinárodních norem a 

zákonů.175 Bezpečnost země by tak byla pod mezinárodní správou Severozápadní cesty výrazně 

ohrožena. Severozápadní cesta se může stát mezinárodním vlastnictvím jen v případě, že se 

Kanada své svrchovanosti nad ní dobrovolně vzdá.176 Tento scénář se však zdá velmi 

nepravděpodobný. 

 

Z činnosti kanadské vlády v arktickém regionu je patrné, že jejím primárním cílem je vědět o 

tom, co se v oblasti děje a mít schopnost všechny aktivity v regionu kontrolovat.177 Týká se to 

jak kontroly Severozápadní cesty, tak prodloužení kontinentálního šelfu za účelem dohledu nad 

těžbou arktických přírodních zdrojů. Kontrola těžebních aktivit je pro Kanadu velmi důležitá 

také z hlediska ochrany životního prostředí, jež ve své arktické strategii výrazně vyzdvihuje. 

Patrná je zejména snaha o předejití jakékoliv možné havárii způsobené těžbou, která by mohla 

ohrozit unikátní arktický ekosystém.  

 

Kanada však nemůže být izolovaná od ostatních arktických států, vzájemná spolupráce s nimi jí 

naopak může zaručit větší kontrolu v oblasti. Kanada vždy ve své zahraniční politice 

upřednostňovala kooperaci s ostatními arktickými zeměmi, zejména formou spolupráce 

v rámci Arktické rady. V současné době je Kanada jejím předsedajícím státem a má tak 

možnost výrazněji prosazovat své představy o dění v Arktidě. Dlouhodobě se Kanada snaží o 
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ochranu a posílení pozice Arktické rady, přičemž spolupráce v oblasti životního prostředí a 

posílení vztahů mezi arktickými a ne-arktickými státy se dají považovat za dva největší úspěchy 

jejího snažení.178 V současné době je pro Kanadu, potažmo Arktickou radu, největší výzvou 

zmírnění napětí mezi snahou o ochranu životního prostředí a těžebními záměry v arktickém 

regionu. Po převzetí role předsedajícího státu Arktické rady dala Kanada jasně najevo, že 

Arktická rada historicky stojí na konceptu ochrany životního prostředí, ale přesto by se měla 

zaměřit i na těžbu uhlovodíkových zdrojů.179  

 

Kanadská vláda nezapomíná ani na lidský rozměr arktické oblasti, přičemž jejím cílem je zajistit 

severským obyvatelům co nejlepší životní podmínky. Jedná se např. o péči o zdraví obyvatel, 

úzkou spolupráci s teritoriálními vládami či o hledání obchodních a investičních příležitostí na 

severu, ze kterých by mohli profitovat nejen obyvatelé severu, ale i ostatní Kanaďané. Za tímto 

účelem podepsala kanadská vláda dohodu o volném obchodu s členskými zeměmi Evropského 

sdružení volného obchodu, jehož členy jsou mj. Island a Norsko, což těmto státům zlepší 

obchodování mezi jejich severskými oblastmi.180 Kanadská vláda také bere ohledy na tradice, 

kulturu a zvyky severských domorodých obyvatel, proto nesouhlasí se zákazem dovozu 

tuleních výrobků do Evropské unie.181 Zdůvodnění je prosté, lov tuleňů je základem ekonomiky 

pro venkovské obyvatele mnoha částí Kanady, včetně severních oblastí.182    

10.2 Vnitřní faktory 

 

Kanadský premiér Harper vystihl podstatu zájmu Kanady o arktickou oblast slovy: „Kanadská 

Arktida je zásadní pro naši národní identitu jakožto severského národa. Je součástí naší 

historie.“ 183 Kanaďané bezpochyby byli, jsou a budou severským národem. Zájem o Arktidu 

podědili po Britech, pro které byl polární průzkum po celá staletí národním projektem, a to 

                                                           

178
 HUEBERT, R. (2014). Canada, the Arctic Council, Greenpeace, and Arctic Oil Drilling: Complicating an 

Already Complicated Picture.Calgary: Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, s. 1. [online] [cit. 14-
04-17]. Dostupné z WWW: 
http://www.cdfai.org/PDF/Canada%20the%20Arctic%20Council%20Greenpeace%20and%20Arctic%20O
il%20Drilling.pdf. 
179 GREAVES, W. (2013). When the Ice is Gone. Climate change, Hydrocarbons, and Security in the Arctic. 

opencanada.org [online] [cit. 14-04-17]. Dostupné z WWW: http://opencanada.org/features/the-think-
tank/essays/when-the-ice-is-gone/. 
180

 Statement on Canada´s Arctic Foreign Policy (2010), s. 13. 
181

 HUEBERT, R. (2013). cit. d. 
182

 Statement on Canada´s Arctic Foreign Policy (2010), s. 15. 
183

  HOWARD, R. (2009). cit. d., s. 188. 



 

40 

 

zejména průzkum týkající se Severozápadní cesty.184 Obhajování statusu Severozápadní cesty 

vládou jakožto kanadských vnitřních vod tedy můžeme chápat i jako otázku národní hrdosti.185  

 

Většina obyvatel Kanady je spojena s arktickou oblastí jen nepřímo, neboť v kanadské části 

Arktidy žije pouhé 1% z jejich celkového počtu.186 Přesto je toto spojení velmi silné. Arktida je 

součástí srdcí a duší jednotlivců a stává se tak součástí duše celého národa.187 Úzké propojení 

kanadské identity a suverenity vyneslo Arktidu na pomyslný vrchol žebříčku národních 

priorit.188  

 

Výzkum veřejného mínění provedený roku 2010 prokázal, že více než polovina dotázaných 

obyvatel zastává názor, že by se zahraniční politika kanadské vlády měla zaměřit především na 

Arktidu.189 Pokud jde o vytyčení nejdůležitějších témat, která s Arktidou souvisí, nejvíce 

obyvatel jmenovalo životní prostředí. Životní prostředí považuje 33% obyvatel severní části 

Kanady (obyvatelé teritorií) za absolutní prioritu, zatímco rozvoj přírodních zdrojů označilo za 

prioritní oblast pouhých 5% respondentů. Z dotazovaného vzorku občanů jižní části země 

(obyvatelé provincií) považuje 39% za nejdůležitější téma životní prostředí, zatímco rozvoj 

přírodních zdrojů 7%. Zajímavé je také srovnání důležitosti tématu ohrožení kanadské 

suverenity, které považuje za prioritní 13% tázaných v jižní části Kanady, ale jen 6% 

dotazovaných seveřanů, kterých by se případné hrozby týkaly především.190 V otázkách 

posílení vojenských kapacit se nadpoloviční většina z obou dotazovaných skupin přiklání 

k názoru, že bezpečnost Arktidy je natolik důležitá, že by do oblasti mělo směřovat více 

vojenských zdrojů, i když by to znamenalo úbytek vojenských kapacit v jiných částech světa.191 

Většina respondentů z obou skupin (78% ze severu a 74% z jihu) označila Severozápadní cestu 

za kanadské vody.192  
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Zahraniční politika kanadské vlády tak v podstatě kopíruje názory občanů země, vyjma otázek 

těžby surovinových zdrojů. Mezi kanadskými občany není vůle k podpoře projektů, které se 

zabývají těžbou uhlovodíkových zdrojů. Otázky těžby a přepravy uhlovodíkových zdrojů jsou 

proto v současnosti předmětem diskuse o národní politice.193 Opozice proti těmto projektům 

sílí také v řadách environmentálních nevládních organizací, které se radikalizují a mohly by 

ovlivnit schopnost a ochotu arktických států vzájemně spolupracovat, což by bylo v rozporu se 

snahou Kanady o posílení obchodních aktivit mezi arktickými státy.194 V létě 2014 mají ropné 

společnosti provést průzkumné vrty v Beaufortově moři a v oblasti ústí řeky Mackenzie 

(Mackenzie Delta).195 V této souvislosti se dá očekávat, že se některé z těchto skupin, zejména 

Greenpeace, pokusí o různé formy protestů proti těmto aktivitám. Kanada se bude snažit 

předejít jakýmkoliv možným nelegálním a dramatickým událostem, jež jsme mohli pozorovat 

během protestů Greenpeace proti těžbě v ruských arktických vodách.196 Primárním úkolem pro 

Kanadu je tak v rámci Arktické rady skloubit ochranu životního prostředí s těžbou surovinových 

zdrojů v arktických vodách. 

 

Do tvorby kanadské zahraniční politiky mohou výrazně promlouvat skupiny domorodých 

obyvatel kanadského severu. Inuité, Métisové a První národy tvoří přibližně 3,8%197 obyvatel 

Kanady a arktický region je objektem jejich největšího zájmu. Nejvýznamnější postavení 

z těchto skupin mají Inutité, a to především díky jejich dlouhodobé přítomnosti v oblasti.198 

Zahraniční politiku mohou tyto skupiny ovlivňovat dvěma různými cestami. První možností je 

přímý kontakt s kanadskou vládou, druhou možností pak působení na mezinárodní úrovni, 

například v rámci Arktické rady.199 Stále silnější vliv na tvorbu kanadské arktické politiky 

získávají také jednotlivé teritoriální vlády, které přebírají od centrální vlády větší pravomoci a 

zodpovědnost v řízení regionálních záležitostí.200 Kanada si je vědoma toho, jak důležitou roli 

teritoriální vlády, skupiny domorodých obyvatel a další seveřané v mezinárodních jednáních 

hráli, proto chce jejich vliv i nadále posilovat. Zaměřuje se především na větší angažovanost 

severských obyvatel v kanadské arktické zahraniční politice, podporu organizací domorodých 
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obyvatel v Arktické radě a poskytnutí prostoru mladším generacím v dialogu týkajícím se 

arktické oblasti.201 

 

Od roku 2006 je kanadskou vládní stranou Konzervativní strana, do roku 2011 jí tvořila opozici 

zejména Liberální strana, nicméně v parlamentních volbách 2011 se stala nejsilnější opoziční 

stranou Nová demokratická strana. Konzervativní strana je zastoupena v dolní komoře 

parlamentu 166 poslanci, Nová demokratická strana 103 poslanci a Liberální stranu zastupuje 

34 poslanců.202 Konzervativci sklízejí kritiku z řad Liberálů především za militaristický přístup 

k Arktidě. Liberálové podotýkají, že severská suverenita není jen o vojenských kapacitách a 

těžbě surovinových zdrojů, ale především o sociálních a ekonomických podmínkách, ve kterých 

tamní obyvatelé žijí. Vláda by tedy z jejich pohledu měla více investovat do základních potřeb 

obyvatel, jako je školství či zdravotnictví.203 Noví demokraté upozorňují na fakt, že kanadská 

konzervativní vláda upouští od agendy výzkumu klimatu a ochrany životního prostředí a její 

zaměření v Arktidě je čistě obchodní. Noví demokraté mají dvě prioritní oblasti v arktické 

politice, a to ochranu životního prostředí a sociální rozvoj, které by Kanada měla prosazovat 

v rámci Arktické rady.204 Podporu Arktické radě vyjadřují jak Liberálové, tak Noví demokraté a 

obě strany mají velká očekávání od kanadského předsednictví.    

 

Konzervativní vláda si je bezpochyby vědoma, že by země mohla ze zvýšeného zájmu o její 

arktickou část profitovat, a to zejména v případě těžby surovinových zdrojů. Kanada může 

nabídnout investorům velmi stabilní prostředí. Její právní systém je jasný a předvídatelný a 

demokratické hodnoty, které země uznává, jsou příslibem mírových vztahů. Dle hodnocení 

Světového ekonomického fóra z roku 2012 byl navíc kanadský bankovní systém nejspolehlivější 

na světě v pěti po sobě následujících letech.205 Kanada se také loňského roku umístila na 19. 

místě na žebříčku Indexu snadnosti podnikání, který sestavuje Světová banka.206 Díky právní 
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jistotě, kterou poskytují silné státní instituce, by pro Kanadu neměl být nejmenší problém 

přilákat zahraniční investice a využít potenciál arktického regionu.207 

 

Zájem kanadské vlády o arktický region se historicky měnil podle toho, kdo byl premiérem 

státu. V obdobích mezi roky 1969-77, 1983-91 a od roku 2006 do současnosti byla Arktida 

v centru pozornosti kanadské vlády. Tato období korespondují s obdobími, kdy byl premiérem 

Pierre Trudeau (1968-79, 1980-84), Brian Mulroney (1984-93) a od roku 2006 Stephen 

Harper.208  Současný premiér učinil z Arktidy klíčovou součást domácí i zahraniční politiky státu. 

Vyzdvihl její sepětí s kanadskou národní identitou v minulosti i budoucnosti, zaměřil se 

zejména na vojenské aspekty uplatňování arktické suverenity a na posílení vojenské 

přítomnosti v regionu.209 Uplatňování suverenity v Arktidě se stalo jeho osobním zájmem. 

Pozici premiéra v arktické politice státu vystihl jeden z kanadských vládních představitelů 

v reakci na umístění ruské vlajky na dno Severního ledového oceánu slovy: „Rusové poslali na 

dno oceánu ponorku, aby tam zanechala malou vlajku. My posíláme našeho premiéra, aby 

opětovně prosazoval kanadskou suverenitu.“ 210 Obecně můžeme říci, že hlavní zodpovědnost 

za správu Arktického regionu nese premiér země, neboť tato činnost je jeho základní náplní 

práce.211 

 

11. Srovnání zahraničních arktických politik Ruska a Kanady a jejich 

vliv na vzájemné vztahy 
 

Kanada i Rusko čelí v arktickém regionu stejným výzvám, což se odráží v tvorbě zahraniční 

politiky obou zemí. V posledních letech můžeme pozorovat, že se přístupy vládních 

představitelů obou států k arktické oblasti sbližují. Kanada historicky zakládala svou zahraniční 

arktickou politiku především na ochraně životního prostředí, nicméně v současnosti můžeme 

pozorovat trend posouvání se v zahraniční politice země směrem k těžbě arktických 

surovinových zdrojů. Pro Rusko je těžba těchto zdrojů nejdůležitějším atributem Arktidy.  
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Rusko se cítí být arktickou velmocí a snaží se svými činy tento status potvrzovat. Arktická oblast 

a její pod ledem ukryté surovinové zdroje navíc podporují ruské aspirace po moci. Snaha o 

prodloužení kontinentálního šelfu v oblasti Lomonosovova hřbetu je tak logickým vyústěním 

touhy Ruska o dosažení pozice arktické supervelmoci.  Některé kroky, které za tímto účelem 

vláda podniká, jsou velmi sebevědomé. Důkazem toho je umístění ruské vlajky na dno 

Severního ledového oceánu a tvrzení vůdce vědecké expedice Artura Čilingarova, že „Rusko 

musí vyhrát. Rusko má vše, co je zapotřebí k vítězství. Arktida byla vždy ruská.“212 V nárokování 

si území Lomonosovova hřbetu a oblasti severního pólu se Rusko střetává s ambicemi Kanady.  

Kanada se ostře ohradila proti ruským nárokům polárního mořského dna.  Bývalý ministr 

zahraničních věcí Peter MacKay (současný ministr spravedlnosti) upozornil na fakt, že ruské 

jednání by bylo pochopitelné ve čtrnáctém nebo patnáctém století. Podotknul také, že Rusové 

nemohou očekávat, že takovéto manifestační akce něco změní. Kanadskou suverenitu 

v Arktidě rozhodně nemůžou zpochybnit ani ohrozit.213 Ruský prezident Putin a ministr 

zahraničí Sergej Lavrov se odvolávali na tradici vztyčování vlajek při průzkumných expedicích a 

odkazovali na umístění vlajky Spojených států amerických na Měsíci.214  

 

Vztyčení ruské vlajky pod severním pólem nepřerostlo ve vojenský konflikt s ostatními 

arktickými hráči, nicméně vyvolalo reakce ve formě posilování vojenských kapacit v oblasti. 

Kanada, jakožto druhý největší arktický aktér, se pod vedením premiéra Harpera zaměřila ve 

své zahraniční politice především na tuto oblast. Cílem kanadské arktické zahraniční politiky se 

tak stala snaha dokázat, že kanadská suverenita v Arktidě je trvalá a nezpochybnitelná. Na 

posilování vojenských kapacit se však zaměřila i Ruská federace. Tu můžeme považovat za 

hegemona oblasti, a to hned z několika důvodů. Rusko nejen že má nejdelší arktické pobřeží a 

jeho severní část je nejlidnatější ze všech severních oblastí ostatních arktických států, ale má 

také největší flotilu ledoborců na světě, největší celoročně dostupný přístav v celé arktické 

zóně a problematika Arktidy se stala základem ruské domácí i zahraniční politiky.215 Co se 
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arktické suverenity týká, dalo by se říci, že ruská vláda sdílí filozofii vlády kanadské, jejímž 

heslem je arktickou suverenitu „využít nebo ztratit“.216 Rusko si uvědomuje, že severní oblasti 

jsou základem ekonomického rozvoje země a arktické vody a vzdušný prostor jsou zásadní pro 

obranu státu.217 

 

Oba dva státy preferují mírová řešení sporů v arktickém regionu. Na druhou stranou chtějí být 

obě země schopné bránit svoje hodnoty a zájmy v oblasti, pokud by se dostaly do střetu 

s jinými arktickými aktéry. Vojenský konflikt považují obě země až za poslední možné řešení. 

Může se zdát, že Ruská federace klade větší důraz na prosazování svých zájmů a ochranu 

oblasti silou než Kanada. Z oficiálních dokumentů je nicméně patrné, že bude preferovat 

kooperaci všude, kde to bude možné.218 Kanadský přístup je v podstatě totožný. Vláda 

upřednostňuje spolupráci, diplomacii a zásady mezinárodního práva, nicméně dává jasně 

najevo, že v případě nutnosti nebude nikdy váhat nad povinností ochrany severu.219  

 

Spolupráci v rámci Arktické rady podporuje více Kanada, než Ruská federace. Zajedno jsou však 

v otázkách přístupu nových aktérů do Arktické rady. Obě země zastávají názor, že problémy 

Arktidy mají řešit jen arktické státy.220 Schválení šesti nových pozorovatelských zemí Arktické 

rady loňského roku tak bylo ústupkem obou největších arktických hráčů. Kanada měla 

dlouhodobě problém se schválením pozorovatelského statusu Číně či Evropské unii. 

S Evropskou unií vede již výše zmíněný spor ohledně výrobků z tuleňů, jejichž dovoz je do zemí 

EU zakázán. Čína nakonec status pozorovatelské země Arktické rady získala, ač se Kanada 

obává, že právě Čína se může pokusit zpochybnit kanadskou suverenitu nad Severozápadní 

cestou.221 Proces přijímání pozorovatelských zemí započal ještě dříve, než se Kanada stala 

podruhé předsednickým státem Arktické rady a ještě dříve, než se k moci v Kanadě dostal 

premiér Harper. Ten neskrývá svou nespokojenost s rozšiřování počtu pozorovatelů, nicméně 

jejich přítomnost bude tolerovat, dokud nebude bránit v jednání stálým členům Arktické 

rady.222 Rusko má velmi podobné obavy jako Kanada, neboť Čína zkoumá možnosti plavby 
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v severních mořích a nebere ohledy na ruskou posedlost vykonáváním suverenity v arktických 

vodách.223 Status Severozápadní cesty a Severní mořské cesty tak může Kanadu a Rusko 

sbližovat nejen v otázkách využití cest pro mezinárodní plavbu, ale přeneseně také v tvorbě 

arktické zahraniční politiky obecně.  

 

Rusko je v médiích často prezentováno jako hrozba pro kanadskou část Arktidy, nicméně jsou 

zcela opomíjeny dva výše zmíněné atributy. Rusko je jediným státem, který souhlasí s Kanadou 

prosazovaným statusem Severozápadní cesty a stejně jako Kanada není nadšené z rozšiřování 

Arktické rady pro ne-arktické státy.224 Obě země k sobě mají blíž, než by se na první pohled 

mohlo zdát. 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, prioritou činnosti obou zemí v Arktidě je v současné době těžba 

surovinových zdrojů, kterou vyzdvihují i lídři obou zemí.  Jak ruský prezident Putin, tak 

kanadský premiér Harper mají osobně na tvorbu zahraniční politiky své země obrovský vliv. 

Arktická zahraniční politika se stala jejich doménou. Pokud by ani jeden z nich nejevil o arktický 

region zájem, stála by Arktida na okraji zájmu nejen vládní politiky, ale také veřejnosti. 

Důrazem na historii a podporou severské identity dokázali oba lídři obrátit pozornost občanů 

znovu směrem na sever. V případě Kanady se však současná vládní politika začíná s názory 

občanů rozcházet. Pro kanadské občany je prioritou ochrana životního prostředí, kterou lze 

těžko zaručit v kombinaci s těžbou arktických zdrojů. Do budoucna bude tedy pro vládu 

důležité, jak dokáže využít svá práva na těžbu, ochránit arktické životní prostředí a jak bude 

reagovat na případné protesty skupin proti těžebním aktivitám v severních oblastech.225 

Kanada se na případné protesty musí připravit. Nemůže se zachovat stejně jako Rusko, které 

nechalo zatknout a soudně stíhat skupinku protestujících členů organizace Greenpeace. 

V očích občanů by si kanadská vláda značně pohoršila. Na druhou stranu nemůže ani 

zatracovat kroky ruské vlády, neboť takové jednání by mohlo ohrozit budoucí spolupráci obou 

zemí.226 

 

V ruské arktické politice můžeme vysledovat dvě linie. První z nich je mezinárodní spolupráce, 

která má zajistit rozvoj surovinových zdrojů v regionu. Druhou linií je pak využívání bojovné 
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rétoriky k prosazení ruské suverenity nad co největší částí Arktidy, která je podporována 

ruským obyvatelstvem.227 Ruský postoj vůči Arktidě tak můžeme považovat za „kooperačně-

soutěživý“.228 Soutěživost v touze po dosažení stanovených cílů v ruském jednání převažuje, 

nicméně je do značné míry omezena postoji ostatních arktických aktérů, kteří nejsou příliš 

nakloněni mocenským hrám.229 Skutečný posun od spolupráce ke konfrontačnímu chování 

Ruska bychom mohli pozorovat v okamžiku, kdy by Rusko odmítalo uznávat rozhodnutí a 

autoritu mezinárodních organizací v Arktidě.230 

 

Pokud bychom stejný model využili i pro charakterizování liberálně-realistické kanadské 

arktické politiky, museli bychom konstatovat, že je postoj Kanady nakloněn více ke kooperaci 

než k soutěživosti s ostatními arktickými aktéry. Cílem kanadské arktické politiky je 

v současnosti zajištění kontroly nad arktickou oblastí a mezinárodní spolupráce především 

v rámci Arktické rady. Kanada musí využít postu předsednického státu k prosazení co 

největšího množství svých zájmů, spolupráci s Ruskem a Spojenými státy americkými a 

v neposlední řadě k udržení politické pozornosti na problematiku Arktidy.231 
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Závěr 
  

Tvorba arktické zahraniční politiky Ruska i Kanady je ovlivněna jak faktory vnějšími, tak 

vnitřními.  V ruské zahraniční politice převažuje ze skupiny vnějších faktorů anarchie a moc, 

právě proto jedná Rusko v některých momentech sebevědomě a může se zdát, že si jde tvrdě 

za svými cíli. Rusko nijak nezastírá, že chce Arktidu přeměnit na svou surovinovou základnu, 

což uvádí i v oficiální strategii pro arktický region. Pro Ruskou federaci je toto téma prioritní, 

čímž se potvrdila moje počáteční úvaha, že právě surovinové bohatství je atributem, který 

zajímá zemi nejvíce.  Na druhou stranu Rusko nechce podstupovat riziko konfliktu a chce řešit 

všechny současné i budoucí spory mírovou cestou, neboť si uvědomuje, že znepřátelit si 

ostatní arktické hráče by nebylo moudré. Bez pomoci a spolupráce s ostatními nebude moci 

naplno využít potenciál, který mu arktická oblast nabízí. Vzájemná závislost v mezinárodním 

systému tak do značné míry ruské jednání limituje. 

 

Z vnitřních faktorů ovlivňujících tvorbu ruské zahraniční politiky můžeme vyzvednout roli 

prezidenta a veřejnosti. Prezident má na tvorbě zahraniční politiky velký podíl. Ve své zemi je 

velmi populární, což mu umožňuje prezentovat své cíle jakožto cíle státu, potažmo všech 

občanů. Jeho zájem v dobývání severu navazuje na stalinskou éru a obyvatelstvem je kvitován. 

Rusové se považují za seveřany a identitu severského národa chtějí dávat najevo. Vztyčení 

ruské vlajky v oblasti severního pólu tak bylo obyvatelstvem oslavováno po celé zemi. Přímý 

vliv občané na tvorbu zahraniční politiky však nemají. Rusko vykazuje některé prvky 

autoritativního režimu a vláda se spíše snaží občany přesvědčit o správnosti svého jednání, než 

aby je nechala rozhodovat. Politická opozice v Rusku téměř neexistuje, proto je vládní arktická 

zahraniční politika v podstatě nezvratitelná.  

 

V případě kanadské arktické zahraniční politiky se potvrdil můj předpoklad o ochotě státu ke 

spolupráci v řešení arktické problematiky. Kanada se snaží prosazovat své zájmy zejména 

v rámci Arktické rady a spoléhá na mírová řešení sporů. Vojenský konflikt považuje vláda až za 

poslední možnost. Z vnějších faktorů tedy v případě Kanady převažuje faktor vzájemné 

závislosti, který předpokládají liberalisté. Kanadská zahraniční politika však vykazuje i prvky 

realistické. Stejně jako Rusko, i Kanada chce využít ve svůj prospěch potenciál, který arktický 

region nabízí. Jednání kanadské vlády na rozdíl od té ruské však není tak asertivní. Od incidentu 

umístění ruské vlajky v Severním ledovém oceánu dává Kanada svou přítomnost v regionu více 



 

49 

 

znát, nepodniká však žádné kroky, jež by byly v rozporu s mezinárodním právem. Nutno však 

podotknout, že takové kroky neprovádí ani ruská vláda. 

 

Stejně jako v případě Ruska, ovlivňují tvorbu zahraniční politiky zejména dva vnitřní faktory, a 

to politický lídr země a veřejnost. Kanadský premiér má důležitou úlohu v procesu definování 

cílů zahraniční politiky a jeho zájem o Arktidu je předpokladem k tomu, aby vláda jako celek 

obrátila svou pozornost směrem na sever. Kanaďané se stejně jako Rusové považují za 

severský národ a prohlašují svoji suverenitu nad severskými oblastmi za nezpochybnitelnou. 

Veřejnost také klade důraz z dlouhodobého hlediska dle průzkumů veřejného mínění 

především na ochranu arktického životního prostředí, na které je mimo jiné postavená oficiální 

strategie Kanady pro arktický region.  Současné snahy vlády o jistý posun od ochrany životního 

prostředí k těžební činnosti v Arktidě se netěší mezi kanadskými občany velké podpoře. Vláda 

se proto snaží najít kompromis a zajistit, aby těžební aktivity arktický ekosystém neohrožovaly. 

Konzervativní vláda čelí kritice od opozičních stran. V případě, že budou kanadští obyvatelé 

s vládní politikou vůči Arktidě nespokojení, mohou to dát jasně najevo v budoucích 

parlamentních volbách.  

 

Rusko i Kanada čelí v arktickém regionu stejným výzvám a jejich reakce na ně jsou velmi 

obdobné. Ačkoliv je Rusko nakloněno více soutěživosti než spolupráci a Kanada naopak, ve 

výsledku existuje malá pravděpodobnost, že by jejich možné budoucí spory přerostly ve 

vojenský konflikt. Ruský „kooperačně-soutěživý“ a kanadský „soutěživě-kooperační“ přístup 

k Arktidě poskytují základ pro vzájemnou spolupráci států, neboť jejich propojením lze 

dosáhnout kompromisu. Vojenský konflikt by mohl vzniknout v situaci, kdy by se Rusko 

zaměřilo výlučně na soutěživost a Kanada pouze na spolupráci, či naopak. Pravděpodobnost 

vzniku ozbrojeného konfliktu by byla největší v případě, kdy by se oba státy zaměřily výhradně 

na soutěživý přístup vůči arktickému regionu. 
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Summary 

 

Forming of arctic foreign policy of Russia and Canada is influenced by both internal and 

external factors. As for external factors in foreign policy of Russia, the most represented 

factors are anarchy and power. On the other hand Russia does not want to risk any conflict 

and want to handle any conflicts peacefully. Two crucial internal factors affecting Russia’s 

internal policy are role of the president and also public. Canada tries to promote their interests 

especially in the Arctic Council and Canada relies on peaceful handle of any conflicts. In case of 

Canada as for external factors prevails interdependence, but foreign policy of Canada also 

evinces elements of realism. Like in the case of Russia, forming of foreign policy is mostly 

affected by two internal factors: political leader of the country and public. Both Russia and 

Canada face the same challenges and their reactions are very similar. Despite the fact that 

Russia incline to competition than cooperation and Canada incline to cooperation than 

competition, there is only little risk of escalation their future dispute to military conflict. 
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