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Abstrakt 

Rigorózní práce se podrobně zabývá historickým vývojem jaderného programu Státu 

Izrael od roku 1948 do současnosti a zkoumá motivy, které vedly k rozhodnutí jaderné 

zbraně získat či jejich arzenál rozvíjet. Nalezené motivy jsou srovnány s teorií Scotta 

Sagana, který navrhl tři modely ke klasifikaci motivů pro zisk jaderných zbraní. 

Bezpečnostní model vychází z vlivu jaderných zbraní na posílení bezpečnosti státu, 

vnitropolitický model vidí jaderné zbraně jako nástroj pro politické zisky a normativní 

model zdůrazňuje jejich symbolickou hodnotu. V práci vycházím z teze, že mohou být 

nalezeny i jiné motivy, než které odpovídají modelům Scotta Sagana, či motivy ze dvou 

nebo více modelů, což by pro platnost Saganovy teorie představovalo výzvu, na jejímž 

základě by bylo možné navrhnout podněty pro další výzkum. Pro identifikaci 

nezávislých proměnných, neboli motivů pro izraelský jaderný program, je použita 

metoda rozbor procesu (process tracing), v jejímž rámci definuji kritické momenty 

vývoje programu, ze kterých motivy pro zisk jaderných zbraní vychází. V práci se 

zabývám i izraelskou politikou strategické neurčitosti spočívající v naprosté 

mlčenlivosti oficiálních zdrojů ohledně jaderného programu, která umožnila zmírnit 

negativní následky nuklearizace Blízkého východu. 
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Abstract 

This rigorous thesis deals with the historical development of the Israeli nuclear program 

and examines motives which led either to the decision to acquire nuclear weapons or to 

further develop Israeli nuclear arsenal. Indentified motives are compared with the theory 

by Scott Sagan who proposed three ‘models in search of the bomb’. Security Model 

sees the effect of nuclear weapons on state security as the motivation, the Domestic 

Politics Model considers nuclear weapons to be a tool for gaining political profit and the 

Norms Model emphasizes their symbolic value. My proposition is that other than 

abovementioned motives, or more motives from different models might be found. Such 

a result would pose a challenge to Sagan’s theory, and could be used a basis for further 

research. To define independent variables, which are the motives in my case, the 

method of process tracing is used. I identify critical moments which led to changes in 

the direction of the program, and define motives on their basis. In the thesis, I further 

deal with the policy of strategic ambiguity, which consists in complete non-

acknowledgement of Israel’s nuclear status and enabled Israel to reduce negative effects 

of the region’s nuclearization. 
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Seznam použitých zkratek 

ATBM protiraketová střela proti taktickým balistickým střelám  

(Anti-Tactical Ballistic Missile) 

CBW  chemické a biologické zbraně  

(chemical and biological weapons) 

IAF  Izraelské vzdušné síly  

(Israeli Air Force) 

IDF  Izraelské obranné síly  

(Israeli Defence Forces) 

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii  

(International Atomic Energy Agency) 

IAEC  Izraelská komise pro atomovou energii  

(Israel Atomic Energy Commission) 

JZ   jaderné zbraně  

FMCT  Smlouva o zákazu výroby štěpných materiálů  

(Fissile Material Cut-off Treaty) 

NPT  Smlouva o nešíření jaderných zbraní  

(Nuclear Non-Proliferation Treaty) 

NWFZ  bezjaderná zóna 

(Nuclear-Weapon-Free Zone) 

WMD  zbraně hromadného ničení  

(weapons of mass destruction) 
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Úvod 

Jaderné zbraně jsou fenoménem od poloviny minulého století a jsou spojovány 

s nejničivější možnou vojenskou silou. Státy, které jaderné zbraně vlastní, bývají 

málokdy cílem útoku jiných zemí, které jsou odstrašeny hrozbou drtivé odvety. Tento 

jednoduchý popis principu strategie odstrašení zahrnuje i základní motivaci státu pro 

zisk jaderných zbraní – zajištění bezpečnosti a ochranu suverenity. V reakci na toto 

dominující chápaní motivace pro jaderné programy vydal Scott D. Sagan článek ‚Proč 

státy získávají jaderné zbraně: Tři modely pro zisk bomby‘ (Why do states build nuclear 

weapons?: Three models in search of a bomb), kde načrtnul modely, které vychází 

z předpokladů, že jaderné zbraně mohou sloužit i jiným cílům než pouze 

bezpečnostním. Zatímco klasické chápání motivů vycházející z realismu je základem 

pro bezpečnostní model, v rámci dalších dvou modelů nejsou jaderné zbraně 

prostředkem primárně pro bezpečnostní účely, ale v rámci vnitropolitického modelu 

slouží jako prostředek pro zajištění individuálních cílů vnitrostátních aktérů a v rámci 

normativního modelu jsou symbolem zvyšující prestiž země v mezinárodním systému.  

Stát Izrael je od 70. let považován za jaderný stát, ačkoliv v souladu s politikou 

strategické neurčitosti existenci vlastních jaderných zbraní nikdy nepopřel, ani 

nepotvrdil. I přes širokou shodu o tomto faktu nelze s jednoznačnou určitostí vyloučit, 

že Izrael jaderné zbraně nemá, pro účely této práce však nebudu vlastnictví jaderných 

zbraní Izraelem zpochybňovat. Ze zdrojů zabývajících se jaderným programem 

židovského státu vyplývá, že se program dlouhodobě vyvíjel a rozhodnutí, která jeho 

směr určovala, byla mnohdy učiněna, aniž by bylo definitivně rozhodnuto, že Izrael 

jaderné zbraně skutečně získá. Od vyhlášení nezávislosti v roce 1948 čelil Izrael 

pokusům okolních států o své zničení. Situace byla o to vážnější, že jediná prohra 

židovského státu by znamenala konec jeho existence, avšak arabské státy porážku 

riskovat mohly. Sílu arabských zemí v době studené války zvyšovalo spojenectví 

s SSSR, zatímco USA se k Izraeli stavěly vlažně. Po přečkání prvních dekád se 

existenční hrozba konvenčního útoku minimalizuje a proliferace zbraní hromadného 

ničení (WMD, weapons of mass destruction) v regionu posunuje pozornost směrem 

k nekonvenčním hrozbám.  

Vzhledem k dramatické bezpečnostní situaci a jejímu vývoji je Stát Izrael 

zajímavým případem k aplikaci na Saganovy modely. V Saganově článku je letmo 
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zmíněn jako jednoznačný příklad bezpečnostního modelu, aniž by byl podroben 

obsáhlejší analýze, proto jsem si ho vybrala jako předmět pro jednopřípadovou studii. 

V mé práci budu detailně analyzovat vývoj jaderného programu Izraele s cílem nalézt 

motivy, které za ním stály, a aplikovat je na Saganovy modely. V práci vycházím z teze, 

že mohou být nalezeny i jiné motivy, než které odpovídají modelům Scotta Sagana, či 

motivy ze dvou nebo více modelů, což by pro platnost Saganovy teorie představovalo 

výzvu, avšak pro její zpochybnění by bylo třeba analyzovat jaderné programy více 

zemí. Větší část výzkumných cílů mé práce je tedy spojena se Saganovými modely. 

V první řadě budu hledat motivy, které vedly Izrael k zahájení jaderného programu či 

k jeho rozvoji, a analyzovat, jak se tyto motivy proměňovaly v závislosti na vnitřním, 

regionálním i světovém vývoji. Po nalezení motivů bude možné zhodnotit, jak případ 

Izraele odpovídá Saganově teorii tří modelů, a jestli možné identifikovat jiné motivy pro 

získání a rozvoj jaderných kapacit než ty, které popisuje Sagan. Druhá část výzkumných 

cílů se soustředí na politiku strategické neurčitosti, která se také označuje hebrejským 

termínem amimut. Pojí se s ní poslední dvě výzkumné otázky: Jaké byly důvody 

k přijetí politiky strategické neurčitosti? Jaké jsou výhody, nevýhody politiky 

strategické neurčitosti a jak tato politika ovlivňuje deterenční potenciál Izraele? 

Z metodologického hlediska je práce pojata jako epistemologický interpretativní 

výzkum. První část je jednopřípadová studie Státu Izrael, jejíž předmět zkoumání je 

izraelský jaderný program a jeho vývoj, a slouží jako podklad pro druhou část, kde 

k nalezení kvalitativních nezávislých proměnných používám metodu rozbor procesu 

(process tracing). Tato metoda se snaží „zkoumanou souvislost mezi nezávislou a 

závislou proměnnou… rozložit do řady kroků, které mají tuto souvislost zprostředkovat. 

Jde o identifikaci i těch nejmenších součástek kauzálního mechanismu.“ [Drulák a kol. 

2008: 18] Vlastní postup vychází z identifikace klíčových momentů pro jaderný 

program, které buď určovaly průběh vývoje programu, významně formovaly jadernou 

strategii, nebo vedly k zásadním změnám jaderných schopností. Klíčové momenty jsou 

intervenující mechanismy propojující závislou proměnnou, kterou je v mém případě 

‚vlastnictví jaderných zbraní‘ a nezávislé proměnné, které budou na základě kritických 

momentů definovány. Nezávislé proměnné představují motivy vedoucí k zahájení a 

rozvoji jaderného programu, a jsou definovány na základě okolností, které vedly 

k danému rozhodnutí v jednotlivých klíčových momentech. Posledním krokem je 

komparace nalezených motivů s modely, které nabízí Sagan. Na základě definice 
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uvedené v Saganově článku budou jednotlivé proměnné klasifikovány a zařazeny do 

odpovídajícího modelu a výsledek zařazení ukáže, nakolik dokáže Saganova teorie 

popsat a vysvětlit zisk jaderných zbraní státem Izrael. 

V práci jsem vycházela především ze sekundárních pramenů, protože primární 

prameny přímo o jaderném programu Izraele nejsou vzhledem k přísnému utajení, které 

ho provází, dostupné. I přesto jsem využila primární prameny v podobě souvisejících 

projevů nebo zpráv některých institucí. Největší část mých zdrojů tvoří knihy a články 

z vědeckých periodik. Za zmínku stojí publikace Avnera Cohena, který je jedním 

z předních expertů na izraelský jaderný program a často jsem z jeho děl čerpala. 

Z ostatních autorů, jejichž publikace byly přínosné, budu jmenovat Edwina 

S. Cochrana, Michaela Karpina, Shlomo Aronsona nebo Alana Dowtyho. S cílem získat 

autentické výpovědi o některých událostech, bez zkreslení interpretace dalších autorů, 

jsem využila také autobiografie některých izraelských politických osobností jako David 

Ben Gurion, Moše Dayan nebo Golda Meirová. Pro teoretickou debatu mi byl základem 

Saganův článek ‚Proč státy získávají jaderné zbraně‘, ze kterého jsem vycházela při 

popisu modelů, a kniha ‚Šíření jaderných zbraní: obnovená debata‘ (The Spread of 

Nuclear Weapons: A Debate Renewed), kterou jsem použila pro přiblížení Saganových 

názorů a jejich zasazení do širší debaty. V části věnované teorii odstrašení vycházím 

z klasických článků Glena H. Snydera a Thomase Schellinga. 

Práce je řazena do šesti kapitol. V první části je přestavena teoretická debata o 

jaderném zbrojení, do jejíhož kontextu dále zasazuji Scotta Sagana a jeho diskuzi 

s Kennethem Waltzem. Dále se věnuji jadernému zbrojení pohledem realistické teorie, 

která je dominantním proudem pro vysvětlení tohoto jevu, a po té přecházím k definici 

samotných modelů. Druhá kapitola shrnuje strategickou kulturu Izraele, jeho národní 

specifika a základní údaje o jaderném programu. Ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole, 

následuje popis jednotlivých období vývoje izraelského jaderného programu od roku 

1948 do 21. století, při jehož dělení na jednotlivá období jsem se inspirovala periodizací 

Edwina Cochrana [2000]. Události v jednotlivých obdobích jsou členěny na 

mezinárodní, vnitropolitickou, byrokratickou a individuální úroveň. Toto členění 

vychází z konceptuálního rámce Roberta Jervise [1976] a bylo zvoleno, protože 

umožňuje srovnat vliv jednotlivých rovin na rozvoj programu. Od 70. let pak některé 

roviny, především vnitropolitická, významně oslabují a jsou později vynechány. Ve 

čtvrté kapitole se detailněji zabývám politikou strategické neurčitosti, jejími složkami, 
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cíli a pozitivy i negativy. Pátá a šestá kapitola jsou hlavní analytické části, kde 

identifikuji a definuji jednotlivé motivy a dále je konfrontuji se Saganovými modely. 

Ačkoliv případ Státu Izrael Saganovu teorii nevyvracuje a zemi lze zařadit do 

bezpečnostního modelu, identifikuji několik nejasností a podnětů k dalšímu výzkumu. 

Závěr shrnuje hlavní tvrzení mé práce ve vztahu k výzkumným cílům uvedeným výše.  

V textu je použito mnoho pojmů, které vychází z anglické terminologie, a 

protože je práce v češtině, termíny překládám, ale v závorce při prvním použití uvádím 

v kurzívě i původní anglické znění. Práce také obsahuje větší množství zkratek, jejichž 

seznam je uveden výše, u většiny ponechávám původní zkrácený anglický termín 

(FMCT, NWFZ), při prvotním použití je v závorce uveden i anglický přepis zkratky. 

Kromě ustálených zkratek jsem se rozhodla zkrátit i pojem ‚jaderné zbraně‘ (JZ), který 

se v textu opakuje neustále. Z terminologického hlediska bych se ráda pozastavila nad 

spojeními ‚izraelský jaderný program‘ čí ‚jaderný projekt‘, která v práci často využívám 

a pro moje účely se jedná o program nebo projekt s vojenskými cíli. V práci používám 

také geografický termín Blízký východ pro označení regionu, v jehož kontextu se Izrael 

vyvíjí, a pro účely této práce do něj zahrnuji státy Arabského poloostrova, Turecko, 

Egypt a Írán. 
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1. Saganovy modely a motivy pro zisk jaderných zbra ní 

Když Scott Sagan v 90. letech publikoval svou teorii o třech modelech motivů pro 

zisk jaderné zbraně (JZ), odlišoval se od do té doby převládajícího diskursu, že k zisku 

JZ vedou snahy o zajištění bezpečnosti státu. Toto chápaní vychází z realistické teorie, a 

ačkoliv bylo široce akceptováno, podle Sagana nedokáže přesně vysvětlit některé 

případy jaderného zbrojení. Cílem kapitoly je představit Saganovy názory a zasadit je 

do širší teoretické debaty. Pro představení Saganova postoje k šíření JZ uvádím šest 

vědeckých proudů v současné debatě a jeho názory pak detailně rozeberu v kontextu 

diskuze s Kennethem Waltzem o stabilitě jaderného odstrašení. Druhá část se věnuje 

teoretickému konceptu odstrašení založeného na realistické teorii, která je dominantním 

proudem pro vysvětlení jaderné proliferace. Z kritiky tohoto pojetí vychází Sagan a jeho 

modely, které budou představeny v závěru kapitoly.  

1.1 Myšlenkové proudy v problematice ší ření jaderných zbraní 

V průběhu studené války se na mezinárodní scéně etablovalo pět uznaných 

jaderných států: USA, SSSR, Velká Británie, Francie a Čína. Dále se předpokládá, že do 

roku 1990 existovaly další dva jaderné státy, Indie, která provedla údajně mírovou 

jadernou explozi v roce 1974 a Stát Izrael, jenž existenci vlastních JZ nikdy nepopřel 

ani nepotvrdil. Od konce studené války se jaderný klub rozrostl o Pákistán a Severní 

Koreu, také Indie potvrdila spekulace jadernými testy v roce 1998. Experti Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii (IAEA; International Atomic Energy Agency) odhadují, 

že brzy může do jaderného klubu vstoupit i Írán. Zvyšující se počet zemí, vlastnících JZ 

vyvolal debaty o následcích proliferace, které jsou o to intenzivnější, že se nejedná o 

státy se stabilním a předvídatelným režimem. Některé země, které se ‚zrodily‘ jaderné 

po rozpadu SSSR, se zbraní v 90. letech zřekly. Akademici zabývající se proliferací se 

nyní vůči sobě vymezují na základě toho, do jaké míry předpokládají prospěšnost 

proliferace pro mezinárodní stabilitu a její nevyhnutelnost. Schneider [1994] definuje 

šest základních myšlenkových proudů na základě předchozích dvou parametrů. Pro 

přehlednost je Schneiderova tabulka s jednotlivými kritérii uvedena v příloze 

(Příloha 1).  

První skupinu tvoří akademici věřící, že proliferace je nevyhnutelná. V rámci 

skupiny lze vymezit dále tři proudy, v závislosti na očekávaném dopadu proliferace na 
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mezinárodní řád. ‚Pro-proliferátoři‘ (pro-proliferationists) podle Schneidera [1994: 211] 

očekávají zvýšení stability na základě odstrašení ve všech regionech, kde vzájemní 

rivalové vlastní JZ, a zároveň nepředpokládají selhání strategie odstrašení, která by 

mohla vést k mnohem závažnějším následkům, než konvenční válka. Proliferační 

optimisté (proliferation optimists) předpokládají, že nejhorším scénářům se lze vyhnout 

díky promyšleným mezinárodním zásahům. Otázkou ale je, do jaké míry je možné 

kontrolovat proliferaci ve složitějším a nepřehlednějším období po rozpadu SSSR. 

Problematické jsou i státy, které získávají JZ v tajnosti, nebo nespolupracují. Poslední 

proud tvoří proliferační pesimisté (proliferation pessimists), kteří tvrdí, že JZ budou 

nakonec použity a povedou k ničivým důsledkům, ale přesto se jejich šíření nelze 

vyvarovat. Tito akademici předpokládají budoucí selhání strategie odstrašení, zároveň 

by se mezinárodní společenství mělo smířit s jejich existencí. 

Druhá skupina se skládá z akademiků, kteří věří, že jaderné proliferaci lze zabránit. 

Non-proliferační optimisté (non-proliferation optimists) podle Schneidera [1994: 211] 

očekávají pozitivní východisko ze současného stavu, protože všeobecné jaderné 

odzbrojení je možné a zároveň lze vhodnými diplomatickými kroky přesvědčit 

nejaderné země, aby se JZ do budoucna vzdaly. Otázkou je, jestli by bylo možné tento 

stav trvale udržet, nebo jestli by nebyly vynalezeny ještě ničivější strategie jako náhrada 

JZ. Non-proliferační optimisté musí logicky předpokládat výskyt bezprecedentní 

vzájemné důvěry mezi všemi jadernými zeměmi a jejich rivaly. Na opačném pólu se 

nachází univerzalisté (universalists), podle nichž se musí dalšímu šíření JZ zabránit, 

jinak budou důsledky katastrofální. Možností jak proti šíření bojovat je Smlouva o 

nešíření jaderných zbraní (NPT; Nuclear Non-Proliferation Treaty), článek ale 

nezohledňuje vývoj v režimu, ze kterého v roce 2003 vystoupila Severní Korea a který 

od roku 2005 uvázl na mrtvém bodě. Mezi těmito póly se nachází selektivisté 

(selectivists), kteří zastávají názor, že je nutné zabránit šíření JZ mezi ‚darebáckými 

státy‘, ale kontrolovaná podoba proliferace může mít stabilizační účinky. V jejich pojetí 

lze rozlišit mezi pozitivní-stabilizující a negativní-destabilizující proliferací, která se 

vyskytuje mezi agresivními či terorismus podporujícími zeměmi. Mezi ostatními 

jadernými zeměmi pak může fungovat stabilní odstrašení.  

Do diskuze o následcích šíření JZ zapadá i proslulá debata Scotta Sagana 

s Kennethem Waltzem, publikovaná v knize ‚Šíření jaderných zbraní: obnovená debata‘ 

(The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed). Waltz, otec neorealismu a 
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zastánce klasické teorie odstrašení, tvrdí, že čím více JZ bude, tím bude mezinárodní 

prostředí stabilnější. Ve Schneiderově typologii se Waltz řadí k pro-proliferátorům, 

jelikož podle Waltze JZ nejen přispívají ke stabilitě, ale JZ i v rukou zemí jako Írán by 

neměly negativní účinky. Oproti tomu Sagan JZ odmítá a na příkladu organizační teorie 

dokazuje, že nelze očekávat, že jaderné odstrašení bude mít takové důsledky, jak 

předpokládá Waltz. Sagan se na Schneiderově stupnici řadí k non-proliferačním 

optimistům, protože nejen argumentuje proti šíření JZ, ale zároveň ve svých článcích 

navrhuje kroky, jak počet jaderných zemí snížit. Množství akademiků, kteří věří ve 

stabilizační důsledky JZ, Sagan vysvětluje nedostatkem alternativních teorií, které by 

podtrhly negativní účinky JZ na výskyt války. 

Waltz v debatě se Saganem tvrdí, že nelze očekávat, že se nějaký stát bude chtít 

vzdát možnosti získat JZ, připravil by se tak o významnou možnost, jak zajistit svou 

bezpečnost. Jeho argument se zakládá na klasické teorii odstrašení, jejíž jádro spočívá 

v tom, že státy v obavách z destruktivní síly JZ nebudou riskovat eskalaci konfliktu. 

„Není pravděpodobné, že by stát preferoval přijetí významného rizika pro méně důležité 

zisky.“ [Sagan, Waltz 2003: 6] Nejistota z následků užití JZ proti jinému státu činí 

jadernou válku značně nepravděpodobnou. Waltz to dokládá tvrzením, že „JZ nikdy 

nebyly užity ve světě, kde je vlastní dva nebo více zemí.“ [Sagan, Waltz 2003: 16] 

Waltz dále vyvrací některé obavy odpůrců jaderné proliferace. Vědomí, že užití JZ 

pravděpodobně způsobí větší škody než zisky, je samo o sobě pojistkou proti rizikovým 

situacím. Stát s JZ bude pod ostrým dohledem ostatních členů mezinárodního 

společenství a vyvaruje se impulzivnímu jednání, omylům v úsudku a dosažení 

radikálních revolučních cílů v zahraničí jejich prostřednictvím. Hrozbou by mohly být 

tzv. iracionální režimy, podle Waltze ale není důvod předpokládat, že by riskovaly své 

přežití spíše než např. demokracie a ani vnitřní nestabilita země není důvod k obavám, 

proč by mělo dojít k odpálení JZ, protože silám soupeřícím o kontrolu země by to 

k získání vlivu nepomohlo. Waltz se neobává ani JZ v rukou armády, protože příslušníci 

ozbrojených sil mohou být v některých případech racionálnější než civilisté. Menší 

jaderné státy si budou dávat větší pozor než jaderné mocnosti v obavě o své přežití.  

Oproti tomu Sagan, který nesouhlasí s tvrzením, že JZ posilují stabilitu, aplikuje na 

šíření JZ organizační teorii, jež podle něj přináší zajímavou, avšak pesimistickou 

perspektivu na jejich šíření. Saganův hlavní argument je, že „profesionální vojenské 

organizace – podléhající obecným předsudkům v názorech, neměnným rutinám a 
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vlastním zájmům – vykazují organizační chování, které může vést k selhání deterence a 

záměrné, nebo náhodné válce.“ [Sagan, Waltz 2003: 47] Velké organizace, jako armáda, 

se nechovají racionálně, ale mají „vlastní limity při odhadu a koordinaci,“ [Sagan, 

Waltz 2003: 51] odlišné zájmy a sledují politické cíle. Nové jaderné státy navíc nemusí 

mít vyvinuté mechanismy civilní kontroly a hrozba organizačního selhání je o to vyšší. 

Sagan vyvrací tři operační předpoklady pro stabilní vztah deterence, na které Waltz 

staví svou teorii. Za prvé aby vznikl tento vztah tak proti zemi, která pracuje na výrobě 

JZ, nesmí být vedena preventivní válka. Nicméně, vojenští důstojníci uvažují jinou 

logikou, preferují preventivní války, ofenzivní strategie a prevence jaderných rivalů je 

součástí jejich práce. Je tedy nepravděpodobné, že by vznik jaderného rivala připustili. 

Za druhé země musí vlastnit i schopnost druhého úderu (second strike capability), avšak 

vojenští důstojníci rádi budují velké arzenály, méně rádi pak investují do jejich ochrany. 

Z tradičního hlediska vojáci předpokládají, že schopnost druhého úderu není třeba, když 

během preventivní akce první útok zničí rivalův jaderný program, a z empirického 

hlediska se důstojníci učí pouze z chyb, nikoliv z teorie. Posledním předpokladem je 

zabránění neautorizovanému použití, chyby jsou ale statisticky nevyhnutelné. 

Sagan a Waltz přináší velmi zajímavou debatu, ve které se Sagan profiluje jako 

odpůrce klasických realistických teorií, když mimo jiné tvrdí, že ani ničivá síla JZ 

nedává záruku, že nebudou použity. Na druhou stranu Sagan tuto destruktivní vlastnost 

podceňuje, protože z empirického hlediska zatím jaderné odstrašení funguje a 

k nechtěnému jadernému útoku či získání JZ teroristy doposud nedošlo. Avšak 

Saganovy ilustrace na případu USA dokazují, že i ve vyspělé zemi může dojít k omylu 

vedoucímu ke katastrofě. V debatě ale chybí interakce autorů v tom smyslu, že by např. 

Waltz zhodnotil dopad organizační teorie na ostrašení, nedochází zde ke vzájemnému 

testování hypotéz. Nejnovějším příspěvkem do debaty je Waltzův článek z léta 2012 

s názvem ‚Proč by měl mít Írán bombu‘ (Why Should Iran Get the Bomb), ve kterém 

přesvědčuje odbornou veřejnost, že není důvod přepokládat selhání jaderného odstrašení 

mezi Izraelem a Íránem, takový vztah by naopak posílil stabilitu regionu, kde má Izrael 

momentálně jednostrannou možnost vykonat jaderný útok na protivníka bez obav 

z odvety. Podle Waltze není důvod věřit, že by ajatolláhové neměli pud sebezáchovy a 

usilovali o své ničení útokem na Izrael, nebo poskytli JZ teroristům, jejichž úmyslům 

nemohou zcela věřit ani oni. Waltz tvrdí, že jaderné státy si jsou vědomi své moci a 

mezinárodní pozornosti, která z ní vyplývá, a chovají se zodpovědněji. [Waltz 2012] 
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Waltz nicméně nediskutuje některé Saganovy připomínky z předchozí debaty, jako 

např. otázku zabezpečení Íránského jaderného arsenálu, a také odezvu sunnitských 

arabských států. 

1.2  Jaderné zbrojení pohledem realistické teorie 

V průběhu studené války a v 90. letech převládal tradiční názor, že primární 

motivace pro JZ je zvýšení bezpečnosti a pokud se objevily výzkumy o alternativních 

vysvětleních, většinou takovou možnost zavrhly. Např. Dowty [1978: 91] se zabýval 

otázkou konvertibility, tedy jestli je možné JZ využít k politickým a diplomatickým 

ziskům, a shrnul ji následovně: „I přes všeobecné cítění, že JZ významně zvyšují status 

a vliv země ve světě, je uznáváno, že jejich politická konvertibilita je ve skutečnosti 

značně omezená.“ Dowtyho vysvětlení vychází z politické reality studené války, kdy se 

obě mocnosti držely navzájem ve slepé uličce, a možnost politického manévrování byla 

omezená. Další akademik, Zachary Davis, píše, že „klasický realismus dává kompletní 

vysvětlení pro příčiny proliferace a mezinárodní reakcí na boj proti ní.“ [Schneider 

1994: 213] Podle teorie realismu státy existují v anarchickém prostředí, soupeří o své 

mocenské zájmy, přičemž jejich absolutním zájmem je přežití. Oproti idealistům 

realismus odmítá, že zájmy států jsou totožné se zájmy lidstva, naopak pramení 

z egoistických národních zájmů, které jsou základem racionální zahraniční politiky. 

Státy musí zajistit svou bezpečnost svépomocí, z této podstaty by měly všechny státy 

získat takovou sílu, která by odstrašila každého potencionálního nepřítele, nebo ho 

porazila. [Krejčí 2007: 554] A právě JZ díky ohromným destruktivním účinkům dávají 

státům schopnost rivaly odstrašit. Jejich roli v realistickém mezinárodním prostředí 

shrnuje Deutsch: „Základní motivace pro zisk JZ je dojem, že národní bezpečnost bude 

zvýšena.“ [Deutsch 1992: 124] I přesto, že absolutním zájmem státu je přežití a JZ jsou 

nejvyšší možnou zbraní k zabezpečení primárního zájmu, nemusí nutně o JZ všechny 

státy usilovat. Síla má zajistit přežití, ale pokud zájmům státu lépe poslouží kontrola a 

spolupráce, JZ nebudou natolik atraktivní. [Schneider 1994: 213] Proč tomu tak je, 

dokáže lépe vysvětlit neorealismus, který podtrhává vůli států směnit národní zájmy za 

všeobecný prospěch. „Státy jsou proto schopny se vzdát JZ pokud jejich sousedé se JZ 

taky vzdají. Jednoduše čisté zisky státu jsou vyšší, když se nachází v regionu bez JZ, 

než když všichni rivalové JZ vlastní.“ [Schneider 1994: 213]  
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Z realistických principů vychází strategie odstrašení (deterence; deterrence), jež 

zdůrazňuje ničivé důsledky použití JZ. Jeden z prvních akademiků, který 

konceptualizoval klasickou deterenci Snyder [1960: 163] ji definuje jako „sílu odradit 

protivníka od jisté akce, která by byla proti našim vlastním zájmům, vyvolanou pod 

hrozbou vykonání nějaké sankce.“ Odstrašení má dvě základní podoby, odstrašení 

odepřením (deterrence by denial) a odstrašení potrestáním (deterrence by punishment). 

Snyder [1960: 163] dále vysvětluje, že „ve vojenských záležitostech je deterence 

odepřením dosažena vlastnictvím vojenských sil, které dokážou blokovat vojenské síly 

nepřítele od územních zisků. Odstrašení potrestáním mu zaručuje zisky, ale odrazuje 

nepřítele vyhlídkou nákladů na válku vyšších než cena zisku.“ Literatura mluví ještě o 

třetí podobě deterence, kterou je deterence odměnou (deterrence by reward). Tento 

přístup se liší od předchozích dvou tím, že státům jsou nabízeny pozitivní návrhy 

výměnou za spolupráci. Při aplikaci čtyřech základních komponentů síly podle Dahla by 

v případě deterence potrestáním základna byla „kapacita způsobit devastující škodu“, 

prostředek je „hrozba odvetným útokem“, rozsah se vztahuje k „různým formám agrese, 

jejichž pravděpodobnost bude snížena artikulací hrozby“ a celkový zisk závisí na 

redukci hrozby jednotlivých forem agrese. [Snyder 1960: 164] Deterence má ještě dvě 

další nezbytné složky: hodnotu ohroženého zájmu nebo objektu a kredibilitu. Kredibilita 

závisí na operační schopnosti a připravenosti skutečně vykonat hrozbu. [Hynek 2010: 

436] Čím je vyšší hodnota ohroženého zájmu, tím je větší šance, že odstrašení bude 

úspěšné. Někteří akademici včetně Waltze tvrdí, že vztah deterence mezi dvěma rivaly 

dokáže udržet region stabilní, na druhou stranu v případě selhání ostrašení hrozí 

eskalace až k jaderné válce. Ačkoliv historie prozatím potvrzuje, že při tak vysokých 

rizicích k eskalaci ve výsledku nedojde, odpůrci jaderného odstrašení varují, že 

neexistují záruky, že tomu tak bude i nadále a podle některých může být i nevyhnutelná. 

[Sagan, Waltz 2003: 74] 

Do těchto debat zasáhl Scott Sagan v roce 1996 článkem ‚Proč státy získávají 

jaderné zbraně: Tři modely pro zisk bomby‘ (Why do states build nuclear weapons?: 

Three models in search of a bomb) s cílem nastínit alternativní teorii k doposud 

převládajícímu realistickému proudu. Článek formuluje tři teoretické rámce, které 

Sagan [1996-1997: 55] nazývá „modely v neformálním smyslu slova“: bezpečnostní 

model, vnitropolitický model a normativní model. Každý z modelů zahrnuje specifické 

motivy zemí k získání JZ, přičemž první vychází z teorie realismu a další dva navrhují 
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alternativní vysvětlení. Sagan předpokládá, že každou jadernou zemi lze do jednoho ze 

tří modelů zařadit. V jiné práci Sagan [2000, 17] tvrdí, že „analytici by se měly vyhnout 

mýtu unikátnosti, tedy tendence předpokládat, že každý nový stát nebo nestátní skupina, 

co získá JZ má jinou vnitřní charakteristiku a čelí jiným hrozbám, neexistují významné 

modely pro proliferující státy a skupiny.“ Sagan vychází z předpokladu, že motivy pro 

zisk JZ lze zobecnit a státy podle nich pak klasifikovat. Podle Sagana lze z těchto 

modelů dále vyvodit, jaká politika by měla být zvolena k přesvědčení dané země, aby se 

jaderného programu vzdaly.  

1.3 Saganovy teoretické modely 

První je popsán bezpečnostní model (Security Model) vycházející 

z klasické realistické teorie a jejího pojetí anarchistického mezinárodního prostředí, ve 

kterém zachování vlastní bezpečnosti je hlavním cílem státu. V anarchii je spoléhání se 

na aliance neatraktivní, státy proto hledají možnost jak zajistit bezpečnost svépomocí. 

V krajním případě začnou představitelé dané země zvažovat získání možnosti jaderného 

odstrašení, což platí obzvláště pro ty státy, jejichž sousední země již JZ vyvinuly, nebo 

vyvíjí. „Vzhledem k enormní ničivé síle JZ jakýkoliv stát, který usiluje o udržení 

národní bezpečnosti, musí sám získat prostředky jaderného odstrašení, aby vyvážil 

hrozbu ostatních rivalů, které již jaderné zbraně vyvinuly.“ [Sagan 1996-1997: 57] 

Podle Sagana silnější státy reagují směřováním k vlastnímu jadernému programu, slabé 

země usilují o vytvoření spojenectví s jaderným státem. Článek připouští, že JZ nemusí 

sloužit pouze na obranu proti nekonvenční přesile, ale také jako deterent proti větším 

konvenčním armádám, nicméně v drtivé většině kalkuluje s existencí jaderných rivalů.  

Bezpečnostní model vysvětluje zisk JZ u zemí jako USA, SSSR nebo Čína. 

Důležité je, že v podání článku je šíření JZ dle bezpečnostního modelu viděno jako 

„strategická řetězová reakce,“ [Sagan 1996-1997: 58] tedy že rozhodnutí jednoho státu 

získat JZ ovlivňuje další země v regionu. Model lze aplikovat i na rozhodnutí týkající se 

jaderného odzbrojení v případě, opadne-li hrozba. Sagan tak vysvětluje např. zastavení 

jaderného zbrojení mezi Brazílií a Argentinou, které v roce 1990 ve společné deklaraci 

prohlásily, že pro sebe navzájem nejsou hrozbou. Tento model implikuje, že státy se 

zbaví JZ pouze v případě, že ostatní státy v regionu budou nejaderné, nebo když hlavní 

hrozba opadne.  
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Druhý, vnitropolitický (Domestic Politics Model), model založil Sagan na 

organizační teorii (organizational theory). Model implikuje, že zahájení jaderného 

programu může sloužit byrokratickým, či politickým zájmům individuálních aktérů 

v daném státě. Sagan popisuje tři typy takových aktérů: „jaderná elita státu“, „významné 

jednotky v rámci armády“ a „politici států, jehož jednotlivé politické strany nebo 

veřejnost silně podporuje jaderné zbrojení“. „Pokud tito aktéři zformují koalice, které 

jsou dost silné na to, aby ovládly rozhodovací proces vlády – buď prostřednictvím 

přímého politického vlivu, nebo nepřímo pomocí kontroly informací – jaderný program 

se bude pravděpodobně rozvíjet.“ [Sagan 1996-1997: 63-64] V rámci vnitropolitického 

modelu se mohou silně projevit i vliv a zájmy armády. „Tyto zájmy nejsou vždy 

v konfliktu se zájmy národní bezpečnosti, ale není důvod předpokládat, že se navzájem 

shodují.“ [Sagan 2000: 18] Představitelé armády podle organizační teorie preferují 

ofenzivní doktríny, preemptivní vojenské akce, rozhodující vojenská řešení a naopak 

sami tíhnou k vývoji schopnosti druhého úderu. [Sagan 2000: 18-22] Je třeba zdůraznit 

předpoklad vnitropolitického modelu, že jednotliví aktéři jednají s vidinou osobního 

prospěchu, který JZ přinesou. 

Jako příklad fungování tohoto modelu v praxi uvádí Sagan Indii v 70. letech, kde 

premiérka Indíra Ghándí měla před volbami velmi nízkou podporu obyvatelstva, která 

se ale významně zvýšila po provedení jaderného testu. Oproti tomu v Jižní Africe bylo 

rozhodnutí zničit jaderný arsenál bráno jako jedinečná možnost jasně se vymezit proti 

politice předchozí vlády. Z hlediska jaderného odzbrojení mluví tento model ve 

prospěch diplomatických nástrojů, které mohou mít vliv na chování domácích aktérů.  

Třetí model nazývá Sagan normativní modelem (Norms Model), vychází 

z jaderného symbolismu a je založen na teorii strategické kultury (strategic culture 

theory). Široce používaná definice Alastaira I. Johnstona popisuje strategickou kulturu 

jako „integrovaný systém symbolů (např. argumentační struktury, mluva, analogie, 

metafory, atd.), které působí na vytvoření všeobecných a dlouhotrvajících strategických 

preferencí. Tyto preference vznikají formulací konceptů o způsobu použití a účinnosti 

vojenské síly v mezistátních politických záležitostech a propůjčují těmto koncepcím 

aury faktičnosti do takové míry, že dané strategické preference se jeví jako zcela 

realistické a efektivní.“ [Johnston 1995: 46] V každé zemi může existovat jiný pohled 

na dopad JZ na národní bezpečnost, který je ovlivňován strategickou kulturou. 

„Kulturní pohled na jednání států vychází z historické zkušenosti, náboženského 
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přesvědčení i norem a předvídá, že různé státy se ve stejných strategických 

podmínkách… pravděpodobně přijmou rozdílné vojenské doktríny.“ [Sagan 2000: 30] 

Pokud tento pohled aplikujeme na JZ, pak jsou symbolem, který odráží jejich sílu a 

identitu v mezinárodním prostředí. Za rozhodnutím je získat stojí „hlubší normy a 

sdílené představy o legitimním a přiměřeném vystupování v mezinárodním systému,“ 

[Sagan 1996-1997: 73] které jsou součástí strategické kultury země. Nicméně ty 

„mohou, ale nemusí, být univerzálně akceptovány: různé země, nebo aktéři mají 

rozdílný pohled na to, jaké jednání je legitimní.“ [Sagan 2000: 33] JZ slouží také jako 

symbol vyspělosti a technického pokroku. Některé země předpokládají, že JZ jim 

přinesou větší vliv, prestiž a následně i větší bezpečí, proto nejde o obranu proti 

konkrétnímu nepříteli, ale o obecnou snahu o zajištění bezpečnosti. Normativní model 

může být dobře aplikovatelný na situace, kdy stát nečelí vážné hrozbě. Za takových 

podmínek morální normy snadněji ovlivňují chování státu. [Sagan 2000: 35] 

Jako příklad normativního modelu uvádí Sagan rozhodnutí představitelů Francie, 

kteří považovali JZ za něco, co by Francii vrátilo dřívější status významné země a 

sloužilo jako „zdroj velikosti a nezávislosti.“ [Sagan 1996-1997: 78] Příkladem modelu 

je i Ukrajina, kde příčinou jaderného odzbrojení v 90. letech bylo odlišení se od SSSR a 

nastartování nezávislé jaderné politiky, navzdory možným bezpečnostním hrozbám i 

zájmům domácích aktérů. Normativní model zdůrazňuje důležitost jaderných garancí a 

motivace k odzbrojení (např. nabídnout Indii stále členství v Radě bezpečnosti výměnou 

za zničení arzenálu). 

Sagan v závěru přiznává, že bezpečnostní model, který dosud v teorii převládá, 

dokáže popsat největší množství případů, ale k většině příkladů jaderného zbrojení, 

které jsou u prvního modelu vysvětleny z pohledu realistů, se Sagan u druhého nebo 

třetího modelu vrací a nabízí alternativní vysvětlení, jenž on sám považuje za přesnější. 

Jedná se například o Francii, Ukrajinu nebo Indii. Oprávněnost zařazení těchto 

případových studií k druhému modelu je podle Sagana dána tím, že všechny země 

učinily klí čová rozhodnutí o jaderném programu příliš brzo nebo pozdě, než se objevila 

zásadní hrozba národní bezpečnosti. 

Slabinou teorie ale je přílišná izolace jednotlivých modelů. Modely jsou 

předkládány jako jasně vymezené skupiny případů, ve které má každá jaderná země 

svoje místo. Toto lze dobře ilustrovat na tom, jak jsou zmíněny výše uvedené země. 
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Například u bezpečnostního modelu Sagan píše, že „…Paříž [Francie] je viděna jako 

země, která získala JZ kvůli rostoucí sovětské hrozbě a snižování věrohodnosti 

amerických jaderných garancí NATO, pokud by SSSR byl schopen ohrozit USA 

opětovaným jaderným útokem.“ [Sagan 1996-1997: 58] Dále ale dokazuje, že 

načasování jednotlivých rozhodnutí nasvědčuje tomu, že hrozba SSSR bylo spíše jen 

zdůvodnění. Přesnějším důvodem je názor francouzských politiků, že JZ jsou zdrojem 

„národní hrdosti a velikosti.“ [Sagan 1996-1997: 79] Avšak dle mého názoru chybí 

zamyšlení nad možností, že okolnosti z obou modelů mohly současně hrát roli, 

navzájem se doplňovat čí umocňovat a podílet se tak na rozhodování o jaderném 

programu. Ačkoliv dle Sagana některé země by do více modelů spadat mohly, není 

jasné, jakým způsobem se jednotlivé motivy ovlivňovaly, nebo jaký motiv a proč byl 

dominantní. Saganovy modely jsou tak užitečnou teorií pro zjednodušení toho, jak státy 

vytváří rozhodnutí o jaderném programu, avšak článek neobsahuje diskuzi nad tím, 

jestli by některá rozhodnutí nemohla být ve své podstatě komplexnější a tím pádem i ne 

dostatečně vymezená, aby se dala jednoznačně zařadit mezi jeden z modelů. Otázkou 

proto je, jestli lze modely použít jako komplexní teorii pro vysvětlení a detailní analýzu 

dané problematiky. Aplikace modelů na případ Státu Izrael by mohla poukázat, je-li 

Saganova teorie dostačující k popsání všech případů a lze-li ji považovat za univerzální. 
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2. Izrael: historická zkušenost, národní identita a  

strategická kultura 

Stát Izrael je z vojensko-geografického hlediska zcela ve výjimečném postavení. 

Země, která vyhlásila v roce 1948 nezávislost proti vůli sousedních zemí, se nachází v 

obležení převážně nepřátelských režimů a od počátku své existence bojovala v tolika 

válkách, jako žádný malý stát. Ačkoliv Izrael existuje jen o něco více než 60 let, jeho 

národ má tradici kořenící již v antických dobách. Strategická kultura Státu Izrael i vztah 

mezi občany a Izraelskými obrannými silami (IDF; Israeli Defence Forces) jsou 

ovlivněny několika specifiky – historickou tradicí a zkušeností, pocitem výjimečnosti a 

povahou hrozby, a tyto fenomény, které ovlivňovaly myšlení izraelských státníků, 

budou předmětem následující kapitoly. Nejdříve stručně připomenu historii židovského 

národa, předmětem druhé části bude strategická kultura Izraele a na závěr jsem do této 

kapitoly zařadila i základní údaje o izraelském jaderném programu. 

2.1 Historická zkušenost a národní specifika 

Historie židovského národa začala na území dnešní Palestiny, tehdy zvaném 

Kanaán, a jeho vývoj probíhal ve specifickém vztahu k tomuto území. V době královské 

zahrnoval sjednocený židovský stát dnešní Izrael, Palestinu, Sýrii, Jordánsko a Libanon. 

Od jeho rozpadu žili Židé 19 století v diaspoře. Během tohoto období se snažili o 

zachování svých tradic i kultury a zároveň trpěli následky pronásledování a 

antisemitismu. Po druhé světové válce a především holocaustu sehrál svou roli pocit 

provinění západních mocností. V roce 1947 byla schválena rezoluce OSN 181/II, podle 

které měla být Palestina rozdělena na židovský a arabský stát. Arabové tento, podle nich 

nespravedlivý plán, odmítli. Po skončení britské mandátní správy 14. května 1948 

vyhlásili Židé jednostranně nezávislost a vznikl Stát Izrael, který ihned uznaly USA, 

SSSR a další země. Ačkoliv Židé dosáhli vytvoření vlastního státu, jeho dlouhodobá 

existence byla nejistá, protože druhý den po vyhlášení nezávislosti byl Izrael napaden 

sousedními arabskými státy a v dalších desetiletích bojoval ve čtyřech arabsko-

izraelských válkách a dalších konfliktech.  

Toto specifické historické prostředí má na Izraelce jednoznačný vliv. „Nebezpečí 

bylo převažující zkušeností, politika se vyvíjela v závislosti na akutních hrozbách a 
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skutečném konfliktu.“ [Murden 2000: 26] Izraelské hodnoty a přežití státu byly neustále 

pod hrozbou nečekaného útoku ze strany Arabů. Zranitelnost země je zvýšena tím, že 

populace země a průmyslová základna jsou situovány na malém území. Na mezinárodní 

politiku bylo nahlíženo jako na hru s nulovým součtem. „Mnoho politických lídrů 

Izraele věřilo, že Židé čelí světu nepřátelských pohanů. Židovská historická zkušenost 

minulých století a holocaustu tohoto [20.] století, posílily mentalitu reálpolitiky a pocit 

nejistoty a izolace mnoha Izraelců.“ [Inbar 1996: 43] I ohrožení arabskými zeměmi je 

bráno v širším historickém kontextu. „Spíše než jako arabsko-izraelský konflikt vnímají 

Izraelci Arabskou antipatii jako další manifest historické nenávisti k Židům.“ V tomto 

duchu slouží Stát Izrael jako útočiště Židů, které má „zmírnit dopad vnějšího světa na 

národ“ a přežití státu je ztotožněno s přežitím národa. [Murden 2000: 27] Vliv výše 

popsaných okolností na národní psychologii měl dopad na rané počátky jaderného 

programu. „Historické dědictví holocaustu a arabské odmítnutí uznat existenci Izraele i 

přes vítězství v roce 1948 těžce dopadlo na mysl Ben Guriona.“ [Giles 2002: 21] Je ale 

nezbytné dodat, že tato kulturní specifika ovlivňovala především izraelské státníky, kteří 

byli narozeni před vznikem Izraele. [Inbar 1996: 46] Lze očekávat, že v budoucnu bude 

tato psycho-kulturní dimenze dále oslabovat.  

Dalším odkazem židovské kultury je pocit výjimečnosti ohrožení národa 

(excepcionalismu). Takové vnímání sama sebe je dáno antickým původem národa, 

utrpením za diaspory a umocněno „akutním pocitem samoty a opuštění… Historická 

zkušenost izolace je umocněna vírou, že židovský národ byl předurčen k ‚životu 

v samotě‘… V podstatě se strategické základy pocitu výjimečnosti skládají ze tří prvků: 

vnímání základní nerovnováhy sil mezi arabským světem a Izraelem, vnímání 

ohlášených nepřátelských úmyslů Arabů, a vnímání agresivního chování Arabů.“ 

[Merom 1999: 412-413] Díky pocitu jedinečné bezpečnostní situace je pro izraelské 

vůdce snazší získat podporu obyvatelstva země k rozlišným úkolům spojeným 

s obranou. Exceptionalismus je proto vhodný nástroj k získání legitimity pro 

kontroverzní operace a projekty. [Merom 1999: 417] Například David Ben Gurion byl 

tímto pocitem ovlivněn, když dělal rozhodnutí v nejranější fázi jaderného programu. 

Vliv byl o to silnější, že holocaust byl čerstvou vzpomínkou pro jeho generaci. Nicméně 

exceptionalismus mohl být užitečným nástrojem v prvních desetiletích existence státu, 

avšak dnes ztrácí na síle, když Izrael vyhrál tři velké války a počet nepřátel, kteří by 

mohli Izrael ohrozit v konvenčním boji, se dramaticky snížil. V dnešní době hlavní 
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bezpečnostní hrozby spočívají v proliferaci WMD a v náboženském extremismu. 

Takové hrozby jsou do jisté míry společné všem západním zemím, argument o 

výjimečnosti ohrožení Izraele proto jako zdroj legitimity slábne. 

2.2 Strategická kultura Izraele 

Definice strategické kultury byla představena v první kapitole, avšak aby bylo 

jasně vymezeno, čím se bude tato část zabývat, je třeba použít ještě jeden citát od 

Alastaira Johnstona [1995: 46-47]: „Strategická kultura se skládá ze dvou částí. První 

část tvoří základní představy o uspořádání strategického prostředí, tím je role války 

v lidském světě (je-li považována za nevyhnutelnou či za systematickou chybu), povaha 

nepřítele a hrozby, kterou působí (nulový součet nebo proměnlivý součet), a efektivnost 

použití síly (schopnost kontrolovat výsledek a eliminovat hrozby a podmínky, za 

kterých je použití síly vhodné)… Druhá část strategické kultury se skládá z operačních 

předpokladů o tom, jaké strategické možnosti jsou nejlepší pro vyrovnání se 

s bezpečnostním prostředím vyvolaným danou hrozbou.“ V této kapitole budou popsány 

oba komponenty strategické kultury Izraele, který je jednou ze zemí s „nejvýraznější a 

nejosobitější strategickou kulturou a způsobem vedení války na světě,“ [Sondhaus 2006: 

79] což lze přičíst výše popsaným vlivům judaismu, historické zkušenosti a výjimečné 

bezpečnostní situace. Dominantním myšlenkovým proudem v Izraeli je realismus, víra v 

anarchii v mezinárodním systému a důraz na politiku síly a vlastní zájmy. [Murden 

2000: 26] IDF je hlavním nositelem strategické kultury v Izraeli a jednou z 

nejrespektovanějších státních institucí, [Giles 2002: 3-4] což se projevuje i na vztazích 

armády s civilní částí obyvatelstva.  

Přítomnost války v mezinárodním prostředí je v Izraeli brána jako nevyhnutelná, 

ale nikoliv žádaná. Kromě válek v roce 1982 a 2006 jsou všechny války, ve kterých 

země v historii bojovala, považovány za nezbytné. [Giles 2002: 13-14] Tři klíčové 

přístupy Izraele k válce jsou ospravedlnitelnost preemptivních útoků, víra v efektivnost 

masivní odvety či způsobení nepřijatelné míry destrukce a zachovávání kapacit 

odstrašení jako poslední možnost při snaze, aby arabské státy tyto kapacity nezískaly. 

[Soundhaus 2006: 84] Přístup Izraele k válce je charakterizován připraveností použít 

sílu a eskalovat konflikt, je-li to nutné, a strategie IDF by se dala nejlépe charakterizovat 

jako ofenzivní obrana. [Murden 2000: 27] Pocit ohrožení působí v Izraeli dlouhodobě a 

nepřetržitě. Zpočátku se jednalo o hrozbu zničení Izraele arabskými státy, které ale 
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přiznaly, že není možné tento cíl naplnit, a navíc s Jordánskem a Egyptem má Izrael 

uzavřené mírové dohody. V současné době je nejvážnější hrozbou pro Izrael možnost 

jaderného Íránu a další hrozby představují teroristická hnutí, především Hizballáh nebo 

Hamás. [Soundhaus 2006: 84] 

Víra v efektivnost vojenské síly je jednou z charakteristik strategické kultury. 

Vzhledem k omezeným zdrojům a velikosti státu se Izrael musí spoléhat na princip 

odstrašení, rychlou mobilizaci a preemptivní útoky. [Giles 2002: 2] Východiskem z této 

situace je mnohem vyšší technická vyspělost, než které se těší arabské státy, a vojenská 

dominance regionu. [Murden 2000: 28] Síla je viděna jako prvek, který je schopen 

přivést Araby k jednacímu stolu. Na druhou stranu i přes spoleh na odstrašení a 

vlastnictví JZ se během let v Izraeli vyvinulo jaderné tabu, zavádějící praxi, že JZ nesmí 

být použity, pokud nebude ohrožena samotná existence státu. [Cohen 2000: 105] 

Izrael rozhodně nelze považovat za čistě civilní stát. Dlouhodobě zde panuje 

všeobecný souhlas veřejnosti postavením armády, která není podrobena kontrole civilní 

instituce. Izraelská vláda sama sebe považuje za civilní, nicméně „nejasné rozdělení 

zodpovědnosti za obranu v rámci vlády, zaměnitelnost oficiálních vojenských a 

politických funkcí jako předseda vlády, ministr obrany, náčelník generálního štábu a 

výskyt vojenských důstojníku v politice má za následek složité odlišení skutečně 

samostatných civilních politických institucí.“ [Schiff 2009: 111-124] Tato tradice 

vzájemného propojení vojenských a civilních institucí existuje již od dob Ben Guriona, 

který byl zároveň premiérem i ministrem obrany. Z této doby se zachovaly rozhodovací 

procesy, k jejichž charakteristice patří neformálnost a utajení, jenž se vztahuje obzvláště 

k procesům týkajících se jaderné doktríny. Pronikání vysloužilých důstojníků IDF, kteří 

mají většinou s velmi vyhraněné agendy, do civilní politiky usnadňuje brzký věk 45 let 

pro odchod do důchodu. [Giles 2002: 14]  

Hlavní zodpovědnost za jaderný program má premiér, ale předpokládá se, že 

některé pravomoci sdílí spolu s ministrem obrany. Přesné institucionální zakotvení 

pravomocí je přísně utajené, ale je známo, že šéf Odboru bezpečnosti na ministerstvu 

obrany je zodpovědný za bezpečnostní otázky týkající se jaderného programu. Ačkoliv 

odbor pracuje pro ministerstvo obrany, zodpovídá se mimo jiné i premiérovi. Kromě 

oficiálních institucí existuje i neformální síť vědců, armádních důstojníků nebo 

ekonomů, kteří se podílí na rozhodovacích procesech. Investigativní novinář Seymour 
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Hersh také zjistil, že v raných fázích programu se rozhodlo, že žádná JZ nesmí být 

připravena k použití bez souhlasu premiéra, ministra obrany a náčelníka generálního 

štábu. [IISS 2008: 129] 

Někteří experti pozorují (Giles, Inbar), že strategické myšlení v Izraeli se 

v posledních dvou desetiletích proměňuje. Hlavní změnou je, že „stále méně izraelských 

vůdců sdílí původní pocit nebezpečí, který pociťovali minulí vůdci země a který byl 

částečně zakořeněn v židovském pohledu na světové dění.“ [Inbar 1996: 46] Další 

hlavní faktory této změny jsou přehodnocení koncepce národní síly, posílení averze 

k užití síly a menší důraz na politiku národní soběstačnosti. Tato změna byla patrná 

v 90. letech, kdy probíhal mírový proces s Palestinci i arabskými státy. Šimon Peres si 

uvědomoval, že mírovým procesem může dosáhnout více než nákladnými vojenskými 

prostředky. [Inbar 1996: 45-49] Dalšími faktory této změny mohou být vznik nové 

generace izraelských vůdců, kteří nejsou tak silně ovlivněni historickou zkušeností nebo 

všeobecná únava z vleklého konfliktu. V současné době je největším otazníkem možné 

izraelské použití síly proti íránskému jadernému programu. Na zasedání Valného 

shromáždění OSN v září 2012 premiér Benjamin Netanjahu vyzval k určení jasné 

hranice, která nesmí být Íránem překročena. Potvrzuje se tím větší náklonnost 

izraelských politiků k diplomacii a jednání, nicméně vojenský zásah zatím není 

vyloučen. 

2.3 Jaderný program Izraele 

Zdroje uvádí, že první JZ Izraele byla dokončena v období po šestidenní válce. 

„V dnešní době je Izrael jedinou zemí kromě velkých mocností, jejíž právo mít JZ je 

akceptované většinou vlivných světových hráčů.“ [Karpin 2009: 37] Izrael operuje dvě 

výzkumná jaderná centra. První je Negevské výzkumné centrum situované nedaleko od 

města Dimona, kde dochází k široké škále aktivit od obohacování uranu, přes výrobu 

paliva a produkci plutonia a nachází se zde pravděpodobně i zbrojní zařízení a jaderná 

výzkumná laboratoř. Síla reaktoru není známa, podle Mordechaje Vanunu se pohybuje 

kolem 70 MWt, ale některé odhady hovoří i o více než 100 MWt. Druhé zařízení, 

Výzkumné centrum Soreq se nachází nedaleko Tel Avivu. Je pod dohledem IAEA a 

aktivity, které zde probíhají, jsou výzkumného charakteru. [IISS 2008: 130-131] 

Centrum v Sorequ bylo založeno v rámci Eisenhowerova programu ‚Jádro pro mír‘. Je 

třeba zdůraznit, že žádný z reaktorů nevyrábí elektřinu. [Karpin 2009: 38] 
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Izrael disponuje raketami Jericho I s krátkým doletem a Jericho II se středním 

doletem, přičemž se předpokládá, že Izrael má nyní asi 100 kusů těchto raket. Nyní je 

vyvíjena raketa Jericho III, která by měla mít dolet až 6 500 km. Izrael disponuje 

jadernou triádou, kromě balistických střel ve své armádě vlastní i stíhačky Falcon a 

Eagle, které mohou nést JZ, a německé ponorky Dolphin pro strategické účely. 

V souvislosti s íránským jaderným programem a dodávkami ponorek je pravděpodobné, 

že Izrael získal také schopnost druhého útoku. Odhady o počtu jaderných hlavic se 

různí, rozpětí odhadů se pohybuje mezi 60 až 400 hlavicemi. Střední odhad je něco 

kolem 100 hlavic, přesné odhadované počty JZ podle různých zdrojů jsou uvedeny 

v příloze (Příloha 2). [IISS 2009: 132-133] Izrael je země, jehož dlouhodobá existence 

byla zpochybňována okolními zeměmi, které si daly za cíl židovský stát zničit. 

Vzhledem k minulosti národa a specifické strategické kultuře, která má v sobě 

zakotvenou tradici použití síly, je získání JZ ospravedlnitelným krokem, jehož motivace 

budou analyzovány v následujících kapitolách. 
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3. Vývoj izraelského jaderného programu 

Třetí kapitola představuje nejrozsáhlejší část této práce a bude v ní popsán 

historický vývoj izraelského jaderného programu, který je rozdělen1 do šesti období: 

1948-1954, kdy Izrael teprve budoval instituce, které by stály za jaderným programem; 

1955-1967, kdy se jaderný program začal naplno rozvíjet; 1967-1979, kdy Izrael 

vyráběl JZ, předěl tohoto období tvoří šestidenní válka v půlce roku 1967; 80. léta, 

v jejichž průběhu již z hlediska jaderného programu převažuji nekonvenční hrozby; 

90. léta, započatá válkou v Perském zálivu, kdy začala nová éra světových dějin; a 

21. století, kdy Izrael získal schopnost druhého úderu v reakci na jaderný program 

Íránu. Každé období je členěno až na čtyři roviny: mezinárodní, vnitropolitickou, 

byrokratickou a individuální. Toto členění vychází z knihy Roberta Jervise [1976] a 

bylo zvoleno, protože umožňuje odlišení jednotlivých vlivů na vývoj jaderného 

programu. Vnitropolitická a individuální rovina byly nejdůležitější na počátku vývoje, 

kdy jednotliví aktéři měli možnost silně ovlivňovat směr projektu, avšak po kodifikaci 

politiky strategické neurčitosti (tzv. amimutu) už prostor pro změnu vývoje nebyl, proto 

tyto roviny výrazně oslabují a v některých kapitolách jsou vynechány. Oproti tomu 

nejvýznamnější úrovní byla mezinárodní rovina, což není nijak překvapující. Prostor 

v rámci byrokratické roviny je věnován hlavně rozvoji jaderného arzenálu a vývoji 

institucionální dimenze programu. 

3.1 Období od roku 1948 do roku 1954 

3.1.1 Mezinárodn ě-politická rovina: válka za nezávislost a zárodky 

spolupráce s Francií 

Izrael vyhlásil nezávislost 14. května 1948 a o den později byl napaden 

spojenými jednotkami Egypta, Sýrie, Libanonu, Iráku a Saudské Arábie. Ale i přes to, 

že se izraelská jednotná armáda teprve začínala formovat a arabské státy měly početní 

převahu, dokázal vznikající stát útok i přes „početní slabost, nedostatek moderních 

zbraní a nutnost bojovat na celé řadě front současně“ [Herzog 2008: 130-132] odrazit a 

během války rozšířil své území oproti původnímu plánu OSN na rozdělení Palestiny. 

Přesto si konflikt vyžádal 6000 obětí na izraelské straně, z toho 2000 civilistů. Arabské 
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armády nevyužily svou početní převahu, kvůli vzájemné nedůvěře a neschopnosti 

opravdové spolupráce.  

Izrael je oproti sousedním zemím v nevýhodě jak z geografického, tak i 

z demografického hlediska a v případě konfliktu nemá ve své blízkosti přirozené 

spojence. Populace nepřítele čítala skoro 30 miliónů, zatímco Izrael měl tehdy zhruba 

700 tisíc obyvatel. [Yaniv 1987: 30] Navíc bylo jasné, že se jedná o existenciální 

konflikt, který může po jediné porážce skončit zničením Izraele, a jehož mírové řešení 

se nejevilo jako pravděpodobné v blízké budoucnosti. Kdyby naopak došlo ke 

zformování arabské koalice s účelem zničení Izraele, bylo by přežití židovského státu 

minimálně nejisté. Nepříznivá situace spolu s absencí významných spojenců na 

mezinárodní scéně zintenzivňovala pocity ohrožení, osamocení a excepcionalismu. 

Asymetrie se týkala také ekonomické převahy a vetší strategické důležitosti ve studené 

válce. [Aronson 2000: 84] Ze strategického hlediska chyběla Izraeli územní hloubka, 

protože Západní břeh odděloval území na dvě části, které spojoval úzký pruh, a pokud 

by byla tato spojnice obsazena, nepřátelské armády by měly snadnou možnost postupu 

ke klíčovým městům země. Izrael by mohl přijít o nezávislost „během několika hodin.“ 

[Yaniv 1987: 45] V Izraeli převládalo přesvědčení, že pokud by Arabové měli možnost, 

tak této nevýhody využijí.  

Analýza bezpečnostních hrozeb Izraele měla čtyři zásadní body: (1) arabský 

pokus zničit zemi v roce 1948 byl následován pokusy Egypta a Jordánska o nepřátelské 

proniknutí na území Izraele; (2) nepřátelská rétorika vůči Izraeli; (3) demografická a 

územní asymetrie; (4) přítomnost více než nepřátelských arabských zemí najednou. 

Podle kritika izraelské politiky odstrašení Zeeva Maoze [2003: 50] však chyběla 

přítomnost dvou podstatných faktorů, které by měly být součástí katastrofického 

scénáře: „(1) multilaterální arabská spolupráce a (2) trvalá arabská mobilizace,“ [Maoz 

2003: 50] tedy právě to, co tvořilo Ben Gurionovy nejvážnější obavy a vedlo by ke 

vzniku všearabské koalice s účelem zničení Izraele. Z bezpečnostního hlediska byla 

právě hrozba velké arabské koalice hlavním motivem Ben Guriona pro JZ. [Cohena 

1998a: 236]  

                                                                                                                                               
1 Rozdělení vychází z periodizace izraelského jaderného programu v článku Edwina Cochrana [2000] 
Israel's Nuclear History. 
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Avšak JZ nebyly zcela racionální odpovědí na danou situaci. Jejich vývoj bez 

potřebného know-how mohl trvat několik desetiletí a investice nákladů na jaderný 

program do vývoje konvenčních zbraní by mohla přinést rychlejší účinky. JZ také 

mohly bezpečnostní dilema Izraele zhoršit tím, že by vyvolaly jaderné zbrojení 

v regionu a kritiku světových velmocí. Mezitím se arabské státy po porážce ve válce za 

nezávislost potýkaly s vnitřními problémy. V Sýrii došlo k vojenskému převratu v roce 

1949, režim vydržel dva roky, poté byl svržen a od té doby byla Sýrie zmítána 

opakovanými převraty. V Egyptě se k moci dostal prezident Násir, který také musel 

bojovat o moc. V Jordánsku byl v roce 1951 zavražděn král Abdalláh, který tajně 

usiloval o mírovou smlouvu s Izraelem, a v roce 1954 zde došlo vlivem 

protinásirovských a protizápadních nálad k vypuknutí nepokojů. [Herzog 2008: 138] 

Kromě nejednotnosti arabských zemí, která rozhodně nesměřovala ke koalici, je sporné 

i praktické využití JZ v rámci arabsko-izraelského konfliktu. Kdyby skutečně došlo 

k situaci, že by JZ měla být použita proti konvenční hrozbě, potýkali by se Izraelci 

s dilematem, v jakém momentu JZ použít. Pokud by došlo k předčasnému 

preemptivnímu útoku na arabské státy, politické následky by byly obrovské a celé 

mezinárodní společenství by se postavilo proti Izraeli. V případě příliš dlouhého 

vyčkávání by už jaderný úder nebyl vojensky efektivní a arabské armády by se 

pravděpodobně příliš přiblížily izraelským civilistům, které by pak úder ohrozil. [Cohen 

2010a: 78] Ačkoliv konflikty v pohraničních oblastech byly po válce za nezávislost 

běžné, nejednalo se o existenční hrozbu pro židovský stát i přesto, že na egyptské frontě 

se guerillové útoky na izraelské území setkávaly s odvetou IDF. 

Když bylo v roce 1948 učiněno rozhodnutí, že Izrael bude mít svůj vlastní 

jaderný program, bylo jasné, že jako nový stát bez potřebného know-how potřebuje 

úzce spolupracovat s jinou jadernou zemí. Nejlepším místem pro navázání vědecké 

spolupráce se jevila Francie, [Cohen 1998b: 116] protože David Ernst Bergmann, 

organický chemik a první ředitel IAEA, měl již z dřívějších dob dobré vztahy s 

významnými francouzskými jadernými vědci, včetně vědců židovského původu 

účastnících se projektu Manhattan. [Pinkus 2002: 114] Podle Bergmanna měly právě 

nové objevy zajistit Izraeli přístup k základnímu jadernému materiálu a ke spolupráci s 

Francií nebo Norskem, takže vynález byl následně prodán Francii v roce 1954 za 60 

miliónů franků. [Cohen 1998b: 124-125] Tímto byly navázány kontakty s francouzským 

CEA a Izraelci získali přístup do francouzského výzkumného centra v Saclay. [Farr, 
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1999] Izrael chtěl získat spojence, snížit svou izolaci v mezinárodním prostředí a 

zároveň získat know-how pro svůj jaderný projekt. 

Vojenská spolupráce se západními mocnosti se ale jinak nerozvíjela dle představ 

židovského státu. USA uvalily embargo na dovoz zbraní na Blízký východ a další 

západní země podporovaly spíše Araby. Vojenské personály Velké Británie i Francie 

byly dokonce angažovány v jednotkách nepřátelských arabských armád. Naopak SSSR 

Izrael podporoval a v souladu s tím schválil dodávku československých zbraní, avšak 

ačkoliv tyto dodávky byly pro Izrael z bezpečnostního hlediska zásadní, představovaly 

také složité dilema. Za podporu žádal SSSR „pozitivnější identifikaci s Východem 

v jeho boji se Západem,“ [Yaniv 1987: 49] což by do budoucna výrazně poškodilo 

vztahy Izraele a USA, a to Izrael nehodlal riskovat. Jeho ‚neutralita‘ skončila 

s počátkem Korejské války, kdy Izrael v OSN hlasoval pro rezoluci požadující vytlačení 

Severokorejců za 38. rovnoběžku. Ochlazení vztahů s SSSR přišlo okamžitě, nebylo ale 

následováno opačným vývojem ve vztazích Izraele se Západem. [Yaniv 1987: 50] 

Izrael usiloval o vytvoření strategického partnerství s USA a na začátku 50. let 

představil myšlenku obranného paktu mezi USA a Izraelem, který by garantoval hranice 

Izraele z roku 1949. [Cohen 1998a: 48] USA ale takovou nabídku odmítaly, dokud 

nebude bezpečnostní situace na Blízkém východě stabilnější, kdy by záruky USA 

sloužily jen jako pojistka proti náhlému arabskému porušení následného regionálního 

režimu. Pro Izrael ale měla aliance největší strategický význam právě v momentě, kdy 

existoval v nepřátelském prostředí se svými sousedy. Aliance se světovou supervelmocí 

by měla dopad na strategické kalkulace arabských států, snížila jejich ochotu 

k nepřátelským akcím a posílila tak deterenci Izraele. [Yaniv 1987: 153] V roce 1954 

nabízí USA Izraeli jaderný reaktor o síle 24 MWt pro mírové účely v rámci programu 

‚Jádro pro mír‘ (Atoms for Peace). I přes rozhodnutí Izraelců reaktor přijmout bylo 

zřejmé, že se nemůže stát základem jaderného programu, [IISS 2009: 120] proto po 

svém návratu do křesla v roce 1955 přestal Ben Gurion dočasně o alianci s USA 

usilovat a zaměřil se na jaderné odstrašení a budování aliance s Francií. 
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3.1.2 Vnitropolitická rovina: silná pozice Davida B en Guriona 

Rané období není z hlediska vnitropolitického vývoje a JZ příliš zásadní. Ben 

Gurion byl respektován jako zakladatel státu a toto vnímání mu dalo silnou pozici pro 

prosazení svých vizí, zároveň byly instituce pro jaderný program budovány v naprostém 

utajení, což zabránilo vzniku jakékoliv protijaderné koalice. O utajenosti svědčí, že 

např. první prezident, Chaim Weizmann, podporoval mírový jaderný výzkum, a to aby 

Izrael nebyl závislý na ropě, avšak v Izraeli nikdy žádná jaderná elektrárna nevznikla. 

[IISS 2009: 134] Jaderný výzkum se vyvíjel pod kontrolou jeho kanceláře a byl to Ben 

Gurion, kdo zahájil tradici utajení a neformálnosti kolem jaderného programu. Svou 

přímou účastí dal programu legitimitu a „neinformoval ani kabinet ani Parlament ani 

tajnou službu o svém rozhodnutí zahájit výrobu JZ.“ [Cochran 2000: 131] Ben Gurion 

byl do velké míry zakladatelem strategické kultury a rozhodovacích procesů týkajících 

se JZ v zemi. Giles [2002: 21] vyjmenovává, jaké kroky Ben Gurion v rámci utajení 

vzniku jaderného projektu opomenul: „projednat rozhodnutí vybudovat reaktor 

v Dimoně před Kabinetem, projednat otázku s ostatními lídry IDF kromě Moše Dayana, 

zanechat záznam jména a detailů jaderného projektu, jmenovat projekt v národním 

rozpočtu, nebo se spoléhat výlučně na státní zdroje při financování projektu.“ Tyto 

procesy jsou často kritizovány jako nedemokratické, ale vzhledem ke specifickým 

bezpečnostním podmínkám a strategické kultuře v zemi, jsou v Izraeli ospravedlnitelné. 

Bez přísného utajení všech informací týkajících se jaderného programu by také nemohla 

postupem času vzniknout politika strategické neurčitosti.  

Jediné neshody se objevily mezi vědci v rámci byrokratické roviny, kde se 

formuje skupinka, která nesouhlasila s vývojem vědecké infrastruktury, již vedl de 

Shalit. V roce 1953 Ben Gurion oznámil, že z důvodu duševní únavy odejde ze svých 

postů premiéra a ministra obrany, načež byl Pinhas Lavon zvolen ministrem obrany a 

Moše Sharett premiérem. Lavon nebyl příznivcem jaderné energie a přiklání se k de 

Shalitovi, čímž počáteční fáze izraelského jaderného programu skončila „dříve než 

začala.“ [Cohen 1998b: 132] Moshe Sharett oproti spolupracovníkům Ben Guriona 

prosazoval názor, že Izrael se musí vyhnout demonstracím síly vůči Arabům, a naopak 

si získat sympatie mezinárodního společenství empatickým přístupem k Palestincům. 

Podle Sharetta byla mezinárodní podpora zásadní pro přežití země. V tomto ohledu se 

Ben Gurion i Sharett shodovali, nicméně způsob, jaký byl nakonec zvolen pro dosažení 
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podpory od USA byl zcela odlišný, než by prosazoval Sharett. V roce 1955 se Ben 

Gurion stal nakrátko Sharettovým ministrem obrany a prosazoval strategii masivní 

odvety, zatímco Sharett favorizoval spíše limitované strategie. [Yaniv 1987: 66-67] 

V další vládě Ben Guriona už Sharett nezasedal, na místo ministra zahraničí byla 

nakonec proti Sharettovi jmenována Golda Meirová. 

3.1.3 Byrokratická rovina: vznikající jaderná infra struktura 

Spolu s myšlenkou na technický pokrok země začala vznikat i institucionální 

infrastruktura pro nový jaderný program. Cohen [1998b: 112] toto období nazývá „před 

samotným počátkem,“ protože tehdy ještě nebyl oficiálně zahájen žádný projekt, ale na 

technické i vědecké úrovni se o jeho zahájení uvažovalo a byly podnikány kroky, které 

tímto směrem vedly. V roce 1948 bylo založeno Oddělení pro výzkum a plánování na 

Ministerstvu obrany, které v té době vedl Ben Gurion, a začínají výzkumy ložisek uranu 

v poušti Negev, které trvaly až do roku 1952. [Cohen 1998b: 117] Výsledek průzkumu 

byl zklamáním, protože v Negevu byla nakonec nalezena jen menší ložiska uranu u 

měst Bersheba a Sidon. [Farr 1999] 

V roce 1949 dále vzniká Oddělení izotopového výzkumu na institutu později 

nazvaném Weizmannův výzkumný institut, jehož ředitelem byl blízký přítel Ben 

Guriona, David Ernst Bergmann, nejsilnější osobnost byrokracie v rané fázi. Bergmann 

si rozuměl s Ben Gurionem a sdílel jeho důvěru v technický pokrok i naději v jadernou 

energii a významně v něm podpořil myšlenku, že by mohla být klíčem k přežití země. 

Bergman věřil, že by Izrael měl mít jaderný program, aby se zařadil mezi vyspělé 

západní země. I jemu tehdy bylo jasné, že jaderný program by mohl vést k získání JZ: 

„získáním jaderné energie pro mírové účely člověk dosáhne i jaderné volby. Neexistují 

dvě rozdílné atomové energie.“ [Cohen 1998b: 115] V roce 1951 Bergmann po neshodě 

s Weizmannem, který sice schvaloval investice do vojenských technologií, ale 

nezamlouval se mu Bergmannův koncept státem sponzorované vědy, odchází a stává se 

vědeckým poradcem Ben Guriona, kde loboval, aby se vědecko-technologické projekty 

národního významu zaštitovaly pod ministerstvem obrany. [Cohen 1998b: 119-120] Do 

blízkého okruhu Ben Gurionových spolupracovníků se dostává také Šimon Peres, a 

ačkoliv mu bylo kolem třiceti let, v nadcházející fázi se stal mužem zodpovědným za 

jaderný program. Kromě jeho touhy zajistit Izraeli bezpečnost ho k programu vedly i 
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politické ambice a jedinečná možnost „pod svým dohledem vytvořit novou politickou a 

byrokratickou základnu.“ [Cohen 1998a: 18-20] 

V roce 1952 na naléhání Davida Bergmanna vznikla v utajení Izraelská komise 

pro atomovou energii (IAEC; Israeli Atomic Energy Commission), která měla 

koordinovat jaderné aktivity a jejíž existence byla odhalena až o dva roky později. 

[Cohen 1998b: 122] IAEC byla podřízena Ministerstvu obrany, takže Ben Gurion si 

uchoval vliv na její fungování a zároveň zajištěno lepší uchování bezpečnosti jaderného 

programu a využití bohatších zdrojů armády. Ředitelem se stává Bergmann. [Cochran 

2000: 131] „Komise měla oficiálně za úkol radit vládě ohledně dlouhodobé jaderné 

politiky, určovat pořadí preferencí jaderného výzkumu a vývoje, dozorovat 

implementaci projektů a reprezentovat Izrael v mezinárodní vědecké komunitě. Ve 

skutečnosti, ale hlavním cílem komise bylo naplánovat vytvoření jaderné infrastruktury 

Izraele.“ [Pinkus 2002: 112] Činnost IAEC podléhá přísnému utajení a dodnes si 

premiér zachoval primární vliv na chod organizace. [Cohen 2010: 89] V roce 1953 se 

objevily první výsledky jaderného výzkumu, byla vyvinuta nová metoda produkce těžké 

vody a způsob oddělení uranu od fosfátů, [Charnysh 2009: 2] které byly nabídnuty 

potencionálním evropským spojencům výměnou za jaderné know-how.  

Již zpočátku se začaly objevovat rozpory mezi vizemi vědců účastnícími se na 

rozvoji jaderného projektu. Podle názoru Bergmanna měla IAEC primárně sloužit jako 

organizace k výkonnému rozhodování a plánování na poli jaderných aktivit a podle toho 

vypadaly i Bergmanovy priority, které byly „první reaktor, pak nic, pak vzdělání a na 

posledním místě výzkum.“ [Cohen 1998a: 36] Ale ostatní členové komise viděli IAEC 

spíše jako instituci koordinující výzkum a výcvik vědců v jaderné fyzice, reprezentující 

zemi na mezinárodních fórech. Rozpory se vyostřily, když Bergmann po vzoru 

francouzské CEA chtěl přeměnit IAEC v národní centrum pro jaderný výzkum, takže 

v roce 1953 vědci kolem de Shalita, odporující této koncepci, odchází do Weizmannova 

institutu. [Cohen 1998b: 123-133] Toto načasování bylo fatální pro ranou fázi jaderného 

programu, protože v tomto roce Ben Gurion oznámil, že odejde ze svých postů premiéra 

a ministra obrany, a vývoj jaderného programu se dostává do útlumu. 



  36

3.1.4 Individuální rovina: vliv Davida Ben Guriona 

Při úvaze o rané fázi programu vyvstává otázka, jestli je možné, aby mladý a 

malý stát jako Izrael měl tak ambiciózní program, náročný na know-how, finance a 

vědeckou infrastrukturu, že ho mělo jen několik zemí na světě. Nastartování takového 

projektu umožnila odhodlanost a osobní přesvědčení o nezbytnosti programu prvního 

premiéra a ministra obrany Davida Ben Guriona a jeho blízkých poradců. [Cochran 

2000: 133] Ačkoliv původně byl jaderný program v Izraeli budován pro mírové účely, 

ze zdrojů vyplývá, že už tehdy nepomýšleli pouze na mírové využití jádra. Jaderný 

program se začal rodit jako osobní vize Ben Guriona a sám se obklopil poradci, kteří 

jeho vizi podporovali.  

Pro Davida Ben Guriona byl Izrael víc než jen stát, jehož bezpečnost je nutné 

zajistit. Sám prohlásil, že cíl existence státu je „spása obyvatel Izraele a shromáždění 

exulantů.“ [Ben Gurion 1971: 329] Většina literatury se shoduje na tom, že Ben Gurion 

byl hnací silou izraelského jaderného programu v jeho počátcích. Podle Cohena [1998b: 

114] byl „fascinován jadernou energií.“ Téma atomové revoluce a nezbytnosti 

vědeckého pokroku se objevovalo v jeho projevech, poznámkách a osobních 

rozhovorech. Vyspělost země byla brána jako naděje na přežití a JZ měly být součástí 

pokroku. I když v roce 1948 Izrael odvrátil arabský útok, Ben Gurion si uvědomoval, že 

zcela jistě nebyl poslední. [Ben Gurion 1971: 133] Prohra v konfliktu pro Araby 

znamenala, že se pokusí porazit Izrael v příští válce, pro Izrael mohla být ale první 

prohra zároveň poslední. Technická vyspělost byla jediným místem, kde mohl Izrael 

získat výhodu proti arabským sousedům, což Ben Gurion potvrzoval ve svých 

projevech: „Musíme využít nejvyspělejší vojenské know-how na světě a zároveň brát 

v úvahu specifické bezpečnostní podmínky Státu Izrael.“ [Ben Gurion 1971: 369] 

Jaderná energie měla kompenzovat omezené lidské i přírodní zdroje Izraele. „Jaderná 

zbraň byla Ben Gurionem považována za nezbytnost, která musela být získána, než 

Arabové získají zbraně hromadného ničení nebo dokud nevyhnou sérii konvenčních 

útoků.“ [Aronson 2000: 84] Podle Ben Guriona si „Izrael musí pojistit svou existenci 

před tím, než se Arabové vzpamatují, zmodernizují své ozbrojené síly a případně i 

sjednotí, “ uvědomoval si dobře, že „Izrael je jen jedna tečka.“ [Cochran 2000: 132] 

Konflikt mohl být pro Izrael příznivě vyřešen jedině tehdy, kdyby arabské země přijaly 

existenci židovského státu ve svém sousedství jako zavedený a nezvratný fakt. [ISS 

2008: 119] JZ, jejichž hrozba použití výrazně zvyšuje nejistotu ohledně politických a 
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vojenských nákladů na válku, mohly být zdrojem přesvědčení arabských zemí o 

nemožnosti Izrael porazit. Největší obavy v Ben Gurionovi budila možnost široké 

arabské koalice s cílem zničení židovského státu, ale v úvahu byla brána již i možnost 

nekonvenčních zbraní v rukou Arabů.  

David Ben Gurion se složitě vyrovnával s osudem Židů za druhé světové války a 

v nepřátelství Arabů viděl další pokus o jejich vyhlazení. Silně na něj zapůsobila 

návštěva v německém koncentračním táboře v německém Bergen-Belsenu v říjnu 1945. 

Svědci jeho návštěvy tvrdí, že Ben Gurion „stál v tichosti na okraji jednoho z masových 

hrobů v táboře a po tváři mu stékaly slzy.“ Karpin [2009: 32] tento moment považuje za 

klíčový pro myšlenku jaderného programu, protože odtud měla pocházet Ben 

Gurionova víra, že díky jadernému odstrašení už nikdy nemusí dojít k vyhlazování 

Židů. V roce 1967 napsal v dopise Charlesi de Gaullovi: „Neznám žádný jiný lid, který 

byl vyhnán ze své země, roztroušen v jiných národech světa a byl tak nenáviděn, 

pronásledován, vyháněn a zabíjen…, ale přesto nevymizel z historie, ani neztratil 

naději, ani nepřišel o svou víru, ani se neasimiloval…, ale neustále toužil po návratu do 

své země a věřil ve vyplnění svého mesianistického poslání po 2000 let…“ [Ben Gurion 

1971: 795]  

Holocaust měl podle Cochrana [2000: 132] dva základní dopady na psychiku 

Ben Guriona. Za prvé, holocaust zaměřil jeho pozornost na otázku základního fyzického 

přežití. „Na rozdíl od ostatních státníků, izraelští lídři nemohli definovat bezpečnost 

pouze jako přežití politických hodnot, institucí a způsobu života.“ V případě Izraele 

bezpečnost znamenala fyzickou existenci. Za druhé, holocaust změnil vnímání možného 

způsobu zajištění bezpečnosti. „Fyzická bezpečnost je příliš důležitá, než aby byla 

ponechána jiným.“ Ben Gurion toto přiznává ve svých pamětech: „Ačkoliv nikdy 

nepřestaneme apelovat na lidské svědomí a nikdy se nepřestaneme domáhat svých práv 

na mezinárodním společenství, měli bychom mít neustále na paměti, že naše existence, 

svoboda a budoucnost závisí na našem úsilí, schopnostech a vůli.“ [Ben Gurion 1971: 

134] Ben Gurion se proto rozhodl usilovat o JZ a zároveň vyvíjet diplomatické úsilí a 

získat jeden nebo více západních zemí na svou stranu.  
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3.2 Období od roku 1954 do roku 1967 

3.2.1 Mezinárodn ě-politická rovina: Izrael a postoj velmocí 

V roce 1954 se Gamál Abd an-Násir dostal k moci v Egyptě jako premiér a o 

dva roky později jako prezident. Jeho hlavním cílem bylo dosáhnout pozice vůdce 

arabského světa a hnutí nezúčastněných států, což v důsledku vedlo k ostré 

protiizraelské rétorice. V roce 1955 vzniklo spojené egyptsko-syrské vojenské velení, 

které se o rok později rozšířilo o Jordánsko. Ten stejný rok dorazila do Egypta dodávka 

moderních československých zbraní: 530 obrněných vozidel, 500 děl, 200 letounů. 

Prezident uvedl, že mají sloužit ke zničení židovského státu [Herzog 2008: 138] a 

Izraelci očekávali, že do roku 1956 Egypťané nové zbraně absorbují a budou schopni 

zaútočit v plném rozsahu. [Yaniv 1987: 33] S podporou SSSR docházelo k omezování 

plavby v Suezském průplavu a zdržování izraelských lodí, na které Izrael reagoval 

urychlenými snahami o nákup zbraní v zahraničí, [Cohen 1998a: 48] čímž Násir 

nechtěně pomohl ke sblížení Francie a Izraele. 

Izrael považoval Násira s panarabistickými vizemi za hlavního nepřítele a 

negativně ho kvůli jeho aktivitě v Alžírsku vnímala také Francie, což umožnilo vznik 

tajného jaderného spojenectví. Francie cítila potřebu se zapojit do velké mezinárodní 

politiky po bok USA, Anglie a SSSR, a „ujala se“ Izraele. Spolupráce se židovským 

státem byla výhodná pro francouzský jaderný průmysl, izraelští vědci mohli znamenat 

přínos pro jejich vlastní program. Zároveň pro Izrael byla Francie země disponující 

potřebnými technologiemi, která nebyla příliš pro-arabská a byla ochotná know-how 

předat. [Peres 1998: 52] Izraelci svými vynálezy pomohli Francouzům snížit závislost 

na americké technologii, [Cochran 2000: 143] takže spolupráce byla oboustranně 

výhodná. V průběhu dekády byla Francie hlavním dodavatelem zbraní pro Izrael a 

Izrael dával Francii tajné zprávy ze Severní Afriky. [Farr 1999] 

V roce 1955 dochází k prohlubování spolupráce s Francouzi, zastupovanými 

Guyem Molletem, kteří dali Izraelcům přístup k základní jaderné technologii, výcviku a 

pravděpodobně také k údajům o francouzských testech na Sahaře. [Cochran 2000: 143] 

V roce 1956 se spolupráce zintenzivňovala a probíhala jednání, která nabrala na 

rychlosti po té, co Násir ohlásil znárodnění Suezského kanálu, což Británie a Francie 

považovaly za ohrožení národních zájmů. Tentýž rok v září jednala Francie s Izraelem o 

vybudování 24 MWt francouzského reaktoru u Dimony a o měsíc později byla 
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definitivně stvrzena konečná dohoda. Na té samé konferenci byl taky dohodnut pakt 

Británie, Francie a Izraele proti Násirovi. [Pinkus 2002: 120] Ačkoliv tyto domněnky 

nejsou potvrzené, pravděpodobně došlo k dohodě na podpoře proti Násirovi a výměnou 

za výstavbu jaderného reaktoru.  

Vzhledem ke stupňování nepřátelských akcí proti Izraeli vyhodnotil Ben Gurion 

tento stav jako ohrožení pro stát a nařídil připravit útok na egyptské jednotky na Sinaji. 

Izraelským cílem v suezsko-sinajské operaci zahájené dne 29. října 1956 za účasti 

Británie, Francie a Izraele bylo zastavit útoky proti svému území, zpřístupnit Tiranskou 

úžinu a eliminovat hrozbu na Sinaji. Krize skončila 7. listopadu 1956 pod tlakem USA a 

SSSR politickým neúspěchem Anglie a Francie, ale pro Izrael byla operace úspěšná, 

protože získal garance volného průjezdu Tiranskou úžinou a účast na správě Gazy OSN. 

Izrael po krizi okupoval Sinaj, avšak ze strany SSSR opět přišel obrovský tlak a hrozba 

použití JZ, pokud nebude okupace ukončena. [Farr 1999] Ačkoliv Francie dříve slíbila, 

že bude stát na straně Izraele, neměla mu v ochraně před konfrontací se světovou 

supervelmocí co nabídnout a situace vyústila v souhlas Francie, že Izraeli pomůže se 

získáním JZ jako kompenzaci. [Cohen 1998a: 55] Mollet, který se nakonec stal 

premiérem, cítil povinnost pomoct Izraeli a Peresovi řekl: „Co jsem slíbil, to splním.“ 

[Peres 1998: 55] 9. prosince 1956 byla podepsána technická dohoda o výstavbě 

reaktoru, trvalo ale ještě rok, než byla podepsána konečná dohoda a začala stavba. 

Mezitím se ve Francii změnila vláda, ale naštěstí pro Izrael Molleta na jeho postu 

vystřídal pro-izraelsky naladěný Bourges-Manoury, který dovedl jednání k podepsání 

konečné dohody 3. října 1957. Detaily nebyly zveřejněny, ale v důsledku se jednalo o 

výstavbu reaktoru typu EL-3, zařízení na oddělování uranu u Dimony a technickou 

asistenci. Oficiálně měla být konečná síla reaktoru 24 MWt, ale jeden z účastníků 

jednání uvedl, že sice „dohoda tvrdila, že reaktor bude mít 24 MWt, ale od počátku bylo 

jasné, že bude třikrát větší.“ [Pinkus 2002: 120-126] Pokud by se detaily dohody 

změnily, obě země to měly spolu konzultovat. Izrael dále slíbil, že reaktor bude využit 

pouze pro mírové účely. Podle Peresova biografa to byla „divná dohoda, jejíž podstata 

odporovala jejímu znění.“ [IISS 2008: 120] Pravděpodobně jednatelé za obě strany 

dobře tušili, k čemu dohoda může vést, nicméně vlády obou zemí s touto možností 

nebyly srozuměny. Výstavba reaktoru začala v roce 1958.  

Když Charles de Gaulle nastoupil do úřadu v roce 1959 a zjistil skutečný rozsah 

dohody, rozhodl se odstoupit. Nicméně implementovat toto rozhodnutí trvalo rok. Navíc 
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Francie již dále nepotřebovala spojence po ukončení alžírského povstání. [Yaniv 1987: 

88] Když bylo rozhodnutí francouzského prezidenta v roce 1960 oznámeno Ben 

Gurionovi, bylo v Izraeli rozhodnuto dokončit stavbu bez pomoci Francie díky 

získanému know-how, ale podařilo se dosáhnout kompromisu a francouzské soukromé 

firmy měly dovoleno na spolupráci pokračovat. [IISS 2008: 120] Součástí dohody bylo 

také, že Ben Gurion vystoupí s prohlášením o reaktoru a potvrdí, že je určen k mírovým 

účelům. [Cohen 1998a: 75] Později De Gaulle uvedl, že se Francie vzdala výjimečných 

vztahů s Izraelem, protože Suezská krize ukázala, že Izrael má chuť bojovat a bude chtít 

využít každé příležitosti ke zvětšení svého území. [Ben Gurion 1971: 793] Reaktor byl 

nakonec dokončen i přes konec zvláštního vztahu Francie a Izraele, který však poskytl 

jadernému programu v Izraeli důležitý impulz pro začátek.  

Během 50. a 60. let proběhlo několik izraelských žádostí o získání amerických 

bezpečnostních garancí po vzoru Japonska nebo NATO, ale neúspěšně. Hlavní 

bezpečnostní témata byla: „dodávky amerických konvenčních zbraní do Izraele; 

americké záruky pro bezpečnost Izraele; a zpomalení izraelského jaderného programu.“ 

[Cohen 1998a: 5] Je možné, že v této době měly USA možnost jaderný program Izraele 

zastavit výměnou za garance, kdyby přehodnotily svůj opatrný přístup. [Farr 1999] 

Místo toho USA nabídly Izraeli pouze omezené dodávky zbraní, které vzhledem 

k motivaci země získat JZ nemohly program zastavit. Jeden z těchto případů nastal 

v roce 1955, kdy se Izrael se snažil o získání vojenské pomoci od USA v reakci na 

dodávky zbraní do Egypta. „David Ben Gurion… hluboce znepokojený poslal urgentní, 

téměř zoufalé výzvy do USA.“ [Gazit 2000: 413] Odpovědi, které dostal, byly 

vyhýbavé a prezident Eisenhower se stavěl k vojenské pomoci Izraeli negativně s tím, 

že se snaží zabránit jadernému zbrojení v regionu: „Je zřejmé, že 1,7 miliónů obyvatel 

[izraelská populace v roce 1956] nemůže vstřebat stejné množství zbraní jako 40 

miliónů [celkový počet obyvatel, přímých arabských sousedů Izraele].“ [Gazit 2000: 

413] Pravděpodobně na základě neustálého odmítání přehodnotil Ben Gurion svůj vztah 

k USA a přestal usilovat o vytvoření formální dohody o obranném paktu. Podle prvního 

premiéra by takové dohoda již neodpovídala bezpečnostním požadavkům Izraele, jehož 

obrana měla být založena na principu odstrašení. [Cohen 1998a: 48] Krize také ukázala, 

že SSSR je schopen vyvinout tlak, který má dopad na jednání Izraele.  

Američané objevili aktivitu u Dimony již během přeletu letounu U-2 v roce 

1958, ale až v roce 1960 byla identifikována jako stavba jaderného reaktoru. [Cohen 
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1998a: 83] Ben Gurion se zpočátku hájil, že to je textilní továrna, později v jediném 

oficiálním projevu izraelského premiéra o jaderné energii v dějinách přiznal, že se jedná 

o jaderný reaktor se sílou 24 MWt, ale jen k mírovým účelům. Pod mezinárodním 

tlakem byl donucen svým projevem jaderný projekt delegitimizovat, [Aronson 2009: 

116] protože musel v zájmu zachování projektu tvrdit, že reaktor není určen k výrobě 

JZ. Pokud by Ben Gurion přiznal skutečné záměry, Izrael by se ocitnul pod silným 

mezinárodním tlakem a nemohl by v programu pokračovat. Tento projev započal 

neurčitost vzhledem k mezinárodním aktérům vedoucí až k vytvoření propracované 

politiky strategické neurčitosti. 

Krátce po té, v roce 1961, přišel do úřadu prezident Kennedy, který ve svém 

prezidentském období kladl důraz na kontrolu zbrojení a reaktor v Dimoně se stal přes 

nevoli Izraelců klíčovým tématem americko-izraelských vztahů. Podle Kennedyho by 

zkomplikoval nejen situaci na Blízkém východě a non-proliferační ambice USA, ale i 

vztahy USA s SSSR. Pokud by Izrael vlastnil JZ, SSSR by pravděpodobně reagoval 

zvýšením vlivu v arabských zemích. Izraelci věděli, že Dimona může vážně narušit 

jejich vztahy s USA, ale zároveň se Ben Gurion nehodlal reaktoru vzdát. Ačkoliv již od 

počátku byly návštěvy inspektorů ze spřátelených zemí (nikoliv IAEA) připouštěny, 

taktika Ben Guriona byla zdržovat jejich uskutečnění co nejdéle. Kennedy naopak 

požadoval jasné důkazy o tom, že se v Dimoně JZ nevyvíjí, jinak by situace narušila 

vztahy Izraele a USA, a Ben Gurion si musel vybrat mezi americkými garancemi a JZ, 

ačkoliv si přál oboje. V té době se opět projevily názory kolegů Ben Guriona, kteří 

s jeho postupem nesouhlasili. Golda Meirová trvala na vysvětlení USA, proč Izrael JZ 

potřebuje a odmítnutí jakýchkoliv ústupků v otázkách národní bezpečnosti. [Cohen 

1998a: 132] Eškol, který v 1963 převzal zodpovědnost za jednání s USA, nebyl sice 

tolik nakloněn JZ jako Ben Gurion, ale Kennedyho požadavky považoval za 

neslučitelné s národní suverenitou a příčilo se mu jim vyhovět. [Cohen 1998a: 159] 

Eškol proto zaujal neměnný postoj, že Izrael nebude první, kdo zavede JZ na Blízký 

východ, kterým kryl skutečnou aktivitu země. 

Pod tlakem USA a ve snaze ukázat, že se jedná o mírový projekt, probíhaly od 

roku 1961 do roku 1969 tajné inspekce Američanů v Dimoně. Souhrnně lze o 

návštěvách říci, že inspektoři USA měli umožněn přístup pouze do horních pater 

objektu, podzemní patra byla z dohody vynechána, takže tajná činnost, která probíhala 

právě tam, nemohla být detekována. [Cochran 2000: 138] Izrael se vyhýbal jakémukoliv 
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odhalení zařízení na znovuzpracování uranu, které se v dobách intenzivních amerických 

návštěv stavělo a prezentoval Dimonu jako reaktor k vědeckým účelům. Zpočátku USA 

utvrzováním Izraele o mírových účelech projektu věřily, ale pochybnosti s postupem 

času sílily a Izrael byl vysoko na seznamu možných proliferátorů. Těmito kontrolami 

byl Izrael přinucen vyvíjet JZ v naprosté tajnosti a vytvářelo se prostředí pro vznik 

politiky strategické neurčitosti. Nicméně s postupem času Kennedy a později i Johnson 

s Nixonem věděli, že Izrael má další zařízení, ke kterým nebyl poskytnut přístup. Avšak 

Kennedyho nástupci nebyli tak tvrdí k otázce šíření JZ a byli ochotni ke kompromisům. 

Ani ambice Násira po Suezské krizi nezmizely, Egypt se vyprofiloval jako 

největší kritik izraelského jaderného programu a snažil se získat sovětské JZ, avšak 

dostal pouze jaderné garance a malý výzkumný reaktor. Násir oznámil, že Egypt o JZ 

bude usilovat sám, ale pod mezinárodním tlakem s pokusy přestal, aniž by někdy 

působil jako vážný rival jadernému programu Izraele. Dále v roce 1962 Egypt představil 

vlastní balistické střely, určené k nesení výbušnin, které mohly zasáhnout Izrael. 

Židovský stát oproti tomu takový projekt neměl, a proto začal Peres konzultace u 

francouzské firmy s možností vývoje a zakoupení balistických střel typu země-země. 

Ačkoliv USA tehdy byly neformálním spojencem Izraele, v otázce jaderného zbrojení 

nečinily Izraeli žádné ústupky, proto jejich cílem bylo zabránit jak Egyptu, tak i Izraeli, 

aby získaly JZ a balistické střely, ale ani Egypt se nehodlal svého vývoje balistických 

střel vzdát, mělo se jednat o otázku národní prestiže, proto americké sliby, že výměnou 

za ukončení programu donutí Izrael opustit Dimonu, neměly na Násira velký vliv. 

[Cohen 1998a: 254] 

Za období prezidenta Johnsona začala vojenská spolupráce USA a Izraele růst. 

Johnson byl mnohem tolerantnější vůči JZ než Kennedy. Reaktor v Dimoně byl 

považován za součást globálního problému jaderného zbrojení a neměl vliv na vztahy 

obou zemí v otázce bezpečnosti. [Gazit 2000: 422] To však neznamenalo, že otázka 

inspekcí v Dimoně byla uzavřena, navíc se problémem staly střely se středním doletem, 

které Izrael chtěl získat od Francie v reakci na jaderný program Egypta. Izraelské střely 

by mohly ohrozit Asuánskou přehradu či některé sovětské cíle, proto se jaderný 

program Izraele stal i předmětem aktivního sovětského zájmu a na Západě byla tato 

kauza brána jako možný důvod pro sovětskou intervenci v regionu ve prospěch Arabů. 

[Aronson 2009: 122-125] USA se dostaly pod tlak jak Egypta, tak i SSSR a bylo nutné 

zvýšit tlak na Izrael, aby mohly být obě mocnosti ujištěny, že Izrael JZ nevyvíjí. 
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Johnson se proto s Eškolem v roce 1966 dohodl na dvou kompromisech. První se týkal 

raket. Izrael nekoupí střely se středním doletem ve Francii a místo toho mu budou 

dodány letouny Skyhawk za podmínky, že nebudou použity k nesení JZ. Tyto letouny 

mohly zaútočit na cíle v krátké vzdálenosti a sloužily také jako vzdušná obrana Dimony. 

Později byly dodány i letouny F-4E Phantom, které Izrael požadoval původně, 

vybavené i k připevnění JZ. [Farr 1999] Dodávka těchto letounů podmíněná 

důkladnými inspekcemi a zastavením programu byla „poslední dobrou příležitostí USA 

zastavit jaderný program a donutit Izrael podepsat NPT.“ [Cohen 2010a: 4] Druhý 

kompromis se týkal Dimony, kde USA neshledaly utajenou činnost pro vojenské účely. 

Eškol v rámci kompromisu souhlasil s tím, že pokud by došlo k vývoji JZ, program 

bude „tak neprůhledný, jak je možné.“ [Aronoson 2009:125] Johnson tehdy věděl, že 

nemůže izraelský jaderný program zastavit, a pokusil se aspoň o zmírnění jeho 

regionálního dopadu. 

Když v roce 1964 jel Levi Eškol na návštěvu do USA, veřejně označil Egypt za 

hlavní hrozbu. Násir se naopak snažil využít americké politiky odzbrojení k zastavení 

izraelského programu výměnou za to, že přestane své střely vyvíjet. [Aronson 2009: 

118-119] Tvrdá rétorika a zprávy o vývoji JZ v Izraeli i v Egyptě přispěly k napětí 

vedoucímu k šestidenní válce. [Farr 1999] V roce 1965 Násir řekl, že izraelské JZ 

budou považovány za causus beli, takže pokud by se Eškol rozhodl zbraně umístit, 

místo odložení jejich dokončení, dal by Egyptu i v očích USA ospravedlnitelný důvod 

k útoku. [Aronson 2009: 120] V roce 1966 byla primárním zájmem Egypta situace 

v Jemenu, a ačkoliv Dimona byla brána jako možný cíl útoku, v Egyptě tento útok nebyl 

považován za otázku blízké budoucnosti. „Jaderná proliferace byla jen jedním z mnoha 

témat, která zástupci Egypta a USA probírali.“ [Cohen 1998a: 261-263] Podle Cohena i 

přes tvrdou rétoriku, která měla sloužit jako politická demonstrace síly, nebyla Dimona 

zásadním problémem pro Násira. Takže když v roce 1966 USA ujistily Egypt, že 

zásadně nesouhlasí s izraelským jaderným programem a Sadat pohrozil vyhlášením 

preventivní války, pokud by měl Izrael získat JZ, [Aronson 2009: 124] jednalo se o 

výhrůžky, které Egypt neměl v úmyslu naplnit. Nicméně Izrael je vnímal intenzivně a 

obavy z možného útoku na Dimonu se staly klíčovými těsně před šestidenní válkou. 

[Cohen 2010a: 76] 

Roky po Suezské krizi byla izraelsko-arabská hranice relativně klidná. Arabské 

státy byly pohlceny vlastními problémy, Egypt se zapletl do války v Jemenu, Sýrie a 
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Irák byly zmítány státními převraty a ani vztahy mezi jednotlivými zeměmi nebyly bez 

problémů. Arabské státy tedy nejevily známky možného sjednocení a zformování 

vojenské koalice proti Izraeli. Zároveň se nelepšila ani bezpečnostní situace Izraele, 

Francouzi spojenectví s židovským státem ukončili a i přes zlepšení vztahů s USA, byly 

dodávky jejich zbraní zatím limitované. Obavy vzbudila situace v Jemenu, kde egyptské 

jednotky použily nervový plyn, takže se Izraelci obávali, že „Arabové mohou 

v budoucnu vést genocidní chemický útok proti židovskému státu.“ [Cochran 2000: 

139] Ačkoliv nebyly zřejmé náznaky, že se Egypt k takovému útoku chystá, nabízela se 

analogie s holocaustem, která zvyšovala intenzitu, s jakou bylo vnímáno nebezpečí, 

jemuž bude muset země možná brzy čelit.  

Stejně jako narůstaly obavy a paranoia izraelské společnosti, tak v první půlce 

roku 1967 eskalovaly vzájemné konflikty na izraelských hranicích jak s Egyptem, tak se 

Sýrií a vedly až k preemptivní válce zahájené Izraelem v červnu 1967, která je v této 

práci zařazena do dalšího, nacházejícího období. Izraelská tajná služba odhadovala, že 

na Sinaji přechází egyptská armáda do ofenzivní formace a vzdušné síly se připravují na 

první útok, jehož hlavním cílem měla být i Dimona. Navzdory ujištěním o závazku 

k jeho bezpečnosti Johnson Izrael pouze varoval před následky jednostranného útoku a 

De Gaulle dokonce zavedl zbrojní embargo na židovský stát. Izrael se ocitá v situaci, 

kdy tajné služby předvídají útok ze tří front, spojenci se k Izraeli nehlásí a dlouho 

budovanému jadernému projektu hrozí zničení. V této době nastaly pravděpodobně 

nejvhodnější okolnosti k ospravedlnění demonstrace JZ, ale Eškol dodržel svou formuli 

o ‚nezavedení‘ (non-introduction). Nadcházející válka neměla jadernou dimenzi, ale 

ovlivnila jadernou budoucnost Izraele. 

3.2.2 Vnitropolitická rovina: oslabení jaderného k řídla 

Po roce působení ministra obrany Lavona, který nebyl nakloněn jádru, byl vývoj 

jaderného programu zastaven. Podle Cohena [1998b: 112] se začal jaderný program 

skutečně vyvíjet až v roce 1955, kdy se vrátil Ben Gurion do premiérského křesla, a 

jaderná infrastruktura se stala národní prioritou. Ke konci 50. let přestal Ben Gurion 

usilovat vytvoření bezpečnostní aliance se západní zemí a zaměřil se na JZ a posílení 

konvenčního potenciálu. Když projekt začínal narůstat do větších rozměrů a nebylo dále 

možné jeho existenci tajit před významnými členy kabinetu, začala se tvořit první 

politická protijaderná koalice mezi kolegy Ben Guriona z MAPAI, kterou vedla Golda 



  45

Meirová. Její hlavní výhrady směřovaly k důvěryhodnosti francouzského spojenectví a 

vztahu k USA, které měly být podle Meirové informovány, avšak autorita Ben Guriona 

v té době byla silnější než výhrady protivníků. [Cohen 1998a: 71-72] 

I přes dokončení reaktoru v Dimoně nebylo definitivně určeno, jestli má Izrael 

JZ skutečně vyvinout. V roce 1962 Ben Gurion pořádal schůzku ohledně budoucnosti 

JZ a jejich pozici v IDF, debata byla spíše politického než operativního charakteru, 

protože byli pozváni zástupci všech významných stran a názorových proudů. Cílem 

debaty bylo snížit politické napětí kolem Dimony. [Cohen 2010a: 65] Moše Dayan a 

Šimon Peres byli pro jejich výrobu, protože Izrael by mohl odstrašit arabské útoky a 

uspořil by na výdajích za konvenční zbraně. IDF a JZ by se doplňovaly v rámci obranné 

strategie, ale hlavní důraz měl být na odstrašení. Jejich předpoklady bylo, že hranice 

před rokem 1967 nelze ubránit konvenčními zbraněmi, pan-arabská ideologie zvyšuje 

hrozbu pro Izrael, a vyspělost IDF nedokáže plně kompenzovat početní převahu. 

[Bahgat 2006: 115] Oproti tomu Israel Galili, Yigal Allon, Golda Meirová nebo Jicchak 

Rabin byli proti. [Maoz 2003: 46] Jejich názor se zakládal na tom, že velké mocnosti 

mají více možností, jak jednat a zvládat krize pomocí odstrašení, takže se vyhnou 

jaderné válce. To však není případ Izraele, který má prostor pro manévrování menší a 

riziko rozpoutání jaderné války by bylo značné. [Cochran 2000: 137] Další nevýhodou 

JZ by bylo nebezpečí, že jaderné snahy Izraele povedou k jadernému zbrojení na 

arabské straně a životnost izraelského jaderného monopolu by tak byla nízká. Jako malý 

stát by byl Izrael mnohem slabší, náchylnější ke zničení a vše by vedlo k asymetrické 

jaderné deterenci, nebo v krajním případě k destrukci státu, [IISS 2008: 125] proto byl 

nejaderný Blízký východ v zájmu státu. Podle odpůrců bylo konvenční odstrašení IDF 

dostatečné k odvrácení arabského útoku. [Maoz 2003: 74] Na jedné straně měly JZ 

zabránit holocaustu a podle druhého tábora k nim měly vést. Ben Gurion s odpůrci JZ 

částečně souhlasil. Jeho rozhodnutí bylo sice kompromisní, ale bylo opět učiněno 

v naprosté tajnosti pouze v okruhu nejbližších spolupracovníků. Konvenční potenciál 

Izraele měl být zachován tak, aby IDF byla vždy kvalitativně silnější než protivníci, ale 

země bude dále pokračovat v jaderném zbrojení. [Cochran 2000: 137] Bylo rozhodnuto, 

že JZ měly sloužit jen jako poslední možnost. S časovým odstupem lze říci, že ani jeden 

tábor neměl zcela pravdu, protože Izrael by pravděpodobně nesnížil hrozbu tím, že by 

otevřeně deklaroval vlastnictví JZ, naopak by do konfliktu musely silněji zasáhnout 

supervelmoci a osud Izraele by byl pravděpodobně ponechán na jejich vyjednávání. Na 
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druhou stranu by konvenční zbraně IDF bez pomoci USA Izrael možná neubránily, 

jedná se však o spekulaci, která nebude moct být nikdy potvrzena, a kompromisní řešení 

Ben Guriona bylo za dané situace nejspíše nejlepší možnou volbou.  

V roce 1963 Ben Gurion rezignoval na obě funkce z vnitropolitických důvodů. 

Aronoson [2009: 116] ale uvádí, že v rezignaci hrál roli i tlak USA ve snaze ukončit 

jaderný projekt. Ben Gurion byl pravděpodobně frustrován jednáními, která postupovala 

jen velmi pomalu. Na postu premiéra i ministra obrany Ben Guriona nahradil Levi 

Eškol a rozhodování o jaderné politice se do jisté míry ‚zdemokratizovalo‘. Když byl 

Ben Gurion ve funkcích, izraelská strategie se vyvíjela pod jeho vlivem a politicko-

strategickým myšlením. Omezil národní debatu o bezpečnostních záležitostech, brífinky 

Knesetu a výborům byly minimální a tisk podléhal cenzuře. [Yaniv 1987: 110] Oproti 

tomu po jeho odchodu z politiky se mohly začít prosazovat názory odlišných 

strategických proudů, např. Goldy Meirové. V květnu roku 1964 v reakci na krizi mezi 

USA, Izraelem a Egyptem, formuloval Eškol základ budoucí politiky strategické 

neurčitosti spočívající v tom, že Izrael „nezahájil a nezahájí zavedení nové zbraně nebo 

jakýkoliv jiný druh nové zbraně na Blízký východ, ať konvenční nebo nekonvenční.“ 

[Dowty 1978: 83] Tuto formuli používala většina Izraelských politiků od té doby.  

Výsledkem neshody mezi Ben Gurionem a Eškolem v roce 1965 byla kompletní 

výměna původního jaderného establishmentu. Eškol vstoupil do koalice se stranou, 

jejímiž členy byli i Galili a Allon, kteří prosazovali opačný proud než Peres a Dayan. 

Ben Gurion také nesl nelibě pokračující americké inspekce v Dimoně a s tvrzením, že 

Eškol není již schopný vést národ, založil novou politickou stranu RAFI, do které 

následně vstoupili i Dayan a Peres, a kandidoval proti Eškolovi. [Cohen 1998a: 221-

222] Ačkoliv izraelská veřejnost nevěděla o jaderném projektu a jeho pozadí, jednalo se 

do jisté míry o volbu mezi dvěma jadernými vizemi. Eškol vyhrál a jaderná 

institucionální infrastruktura, tak jak ji navrhli Bergmann s Peresem, se měla 

reformovat, protože v koalici byla přítomna i levicová strana Ahdut HaAvoda, jejíž 

silné osobnosti byli právě Allon a Galili. Tato volba dramaticky změnila postavy 

zúčastněné v hlavním rozhodování a rovněž ho ‚zdemokratizovala‘. Ačkoliv byl Eškol 

pod silným vlivem protijaderného křídla, pokračoval v linii nastavené Ben Gurionem, 

protože chápal vážnost bezpečnostní situace Izraele a také proto, že se mu příčilo 

naléhání USA na inspekce v Dimoně, které byly podle Eškola proti principu národní 

suverenity. [Cohen 1998: 159] Vliv Galiliho a Allona se promítl do Eškolova 
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rozhodnutí zvýšit izraelské požadavky na dodávky konvenčních zbraní výměnou za 

umožnění inspekcí. [Yaniv 1987: 114] Po volbách v roce 1965 odchází do opozice 

Šimon Peres a musí sledovat svého nástupce, jak je projekt dokončen bez jeho vlivu. 

[Aronson 2009: 115] V roce 1966 rezignuje také Bergmann. 

3.2.3 Byrokratická rovina: vznik jaderné doktríny 

Po roce 1955 se začala jaderná infrastruktura Izraele rychle rozvíjet. V prvních 

letech šlo především o shánění personálu, debatu nad alternativami a jiné organizační 

záležitosti. V roce 1955 byl pro mírové účely z USA v rámci programu ‚Jádro pro mír‘ 

dodán první jaderný reaktor, ale bylo jasné, že tato spolupráce nemůže vést k zisku JZ, 

protože USA se k možnosti jaderného Izraele stavěly velmi odmítavě. [Pinkus 2002: 

113] Šimon Peres, generální ředitel na Ministerstvu obrany, který byl pověřen vedením 

jaderného projektu v letech 1955-1965, chtěl získat silnější reaktor, proto pokračoval 

v navazování dalších spojenectví. Zaměřil se na Francii a po složitých jednáních byl 

v roce 1958 zahájen projekt Dimona. Podle Perese IAEC nestačila na vedení tak 

rozsáhlého projektu, proto založil speciální jednotku v armádě, Ordnance Corps, 

a jmenoval plukovníka Manese Pratta, který se později stal ředitelem samotné Dimony, 

aby dozoroval nad projektem. [IISS 2008: 120] Pratt byl odpovědný pouze Peresovi a 

podle Cohena [2010a: 58] to byl právě on, kdo umožnil realizaci Ben Gurionovy 

a Peresovy jaderné vize. První vědci se vrátili ze studií v zahraničí a začali vychovávat 

další generace Izraelských jaderných výzkumníků. V roce 1966 Bergmann po 

neshodách s Eškolem končí na postu ředitele IAEC a místo něj nastupuje Israel 

Dostrovsky. [Cohen 2010a: 92] 

Politický vývoj kolem Suezské krize vytvořil okolnosti, za kterých dochází 

k dohodě s Francií a v roce 1958 začíná stavba jaderného pracoviště u Dimony. Tou 

dobou stále mezi izraelskými vědci nepanoval konsensus o podobě jaderného programu 

a po zahájení stavby reaktoru u Dimony rezignovalo 6 ze 7 původních členů IAEC. 

I přes neshody Bergmann zůstal na místě ředitele a kontrola nad jaderným programem 

centralizovaná v rukou Ben Guriona. [Cochran 2000: 136] Reaktor byl dokončen na 

přelomu roku 1960 a 1961, ale jeho fungování bylo zahájeno až v roce 1964. Prodleva 

v zahájení provozu byla dána potřebou získat velké množství deuteria a urania, kterou 

Izrael vyřešil koupí norské těžké vody z Británie. [IISS 2008: 121] 
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V letech 1965 až 1966 probíhaly tajné strategické konference, na kterých se 

vytvářela jaderná doktrína. Diskutovalo se především o potřebnosti JZ a možnosti jejich 

použití. Účastníci nastínili scénáře, za kterých by byly JZ použity: „(1) úspěšný arabský 

průnik do obydlených částí země; (2) zničení IAF [Izraelské vzdušné síly; Israeli Air 

Force]; (3) vystavení izraelských měst masivnímu a devastujícímu vzdušnému útoku, 

nebo hrozba chemického či biologického útoku; (4) použití JZ proti území Izraele.“ 

[Cohen 2010a: 77] Tímto byla operacionalizována doktrína ‚poslední východisko‘, jejíž 

podstatou je použití JZ pouze, pokud by hrozilo zničení státu, což bylo někdy nazýváno 

jako ‚samsonovská možnost‘. Tato konceptualizace vycházela stále z vnímání 

konvenčních hrozeb, které bylo vlastní např. Ben Gurionovi. Pro Eškola osobně nebyly 

JZ odpovědí na konvenční hrozby, ale spíše na nuklearizaci Blízkého východu, které 

bylo nutné se nejen vyhnout, ale také se na ni připravit. [Cohen 1998a: 236] Zahrnutí 

jaderného útoku proti Izraeli je třeba vidět nejen jako vliv Eškola, ale jako důsledek 

egyptského raketového programu a snah získat vlastní JZ.  

3.2.4 Individuální rovina: Levi Eškol st řídá Davida Ben Guriona 

V roce 1956-1958 dochází ke klíčovým událostem, které vedly ke stavbě 

reaktoru v Dimoně. Podle Cohena [1998a: 3] v této době učinil Ben Gurion většinu 

klíčových rozhodnutí sám, ale byl to Peres, který Ben Guriona přesvědčoval, že nastala 

správná doba skutečně zahájit jaderný projekt a využít jedinečné příležitosti pro 

uzavření dohody s Francií. Peres byl v té době ambiciózní mladý politik a „politické a 

byrokratické důvody ho přitahovaly k jadernému projektu… kromě jeho víry v přínos 

projektu pro izraelskou bezpečnost.“ [Cohen 1998a: 17-20] Peres je jediný izraelský 

politik, o kterém zdroje uvádí, že v jaderném programu viděl i možnost kariérního růstu, 

ale tíha rozhodování v té době ležela na Ben Gurionovi. Na rozdíl od Perese, Bergman 

se tehdy již na nejdůležitějších rozhodnutích nepodílel. 

Po Ben Gurionově rezignaci v roce 1963 ho postu premiéra i ministra obrany 

nahradil Levi Eškol, který pokračoval v rétorice nastavené Ben Gurionem zaměřené na 

technický pokrok. Např. v roce 1964 ke dni nezávislosti prohlásil: „Naši nepřátelé 

otevřeně prohlašují, že válka s Izraelem je nevyhnutelná a ten den si sami určí… 

Musíme být připraveni se zbraněmi dostatečné kvality a kvantity… Musíme zachovat 

deterenční potenciál IDF, aby nikdo nemohl držet myšlenku, že je možné vyprovokovat 

Izrael k válce.“ [Christman 1969: 4-5] Na rozdíl od Ben Guriona ale v Eškolových 
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projevech chybí odkazy na holocaust. I přes důraz na technický pokrok byl oproti Ben 

Gurionovi Eškol možnosti spoléhat se především na JZ méně nakloněn a jaderní kritici 

získali výrazně silnější pozici než za předchozí vlády. [Cohen, Frankel 1987: 17] Eškol 

tak potvrdil směr z roku 1962 a Izrael si měl zachovat plný konvenční potenciál s tím, 

že jaderný program se vyvíjel dál.  

3.3 Období od roku 1967 do roku 1979 

3.3.1 Mezinárodn ě-politická rovina: dv ě velké války 

V květnu 1967 zablokoval Násir Tiranskou úžinu, vyhostil mírové jednotky 

OSN ze Sinaje a vyhrožoval zničením Izraele. Po vzájemném, stupňujícím se napětí 

zahájila izraelská armáda 5. června 1967 preventivní válku proti Sýrii a Egyptu, která 

byla pro Izrael velmi úspěšná. Armáda obsadila Golanské výšiny, území Sinajského 

poloostrova, pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu. Území, která Izrael získal, sloužila 

dříve jako odrazový můstek pro Araby. Nejen že nyní Arabové o tuto výhodu přišli, 

Izrael mohl území využít pro svou obranu, protože z Golanských výšin byl např. 

poměrně dobrý přístup do Damašku. Izraelci chtěli vyměnit dobytá území za mírovou 

smlouvu a demilitarizaci území. Svou roli ale sehrál SSSR, který arabským státům 

nabídl dodávky nových zbraní a ty, ve víře, že území dobudou zpět, s Izraelem po 

konferenci v Chartúmu odmítly jednat. [Herzog 2004: 237-239] 

I přes obrovský úspěch zanechala válka na Izraelcích psychologické účinky. 

V období mezi zablokováním úžiny a vypuknutím války panovala v Izraeli atmosféra 

strachu. „Rezervy byly mobilizovány, většina ekonomické aktivity zastavena a byly 

nedostatky běžných potravin. Nemocnice byly v pohotovosti a připravovaly se stany pro 

tisíce lůžek.“ [Karpin 2009: 33] Izrael se nemohl spolehnout na žádné spojence. Golda 

Meirová [1976: 299] o tomto období píše: „Naše nejhorší obavy se potvrdily. Londýn a 

Washington s námi soucítily a obávaly se, ale nebyly připraveny podniknout žádnou 

akci… Během několika dní naše přežití bylo náhle v sázce. V doslovném významu 

těchto hrozných slov, byli jsme sami.“ USA i přes neformální ujištění o závazku 

k bezpečnosti židovského státu Izrael v krizi nepodpořily. Po krizi citovaly New York 

Times zdroj z IDF, že další vojenské rozhodnutí bude sestavit JZ. Článek napsal, že 

„Izrael cítí, že nemůže dále akceptovat žádné garance velkých mocností pro svou 

bezpečnost a proto musí získat JZ, aby se chránil před arabskými státy.“ [Cohen 1998a: 
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279] Během krize se vrátily vzpomínky na holocaust, které byly již dříve oživené díky 

procesu s Adolfem Eichmannem v roce 1961. Psychologická dimenze spolu 

s alarmujícími zprávami tajných služeb a obavy o osud Dimony přiměly Izraelce 

k bezprecedentnímu kroku. Několik dní před válkou byla sestrojena první JZ. Ačkoliv 

taková zbraň nemohla odstrašit Egypt, měla sloužit jako záloha pro nejhorší scénáře. 

[Cohen 2010a: 72] 

Také na hrdých Arabech zanechala prohra dopad na rozdíl od předchozích dvou 

válek, kde mohla hrát roli zkorumpovanost arabských režimů nebo imperialistické 

velmoci, neexistoval žádný jiný důvod než izraelská převaha pro vysvětlení arabské 

prohry. Násir navrhl svou rezignaci a jeho ministr války spáchal sebevraždu, nicméně 

po skončení války nevládl klid příliš dlouho. Na konferenci arabských států v Chartúmu 

v srpnu 1967 přijaly arabské státy strategii ‚4 ne‘. Strategie spočívala v zákazu 

vyjednávání s Izraelem, uzavřením mírových dohod s Izraelem, ústupků Izraeli a uznání 

Izraele. Následující roky po šestidenní válce byly charakterizovány regionálním 

závodem ve zbrojení způsobeném neochotou Arabů se smířit s porážkou, jejich 

vzájemnou rivalitou i dodávkami zbraní Arabům od mezinárodních velmocí 

v souvislosti s růstem ceny ropy a v neposlední řadě také další válkou v letech 1969-

1970. [Yaniv 1987: 127-131] 

Po několika měsících dochází k prvním větším incidentům u Suezského 

průplavu a začíná tříletá vyčerpávací válka mezi Izraelem a Egyptem se Sýrií i 

Jordánskem. V roce 1969 zahájil Izrael rozsáhlou, úspěšnou, vzdušnou kampaň na 

egyptské frontě, která začala zničením obranných systémů země. V této době, po níže 

popsané schůzce Meirové a Nixona ve Washingtonu, USA obnovily dodávky zbraní a 

Izraeli přichází nadzvukové letouny Phantom. Na rozhodujících pozicích ve vládě tehdy 

převládali bývalí vojenští důstojníci (Dayan, Allon). Bylo rozhodnuto, že Izrael 

podnikne rozhodující ofenzivu na Egypt, jejímž cílem mohlo být i svržení Násira, 

ačkoliv to nebylo oficiálně prohlášeno. [Bar-Siman-Tov 1984: 552] V tomto konfliktu 

Izraeli hrozila konfrontace s armádou SSSR, která byla přítomna v Egyptě se svým 

letectvem a zvýšila škody na IAF. SSSR zareagoval na krizi dopisem prezidentu 

Nixonovi, ve kterém premiér Kosigyn naléhal na zastavení dodávek moderních zbraní 

do Izraele pod hrozbou dodání nových zbraní Egyptu. [Shlaim, Tanter 1978: 501] Tato 

krize opět nastolila otázku závazku USA, které nejdříve v reakci na izraelské útoky 

zastavily dodávky Phanotmů. „Bylo zřejmé, že USA nedovolí útok SSSR na Izrael, ale 
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méně jasné bylo, jak by Washington reagoval v případě menší hrozby.“ [Cohen 1998a: 

288] Když konflikt skončil americkým dojednáním příměří v roce 1970, zůstala tato 

otázka nezodpovězená. Z operačního hlediska byla izraelská operace úspěšná, ale o 

strategickém úspěchu se mluvit nedá. Bombardování semklo egyptskou společnost a 

posílilo Násirovu pozici v Egyptě. Izrael také nepředpokládal intervenci SSSR, která 

zvrátila izraelské vítězství. [Bar-Siman-Tov 1984: 563] 

Sovětské zapojení v Egyptě v roce 1970 je považováno za jeden z rozhodujících 

faktorů pro směr jaderného programu Izraele. [Dowty 1978: 90] „Ačkoliv sovětský 

faktor musel zvýšit izraelské odhodlání pro JZ, povzbudilo ho to v zavádění ambiguity.“ 

[Cohen 1998a: 289] Utajení bylo nutné, protože kdyby SSSR nebo arabské země 

získaly jistotu, že Izrael má JZ, vedlo by to k obrovskému tlaku na židovský stát a 

nejspíše k nasazení sovětských JZ v regionu. Avšak odstrašení SSSR se jako motiv pro 

zisk JZ zdá velice nepravděpodobné, protože SSSR byl světová jaderná velmoc 

s nesrovnatelně lepšími geostrategickými dispozicemi než Izrael, a lepší se zdálo získat 

na svou stranu USA, které jediné mohly vyvinout účinný tlak na SSSR nebo na arabské 

státy a výrazně ovlivnit arabsko-izraelský konflikt prostřednictvím dodávek zbraní do 

Izraele. Eškol, Dayan a další mohli proto kalkulovat s tím, že díky krokům směrem 

k jadernému zbrojení nebo k nasazení JZ budou vyvíjet silnější tlak na USA, které se 

pak Izraele zastanou v krizi. Pokud by se arabské země ocitly v ohrožení JZ Izraele, do 

konfliktu by zasáhnul SSSR a vyvíjel tlak na USA, aby donutily Izrael ustoupit. Kdyby 

se tak nestalo, mohlo by dojít k umístění sovětských JZ v regionu, což bylo pro USA 

minimálně nežádoucí. Je zřejmé, že by pro USA bylo snadnější ustoupit Izraeli a splnit 

žádost o dodání zbraní než jednat se SSSR o jaderné krizi na Blízkém východě. 

Pravděpodobně již v roce 1969 si byl Nixon vědom, že z Blízkého východu se stává 

aréna pro konfrontaci USA se SSSR v rámci studené války. [Yaniv 1987: 156] Tato 

strategická kalkulace vytvořila dobré podmínky pro Izrael v rámci jednání s USA a 

usnadnila Meirové vyjednání dohody o politice strategické neurčitosti. 

Od začátku 60. let, kdy se objevila první podezření, že Izrael je na cestě k 

jaderným zbraním, panovala kontinuita v izraelském diskursu, kterou lze shrnout třemi 

body: „(1) Izrael nemá jaderné zbraně; (2) Izrael nebude první, kdo na Blízký východ 

první zavede JZ; ale také (3) má kapacitu tyto zbraně vyrobit.“ [Cochran 2000: 140] 

Tyto zásady začaly vznikat s projevem Ben Guriona v roce 1960 a pokračovaly 

dohodou Eškola s USA před šestidenní válkou a nyní byly jasně formulovány jako 
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politika strategické neurčitosti. Třetí bod podtrhoval technický pokrok země, značil 

snahu o odstrašení nepřítele a také jasně vyjadřoval, že kdokoliv by chtěl v regionu 

vyrobit JZ, nemůže dosáhnout jaderné hegemonie, protože Izrael je v tomto směru ve 

výhodě, která byla definitivně stvrzena v roce 1968, kdy došlo k zahájení produkce JZ. 

V této době byla v rámci mezinárodního společenství možnost, že Izrael má JZ 

akceptována v tom smyslu, že se o ní vědělo. Ze strany Arabů přišly čtyři typy odpovědí 

na jaderný pokrok židovského státu: (1) snaha o získání bezpečnostních garancí ze 

strany SSSR; (2) snaha o vývoj chemických a biologických zbraní; (3) důrazné 

požadavky, aby se Izrael připojil k NPT; (4) hrozba zahájení vlastního jaderného 

programu. Avšak za 15 let od vybudování reaktoru v Dimoně udělaly arabské země 

jaderným směrem jen malý pokrok a v 60. letech o zahájení jaderného projektu usiloval 

pouze Egypt. Některé arabské státy, především již zmiňovaný Egypt, braly jaderný 

program Izraele jako ospravedlnění pro vlastní vývoj chemických a biologických zbraní 

(CBW; chemical and biological weapons). [Cochran 2000: 142-143] 

V roce 1968 Izrael definitivně formuluje svůj postoj k NPT. Ačkoliv byla v zemi 

možnost zapojení se v NPT pečlivě studována, Izrael nebyl připraven přijmout 

dobrovolná omezení vyplývající z režimu: „Nevíme, jakým nebezpečím budeme muset 

čelit v budoucnu.“ [Cochran 2000: 140] Neochota podepsat smlouvu prosazovanou 

USA se projevila na vztazích obou zemí. USA se pokusily nabídnout Izraeli letadla 

Phantom výměnou za podepsání smlouvy, [IISS 2008: 122] ale prezident Johnson 

nakonec schválil již zmiňovanou dodávku, aniž by Izrael ke smlouvě přistoupil. Pokud 

by se světová veřejnost dozvěděla, že Izrael má JZ, znamenalo by to, že USA byly 

Izraelem buď přelstěny, když Násirovi dávaly ujištění, že Izrael JZ nevyvíjí, nebo že 

tajně s židovským státem spolupracovaly. [Cohen 1998a: 298] Tak jako tak by takové 

zjištění znamenalo ránu pro důvěryhodnost USA jako propagátora kontroly jaderného 

zbrojení. NPT ale vytvořilo prostředí, ve kterém se Izrael ke svému jadernému 

programu musel vyjádřit, proto začal prosazovat vybudování bezjaderné zóny (NWFZ; 

Nuclear-Weapon-Free Zone) na Blízkém východě. Tato politika přinesla Izraeli 

možnost vyprofilovat se vůči NPT a zdůvodnit její odmítání. Podle Izraele NPT neřešila 

problémy regionu, který potřeboval širší vizi s účastí všech stran. Z ideologického 

hlediska pak NWFZ umožnila Izraeli vztáhnout problematiku JZ přímo k arabsko-

izraelskému konfliktu a otázce míru, zatímco NPT jako globální režim takovou 

příležitost nenabízela. Protože NWFZ znamenala zřeknutí se možnosti JZ, byla 
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podmíněna mírovým stavem v regionu, což Izraeli zaručovalo, že značnou dobu 

možnost NWFZ nebude reálná a její prosazování se stalo dobrým nástrojem na ochranu 

politiky strategické neurčitosti. [Cohen 2010a: 42-43] S postupem času se vytvoření 

NWFZ, nebo vstup Izraele do NPT stalo jednou ze standardních podmínek mírového 

procesu.  

Zhoršující se vztahy mezi USA a Izraelem kvůli neshodám ohledně směřování 

jeho jaderného programu byly vyřešeny v roce 1969 na tajné schůzce prezidenta Nixona 

a premiérky Meirové, která se na rozdíl od jejích předchůdců nebránila jasnému 

propojení Dimony s bezpečností Izraele. Cohen [1998a: 336] předpokládá, že premiérka 

pokračovala ve svém starém přístupu a otevřeně Nixonovi vysvětlila, proč jsou JZ pro 

Izrael nutností. Po schůzce Meirová pouze uvedla, že předpokládá, že „americká 

administrativa hodlá pokračovat v politice udržování vojenské rovnováhy v regionu.“ 

[Meir 1976: 327] To potvrzuje i dodávka 50 nadzvukových stíhaček F-4 Phantom, která 

proběhla po schůzce. Do té doby administrativy USA tvrdily, že současný počet 

stíhaček, který Izrael vlastní, je dostatečný. [Time 1972] Podle biografie Meirové měl 

Nixon o schůzce prohlásit: „Myslím, že máme velmi dobré pochopení pro pozice, které 

oba zastáváme, a po tomto setkání by mohl přijít pokrok a řešení některých velice 

složitých problému, které na Blízkém východě máme… Nemáme žádné nové iniciativy 

o ohlášení, ale myslíme, že lépe chápeme, jak se nyní z tohoto bodu pohnout.“ [Meir 

1976: 330] Podle Cohena [2010a: xxxi] došlo na schůzce k vyjasnění a dohodě na tom, 

co vlastně znamená formule ‚nezavést JZ v regionu‘. Dohoda vycházela z předpokladu, 

že mezinárodní reakce na JZ židovského státu představuje větší nebezpečí než samo 

jeho vlastnictví JZ. Pokud mezinárodní společenství nebude mít o programu informace, 

lze se těmto následkům vyhnout, proto Meirová slíbila, že Izrael nikdy sám sebe 

oficiálně neprohlásí za jaderný stát, program bude držen v tajnosti a USA ho smažou 

z agendy bilaterálních vztahů. [IISS 2008: 123] USA tiše souhlasily s JZ Izraele a obě 

země tak mohly pokračovat se své politice, aniž by byly vzájemné vztahy poškozeny. 

USA dále prosazovaly NPT, ale bránily rozhodnutí Izraele k ní nepřistoupit a do 

dnešního dne všechny vlády jednaly v souladu s touto dohodou, [IISS 2008: 124] která 

zabránila spirále zbrojení v regionu. Tak se zrodila politika strategické neurčitosti 

v Izraeli, jejíž detaily, výhody a nevýhody budou diskutovány ve čtvrté kapitole. 
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V naději dobýt území ztracená v roce 1967, Sinaj a Golanské výšiny, zahájily 

Egypt a Sýrie koordinovaný útok 6. října 1973, který začal jomkippurskou válku. Díky 

výborné dezinformační kampani, na jejímž základě Izraelci uvěřili, že přesuny vojsk 

jsou jen součástí cvičení, zaútočily arabské státy překvapivě a zpočátku se jim jejich 

plán dařil. Izraelské jednotky byly zaskočeny ve stavu nízké připravenosti a trvalo 

několik dní, než došlo k mobilizaci, zatímco kdyby nedošlo k momentu překvapení, 

Izrael by dokázal postup nepřátel výrazně zpomalit. [Herzog 2004: 401] Situaci se 

podařilo IDF odvrátit a v jednu chvíli stály i před možností zaútočit na Damašek. Sýrie 

s Egyptem se rozhodly souhlasit s příměřím poté, co byly obklíčeny i egyptské jednotky 

na Sinaji. Izrael odvrátil hrozící katastrofu, ale škody na životech a náklady na válku 

byly i tak značné.  

Ale Arabové přesto zaznamenali dílčí úspěchy a operace měla také 

psychologické účinky. Ukázala Izraelcům, že nepřátelé jsou schopni vykonat operaci na 

jejich území a vydržet protiútok ze strany Izraele. Podle Yaniva [1987: 188] válka 

„zvýšila závislost Izraele na USA. Zdůraznila izolaci Izraele ve světě. A konečně, 

následovaná úspěšným arabským ropným embargem zdůraznila potenciální sílu Arabů.“ 

Důsledkem války dochází k rozšíření jaderného programu a k nasazení taktických JZ. 

[Cochran 2000: 141] Další implikací útoku je, že tehdy již známé JZ Izraele neměly v 

důsledku vliv na kalkulace Arabů a nedokázaly je od útoku odstrašit. Na druhou stranu 

válka ukázala, že USA jsou ochotny se aktivně podílet na obraně židovského státu. 

[Yaniv 1987: 188] Po válce došlo k masivním investicím do konvenčních zbraní až do 

konce 70. let. 

V počátku války Izraeli hrozil kolaps, a právě tehdy byly JZ poprvé uvedeny do 

pohotovosti. Stalo se to 8. října 1973 na rozkaz ministra obrany Moše Dayana. 

„Rozkázal, aby byly JZ naloženy na střely Jericho přenášené vybranými bojovými 

letouny, a vydal instrukce, že mají být připraveny k útoku, pokud se arabská ofenziva 

vyvine do nebezpečí pro existenci státu.“ [Karpin 2009: 34] Je třeba uvést, že tento 

rozkaz nikdy nebyl oficiálně potvrzen, ale informace o něm byly pravděpodobně 

vyneseny Izraelci jako součást psychologické války. [Farr 1999] Existují dvě různé 

verze, jak reagovala Meirová, která měla jako jediná kompetenci vydat rozkaz ke 

skutečnému útoku. „Jedna verze říká, že ho [Moše Dayana] instruovala, aby zrušil 

rozkaz ve strachu, že by Sověti detekovali a identifikovali aktivitu a reagovali hrozbou 

použití jejich vlastních JZ proti Izraeli. Druhá verze popisuje zcela odlišnou situaci – 
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premiérka měla informovat o vývoji ministra zahraničí USA Henryho Kissingera, že 

Izrael zahajuje stav jaderné pohotovosti a zruší ho jedině, pokud prezident Richard 

Nixon odsouhlasil s letecké dodávky zbraní a munice do Izraele jako náhradu škod 

v bitvě.“ [Karpin 2009: 34] Pokud by se jednalo o první případ a Izrael chtěl použít 

strategii odstrašení, tak by rozhodnutí uvést JZ v pohotovost muselo být komunikováno 

Násirovi a Asadovi, nebo Izrael musel spoléhat na to, že situaci zachytí sovětské satelity 

a Arabům to sdělí. Na druhou stranu, bez sdělení mohli Izraelci ustoupit, aniž by 

poškodili svou kredibilitu. [Maoz 2003: 55] Druhá verze by odpovídala jednáním 

Dayana s USA, protože podle jeho autobiografie Izrael okamžitě po napadení urgoval 

USA, aby Izraeli dodaly další zbraně. Američani ale reagovali chladně s tím, že by 

mohli dodat omezené množství munice, což Dayanovi nemohlo stačit. „Stále jsme 

posílali urgentní depeše s detailními a bolestivými vysvětleními naší životní a urgentní 

potřebě dodávek Phantomů.“ [Dayan 1977: 517-518] 9. října, den po údajném nasazení 

JZ, USA schválily dodávky dvou letadel a den poté dodávky téměř veškeré techniky, 

kterou Dayan požadoval. Jaderná pohotovost měla být hlavním faktorem, který 

přesvědčil USA o dodávkách. [Cohen 2010a: 81] Časová shoda proto podporuje druhý 

scénář, na kterém se shoduje i většina zdrojů. Pod hrozbou jaderné krize USA svolily 

s dodáním požadované vojenské techniky Izraeli, jehož JZ byly využity pro vyvinutí 

tlaku na důležitého spojence.  

Po uvedení izraelských rezerv do pohotovosti byla situace stabilizována a Izrael 

začal získávat území zpět. Americké dodávky začaly 14. října a „dorazily včas, 

přinášejíce více vybavení než IDF potřebovala nebo než si Izrael mohl dovolit koupit.“ 

[Yaniv 1987: 214] Den poté byla obklíčena egyptská armáda na Sinaji bez možnosti 

úniku. USA tehdy dodržely svůj závazek udržovat konvenční vojenskou převahu 

židovského státu. [Farr 1999] Americké satelitní snímky ukázaly, že SSSR poslala do 

Egypta mimo jiné jaderné ponorky a střely s jadernými hlavicemi, na jejichž základě 

pohrozil prezident Nixon globální jadernou krizí a v Izraeli byla vyhlášena další jaderná 

pohotovost. Situace byla ukončena okamžitým příměřím. [Dowty 1978: 91] 

Jomkippurská válka byla první, kdy Izrael dopustil počáteční útok nepřítele a ponechal 

mu tak strategickou výhodu, která z toho vyplývá, proto závěry z války mluvily jasně ve 

prospěch preemptivních strategií. Válka prokázala prozatím malou váhu izraelského 

odstrašení a často se objevuje jako argument kritiků politiky strategické neurčitosti ve 

vztahu k jejím dopadům na deterenci. Avšak stále se jednalo o období studené války a je 
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možné, že arabské sebevědomí posílilo ubezpečení SSSR, že nedopustí, aby Izrael své 

JZ použil. [Pacner 2009: 224] Takové garance SSSR by byly dostatečnou protiváhou 

izraelského odstrašení.  

Další rok po válce došlo k uzavření dohod o snížení nasazení vojenských 

jednotek v konfliktních oblastech jak s Egyptem, tak se Sýrií, čímž byl kodifikován 

status quo, jehož porušení by vedlo k další eskalaci konfliktu. Obě strany získaly jasné 

casus beli, ačkoliv ne explicitně jmenované v dohodách, které jasně propojilo jisté 

kroky, např. zvýšení vojenského nasazení na Sinaji, s možnou vojenskou odvetou a 

vytvořily tak vyšší vztah odstrašení, který snižoval pravděpodobnost další konvenční 

války. V roce 1979 byla podepsána mírová dohoda mezi Izraelem a Egyptem, čímž 

Izrael přichází o jednoho ze svých dvou nejvýznamnějších nepřátel a hrozba další velké 

konvenční války se snižuje. Izrael také získal záruky USA proti porušení mírové 

dohody Egyptem, stále se však nejednalo o trvalý mechanismus pro strategickou 

spolupráci. [Yaniv 1987: 208-216] 

Podle konverzace prezidenta Sadata s izraelským prezidentem Ezerem 

Weizmannem egyptské myšlení ovlivnily i JZ Izraele, [Farr 1999] které „stabilizují 

místní prostředí tím, že demonstrují permanentní přítomnost Izraele ať už s pomocí 

USA, či bez nich.“ [Dowty 1978: 94] Egypt si přiznal, že existence židovského státu je 

nevyhnutelná a rozhodl se pro ukončení vzájemného nepřátelství, protože náklady na 

vojenskou porážku židovského státu se díky existenci JZ rapidně zvyšují. Kritici 

jaderného odstrašení [např. Maoz 2003: 69] tvrdí, že spíše vyspělost konvenčních zbraní 

a opakované porážky přiměly Egypt usednout k jednacímu stolu. Vzhledem k tomu, že 

se Egypt rozhodl zahájit překvapivý konvenční útok v roce 1973, i přesto, že Násirovi 

byla známa existence JZ Izraele, a arabské jednotky byly opět poraženy, je realističtější 

předpokládat, že spíše izraelská konvenční převaha spolu s významnými dodávkami 

zbraní z USA přesvědčily Sadata, že Izrael nedokáže porazit. Nicméně existence JZ tyto 

kalkulace nejspíše umocnila.  

V druhé půlce 70. let se hlavní hrozby z konvenční roviny posouvají směrem 

k nekonvenční. Nejen že Egypt vlastnil chemické zbraně, ale v roce 1968 byl uveden do 

provozu jaderný reaktor Iráku v Osiraku, který na jaderném výzkumu pracoval již od 

roku 1959 a v roce 1975 podepsal dohodu s Francií o dodávce reaktoru o kapacitě až 

1500 MWt. Program byl dlouhodobě předmětem znepokojení USA a Izraele a jejich 
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diplomatického tlaku na Francii s Itálií. V roce 1979 začíná Beginova vláda plánovat 

útok na irácký reaktor, protože i přes obavy z mezinárodní reakce došla Beginova vláda 

k přesvědčení, že akce představuje menší zlo než JZ v rukou Iráku. [Herzog 2004: 432-

434]  

V tomto období si Izrael našel dalšího jaderného spojence, a to Jihoafrickou 

republiku, která má silnou židovskou komunitu. Odhaduje se, že Jižní Afrika pomohla 

Izraeli v jomkippurské válce a po ní byla v Jižní Africe znovuobnovena izraelská 

ambasáda a také vznikla jihoafrická ambasáda v Jeruzalémě. Probíhaly vzájemné 

návštěvy na nejvyšších úrovních včetně vojenských konzultací a výměny moderní 

techniky. Začalo se tušit, že spolupráce probíhá také na jaderné úrovni. [Nadelmann 

1981: 204-213] Jižní Afrika měla být v 70. a 80. letech hlavním dodavatelem uranu do 

Izraele. [Farr 1999] V letech od roku 1976-1985 podepsaly obě země pravděpodobně 

několik tajných dohod týkajících se jaderné spolupráce jak v mírové, tak i ve vojenské 

oblasti. [Cohen, Frankel 1987: 17] Nepotvrzené zprávy tvrdí, že do roku 1979 podnikly 

země minimálně tři společné jaderné testy. Test z roku 1979 měl být zachycen 

americkým satelitem Vela nedaleko ostrova prince Edwarda v Jižním Pacifiku, ale 

Izraelská vláda ho nijak nekomentovala a neexistuje o něm ani jasný důkaz. [Cochran 

2000: 141] Prezident USA, Carter, řešil v té době zajetí amerických občanů i Íránu a 

rozhodl se incident neeskalovat. [Farr 1999] 

3.3.2 Vnitropolitická rovina: Moše Dayan a jaderná pohotovost 

V únoru 1969 náhle umírá Levi Eškol a na post premiérky nastupuje Golda 

Meirová. Moše Dayan zůstává na její přání ve funkci. Stejně jako Eškol po Ben 

Gurionovi, tak i ona zdědila po Eškolovi jistý stav jednání s USA o JZ. Meirová patřila 

vždy k zastáncům jasného propojení Dimony a bezpečnostní sumace státu a tuto 

politiku hodlala aplikovat při jednáních s USA, takže dojednání dohody o strategické 

neurčitosti bylo politickým úspěchem její strategie.  

V průběhu jomkippurské války, 8. října 1973, byly JZ poprvé uvedeny do 

pohotovosti na rozkaz Moše Dayana. Izrael byl ve vojensky zoufalé situaci a čelil 

překvapivému útoku dvou egyptských armád. Podle Cohena [2010a: 80] byl Dayan 

„blízko psychickému kolapsu“ a opakovaně navrhoval využití JZ, včetně výstražné 

jaderné exploze. Ve vnitropolitické debatě o dalším postupu se proti postavili Galili a 
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Allon, kteří rozhodnutí považovali na předčasné a ne nezbytné, ale o použití JZ mohla 

definitivně rozhodnout pouze premiérka. Experti se shodují, že Dayan nezhodnotil 

dobře situaci, která nebyla nakonec tak vážná, jak se zdá. Rozhodnutí Meirové, že bude 

vyhlášena pouze pohotovost, zavedlo v Izraeli tradici použití JZ skutečně jen jako krajní 

možnost i v praxi. [Cohen v IISS 2008: 124] Podle některých expertů ukázala 

jomkippurská válka nebezpečí spoléhání se pouze na konvenční zbraně a bezpečnostní 

závislosti na dodávkách zbraní z jiných zemí, především z USA. [Dowty 1978: 81] 

Původní rozhodnutí Ben Guriona zachovat konvenční armádu, ale směřovat 

k jadernému odstrašení se zdá v tomto světle správné. Spolu s politikou strategické 

neurčitosti získal Izrael mnohem více možností, jak dosáhnout svých cílů, aniž by se 

musel potýkat s nevýhodami spirály jaderného zbrojení. 

V roce 1974 se premiérem stává Jicchak Rabin a ministrem obrany Šimon Peres. 

Objevují se protesty proti působení Moše Dayana, který je brán jako hlavní viník 

překvapivého arabského útoku v roce 1973. V reakci na podporu Izraele zahajují 

arabské země ropné embargo a začíná první ropný šok. USA nyní zůstává jediným 

pevným spojencem Izraele. Za Rabina dochází k modernizaci jaderného arsenálu a 

k vývoji nových technologií. Premiéři Jicchak Rabin i Menachem Begin pokračovali 

k posilování amimutu. [Cohen 2010a: 43] 

3.3.3 Byrokratická rovina: zisk jaderných zbraní 

Krátce před šestidenní válkou se Moše Dayan stal ministrem obrany a byl to on, 

kdo dal v roce v roce 1968 příkaz k zahájení plné produkce JZ, která probíhala rychlostí 

3-5 zbraní za rok. [Farr 1999] Když byla na přelomu let 1966 a 1967 dokončena R&D 

fáze pro jaderné zařízení, vládla mezi Eškolovými poradci, kteří byli silní zastánci 

konvenčního odstrašení, nejistota, zda ji skutečně sestavit. Váhání posílila nehoda 

v Dimoně, která způsobila uzavření elektrárny na tři měsíce. [IISS 2008: 122] Dayan, 

který JZ chtěl více než Eškol, pravděpodobně jednal rychle a bez širších konzultací, 

protože Avner Cohen na základě rozhovorů s byrokraty zasvěcenými v otázce JZ tvrdí, 

že Izrael měl již v době před šestidenní válkou dvě JZ. [Cohen 1998a: 237] Protože není 

jasný termín, kdy Izrael JZ získal, budu pro účely této práce považovat roky 1967/68 za 

kritický moment.  
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V reakci na šestidenní válku došlo k přehodnocení vojenské doktríny. Podle 

Bahgata [2006: 118] hrály po šestidenní válce roli v rozhodování o strategické doktríně 

tyto faktory: „Mobilizace arabských armád byla viděna jako existenční hrozba pro 

židovský stát. Za druhé, arabská hrozba útoku na Izrael mimo jiné znamenala, že 

konvenční odstrašení selhalo… Za třetí, výrazné územní ztráty Egypta, Jordánska a 

Sýrie v roce 1967 dalo Izraeli potřebnou strategickou hloubku a výrazně zvýšily jeho 

národní bezpečnost.“ Tyto faktory částečně ospravedlňují jaderné odstrašení, ale zisk 

strategické hloubky mluví proti nezbytnosti JZ. Pokud by došlo k egyptskému 

překročení Suezského kanálu, nebyla by situace tak vážná jako před rokem 1967. Podle 

Cohena [1998a: 285] „nová strategická situace snížila sílu argumentu ve prospěch přímé 

jaderné deterence, ale zatraktivnila pozici pro ambiguitu.“ 

Po dvou dekádách práce ohlásil Moše Dayan ve francouzské televizi v roce 

1967, že Izraelci mají kapacity na výrobu JZ. [Cochran 2000: 139] Ačkoliv Izrael tou 

dobou již mohl mít skutečné JZ, Dayanovo prohlášení bylo v souladu se stále se 

vyvíjející politikou neurčitosti. V roce 1968 informovala CIA Johnsona, že Izrael 

vlastní JZ, nebo vlastní součástky, které je možné rychle v JZ sestavit, [Sagan, Waltz 

2003: 42] a od počátku 70. let je Izrael brán celosvětově jako jaderná země. 

V předchozím období panovala v Izraeli nejistota, jestli je zisk JZ skutečností, která 

zvýší bezpečnost země, nikoliv bezpečnostní dilema Izraele. Avšak šestidenní válka 

připomněla politikům, že vážná bezpečnostní hrozba pro Izrael je stále přítomna a JZ 

představovaly záruku přežití v nejisté budoucnosti. Nicméně i přes ohrožení a některé 

rady vojenských expertů k jejich použití nikdy nedošlo. 

V průběhu 70. let za funkčního období Shalhevetha Freiera, ředitele IAEC, 

dochází k formulaci a kodifikaci politiky strategické neurčitosti. Freier je taky autorem 

izraelské vize NWFZ na Blízkém východě. [Cohen 2010a: 42] Ačkoliv Moše Dayan 

například prosazoval, že Izrael by měl zaujmout pozici, která mu umožňovala větší 

deterenční strategii, Izrael pevně přilnul k amimutu. Výměnou mezi Dayanem a 

Meirovou vzniklo několik dokumentů, které vytyčovaly pravomoci ministra obrany 

v jaderné politice a určovaly mantinely rozhodnutí, které mohl udělat bez autorizace 

premiéra. [Cohen 2010a: 96] 

Po získání JZ došlo k modernizaci a rozšíření jaderného zařízení v Dimoně. 

V roce 1972 byl vyvinut rychlejší způsob obohacování uranu. [Farr 1999] Díky tomu 
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bylo možné vyrábět jak silnější, tak i menší a vyspělejší zbraně. Zároveň došlo 

k modernizaci balistických raket. Základní typ Jericho I s krátkým doletem (500 km), na 

němž izraelští vědci spolupracovali ještě s Francouzi, ale dokončili ji sami, byl vyroben 

v roce 1973. Byl vyvinut typ Jericho II se středním doletem 1 500 km. Střela byla 

otestována později, v roce 1987. [IISS 2008: 124-133] V roce 1976 briefing CIA 

odhaduje množství JZ v Izraeli na 10-20 hlavic. [Dowty 1978: 80] Modernizaci 

provázelo přísné utajení v souladu s politikou strategické neurčitosti.  

3.3.4 Individuální rovina: Moše Dayan vs. Golda Mei rová a Levi 

Eškol 

V roce 1967 se Moše Dayan stává ministrem obrany a ve funkci zůstává do roku 

1974, takže po odchodu Perese, Ben Guriona a Bergmanna je hlavní jaderným 

proponentem a v tomto směru nejvyšší autoritou. Dayan měl výraznou vojenskou 

minulost a za jeho období ve funkci ministra obrany byla linie mezi civilním a 

vojenským rozhodováním zastřená. Dayan oslabil roli vlády v rozhodování a možnosti 

podílet se na diskuzích o vojenských záležitostech. [Shlaim, Tanter 1978: 488] Již za 

Ben Guriona jadernou možnost výrazně prosazoval, ale po nástupu Eškola a Meirové, 

když ani jeden z nich nebyl příznivcem JZ, se Dayanovi prostor pro prosazení jaderné 

vize zmenšil.  

Podle Cohena [2010a: 175-176] ale Dayan nechtěl nechat budoucnost JZ na 

Eškolovi. Když Eškol stále váhal, jestli má Izrael skutečně získat JZ, byl to Dayan, kdo 

využil jeho nejistoty a nastavil směr, který pomalu k získání JZ vedl. Podle této verze 

událostí to tedy nebyl Eškol, kdo vydal explicitní příkaz k sestavení JZ, ale Dayan, který 

využil Eškolova váhání a slabosti se jadernému křídlu postavit. Dayan mnohdy učinil 

rozhodnutí, o kterých až zpětně informoval Eškola, takže byla provedena bez autorizace 

premiéra. [Yaniv 1987: 21] Tato praxe skončila s nástupem Meirové, která svou autoritu 

v jaderných záležitostech prosazovala pevněji než Eškol, a právě v reakci na Dayanovo 

jednání byl dohodnut seznam pravomocí ministra obrany v otázkách JZ. Faktem je, že 

politika strategické neurčitosti, která ztěžuje možnost demokratického dohledu nad 

jaderným projektem, umožnila Dayanovi svou vizi svévolně prosazovat. Moše Dayan 

výrazně ovlivnil směřování izraelského jaderného programu, avšak žádné zdroje se 

nezmiňují o tom, že by jednal v kariérním zájmu se snahou o politický či jiný prospěch, 
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jeho činy byly nespíše motivovány vírou, že JZ jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti 

státu.  

3.4 Období 80. let 

3.4.1 Mezinárodn ě-politická rovina: Beginova doktrína a proliferace 

v regionu 

V listopadu 1981 podepsaly Izrael s USA memorandum o strategické spolupráci. 

Cílem memoranda bylo zastrašit hrozbu SSSR na Blízkém východě a posílit spolupráci 

v boji proti této hrozbě. V dohodě byla zahrnuta společná vojenská cvičení a pravidelné 

nebo ad hoc schůzky. [Israel Ministry of Foreign Affairs 1981] Smlouva ustanovovala 

oficiální rámec pro spolupráci a rozvoj výjimečného vztahu mezi USA a Izraelem. 

Avšak smlouva nesměřovala proti hrozbě ze strany arabských zemí, jednalo se 

především o závazek USA pomoci Izraeli tváří v tvář hrozbě ze strany SSSR. Další 

memorandum bylo podepsáno v roce 1988 a potvrzovalo, že Izrael je nejvýznamnějším 

spojencem USA mimo NATO. Mezi Izraelem a USA probíhala i spolupráce tajných 

služeb a některé vybavení USA v Izraeli bylo nasazeno pro případ nouze. Přesný rámec 

spolupráce obou zemí podléhá utajení. [Markus 1989: 243] 

V roce 1979 nastoupil do úřadu hlavy Íránu ajatolláh Chomejní a vystřídal 

dosavadního šáha. Nová Íránská islámská republika se kvůli popravám iráckých 

komunistů dostala do konfliktu se sousedním Irákem. Irán doufal, že rychle dosáhne 

vítězství, ale následky byly pro obě strany vážné, protože žádná strana nebyla schopna 

dosáhnout vítězství a válka se vlekla 8 let. V průběhu války docházelo k použití 

balistických střel mezi oběma státy a také iráckých chemických zbraní proti íránským 

jednotkám a iráckým Kurdům. Pro Izrael znamenal vleklý konflikt snížení hrozby Iráku, 

jehož armáda se soustředila na válku proti Íránu a nemohla si dovolit rozdělit své zdroje 

v ofenzívě proti židovskému státu. Konvenční vojenská dimenze arabsko-izraelského 

konfliktu se proto omezuje na Izrael a Sýrii. [Yaniv 1987: 225] Avšak prezident Háfiz 

al-Asad si uvědomoval, že by bylo nesmyslné podnikat akce proti Izraeli na vlastní pěst, 

i přes rozsáhlé zbrojení v průběhu 80. let. [Marcus 1989: 233] Sýrie se navíc vojensky 

vyčerpávala v libanonské občanské válce probíhající už od roku 1975, ve které 

intervenoval i Izrael. Území židovského státu ohrožovalo teroristické hnutí OOP, proto 

se cílem ministra obrany Ariela Šarona stalo OOP zcela zlikvidovat a spojit se 
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s libanonskými křesťanskými milicemi. Operace Mír pro Galileu však skončila 

neúspěchem po té, co křesťanské jednotky brutálně zmasakrovaly palestinské uprchlíky 

v táborech Sabra a Šatíla, což velice negativně dopadlo na mezinárodní obraz Izraele, 

který byl brán jako koloniální velmoc, jež tiše přihlížela válečným zločinům. [Šaron 

2008: 218] Tato válka je v Izraeli s odstupem času hodnocena jako zbytečná a jejím 

důsledkem byl posílen vliv Hizballáhu v jižním Libanonu. Od května 1987 do roku 

1993 probíhala první palestinská intifáda, dlouhodobé povstání palestinského lidu, 

jejímuž tlaku se Izrael nepodvolil a jeho obranná schopnost nebyla po tu dobu omezena. 

[Herzog 2004: 517]  

Konvenční hrozba se v 80. letech snižuje, Izrael stále ale čelil dalším hrozbám, 

které v důsledku mohly ke konvenční válce vést: „(1) hrozba mezinárodního terorismu, 

(2) hrozba arabských jaderných programů, (3) politicko-vojenská hrozba ze strany OOP 

v Libanonu.“ [Yaniv 1987: 225] Z hlediska jaderného programu zůstává významná 

pouze hrozba č. 2, přinejmenším do té doby, pokud by ostatní výzvy nevedly ke 

konvenční válce, kde by se mohl aktivovat scénář ‚poslední možnost‘. Zájmem Izraele 

bylo udržet se jako jediný jaderný stát v regionu a hrozbou pro něj byl již od 70. let 

irácký jaderný reaktor, proto v souladu se strategií zadržování (denial) provedl v červnu 

1981 útok na Osirak ve válkou oslabeném Iráku. Osm letounů F-16 zaútočilo na reaktor 

a zničilo ho bez sebemenších komplikací. Útok zastavil jaderný program Iráku a vyvolal 

bouřlivé reakce mezinárodního společenství, které přijalo rezoluci v OSN ostře 

odsuzující útok jako porušení Charty OSN a bezpečnostního režimu IAEA. [Herzog 

2004: 436-439] Premiér Begin k útoku prohlásil: „Tento útok bude precedent pro 

každou budoucí vládu v Izraeli… Každý budoucí premiér bude za stejných okolností 

jednat stejně.“ [Cohen, Spector 2008] Následně je formulována ‚Beginova doktrína‘, 

která obsahuje „závazek uskutečnit preventivní akci, včetně vojenské, proti jakémukoliv 

nepřátelskému sousednímu státu, který je na dosah bombě,“ [Cohen 2010b: 10] a její 

počátek se datuje ještě do doby vlády Ben Guriona. Jedna z afér, která mu zlomila vaz 

se, týkala právě tajných operací agentů Mossadu proti západoněmeckým a jiným 

západním vědcům v letech 1961-1963. Na Beginovu doktrínu navazuje závazek 

udržovat jaderný náskok ve všech fázích jaderného programu před jakýmkoliv jiným 

rivalem v regionu, který by měl usilovat o JZ a nebylo by možné ho zastavit. [Cohen, 

Frankel 1987: 16]  
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Izrael nadále odmítá přistoupit k NPT. V roce 1987 vysvětluje Shalheveth 

Freier, ředitel IAEC, který měl na starosti přetvoření dohody Nixona a Meirové 

v politiku strategické neurčitosti, že hlavním problémem Blízkého východu jsou malé 

regionální války. Ty ale NPT neřeší, proto se smlouva nehodí pro specifické podmínky 

tohoto regionu. NPT nedává záruky o budoucích úmyslech země a vzhledem k tomu, že 

jakýkoliv stát může vystoupit, nemůže být brána jako záruka, že region zůstane 

nejaderný. [Cochran 2000: 145] Izrael opakovaně prohlásil, že pouze pokud bude 

vyřešena citlivá bezpečnostní situace v regionu, bude země o přistoupení k NPT 

uvažovat. Odmítání NPT neznamenalo, že Izrael nebojoval proti šíření JZ v regionu, na 

počátku období především v důsledku iráckého programu. V říjnu 1980 podpořil Izrael 

na Valném shromáždění OSN návrh Egypta na vytvoření NWFZ na Blízkém východě. 

Regionální přístup měl být podle Izraele flexibilnější a umožňoval by nastavit takové 

kontrolní mechanismy, které by zamezily porušování dohody jako v případě NPT (Irák, 

Libye, Írán). Návrh na vytvoření NWFZ umožnil Izraeli věrohodněji vysvětlit, proč 

nechce přistoupit k NPT. [IISS 2008: 126] 

V reakci na proliferaci balistických střel v regionu Blízkého východu se Izrael 

zapojil do amerického programu Strategická obranná iniciativa. V lednu 1989 byla 

podepsána smlouva na vývoj systému a raket proti taktickým balistickým střelám 

(ATBM; Anti-Tactical Ballistic Missile) Arrow navrženého Izraelem. Některým 

v Izraeli tento systém přišel nepoměrně nákladný oproti skutečné hrozbě, ale jednalo se 

o dobrou možnost, jak posílit strategické partnerství s USA. [Marcus 1998: 241] 

Systém, který jeden z nejvyspělejších protiraketových systémů na světě, interoperabilní 

s americkými střelami Patriot, byl poprvé testován v roce 1995 a prohlášen za funkční 

v roce 2000. Izrael se stal jedinou zemí, která má národní obranný štít. V roce 1988 byl 

Izrael schopný po boku světových mocností vypustit svůj vlastní satelit Ofek na 

oběžnou dráhu. Od tohoto roku do roku 2002 vypustil Izrael na oběžnou dráhu úspěšně 

4 satelity, z toho jeden slouží k tajným službám. [Bahgat 2006: 127-128] 

Ke konci 80. let se vojenská situace Izraele zhoršuje. Íránsko-irácká válka měla 

v důsledku pozitivní dopad na sílu arabských zemí a např. irácké jednotky se zlepšily 

jak kvantitativně, tak i kvalitativně, Sýrie i Jordánsko dostaly v průběhu dekády 

dodávky nových zbraní. [Marcus 1989: 233] 80. léta dále přinesla Izraeli nepříznivý 

vývoj z hlediska WMD, když další země v regionu (např. Sýrie a Irák) začaly usilovat o 

výrobu, či vyráběly chemické zbraně v důsledku konvenční převahy západních zemí, 
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která je nutila využít asymetrické strategie. Irácké raketové útoky na Írán ukázaly, že 

země vlastní balistické střely, které by mohly zasáhnout i Izrael, [Bahgat 2006: 120] a i 

přes útok na Osirak byl irácký jaderný program (kromě izraelského) stále nejvyspělejší 

na Blízkém východě, navíc na Husajna vyvíjeli tlak arabští fundamentalisté. Nebezpečí 

potvrzovala i rétorika arabských zemí. Plukovník Kaddáfí v roce 1987 prohlásil, že 

Arabové musí získat JZ, pokud jich nebude 1 miliarda, nebo dokud neosvobodí 

Palestinu. [Cochran 2000: 146-150] Izrael na nebezpečí reagoval zvýšením jak 

ofenzivních, tak defenzivních schopností a jinými opatřeními (např. distribuováním 

protichemických balíčků obyvatelstvu). [Marcus 1998: 241] V rámci defenzivních akcí 

byl vybudován již zmiňovaný systém ATBM a v rámci ofenzivních opatření zvažoval 

Izrael zavedení schopnosti druhého úderu, ale vzhledem k finančním důvodům bylo 

rozhodnutí odloženo až do 90. let. [Bahgat 2006: 125] 

V tomto prostředí sloužily JZ Izraele jako pojistka proti jaderným úsilím 

nepřátel. Pokud začala nějaká země vyrábět JZ, jednalo se o bezpečnostní hrozbu pro 

Izrael, ale výhodou bylo, že výroba JZ je dlouhodobý proces a vlastnictví základního 

jaderného arzenálu Izraeli poskytuje dost času tuto hrozbu odstranit jako v případě 

Iráku, nebo se na ni připravit rozvojem svého arzenálu, např. vyvinutím schopnosti 

druhého úderu. Existence vlastního jaderného programu dávala Izraeli záruku, že pokud 

se objeví hrozba takového charakteru jako další jaderná země v regionu, bude mít Izrael 

vždy výhodu. Už Levi Eškol předpokládal, že JZ budou mít větší opodstatnění proti 

jaderným hrozbám než proti konvenčním, proto JZ jsou do jisté míry symbolem 

očekávání nepříznivého vývoje v regionu. 

3.4.2 Individuální rovina: Mordechaj Vanunu a amimu t 

V roce 1986 vypukla největší aféra kolem izraelského jaderného programu za 

dob jeho existence. Mordechaj Vanunu, který pracoval v reaktoru v Negevu 9 let od 

roku 1976 do roku 1985 a měl přístup do tajných prostor, kde se bylo zařízení na 

extrakci plutonia, si odnesl poznámky týkající se jaderného programu včetně fotek 

podzemních pracovišť. [Cochran 2000: 146] Tajné materiály publikoval v časopise 

Times, který vyšel 5. října 1986. Odhady v Sunday Times na základě jeho odhalení 

uvádí, že síla izraelského reaktoru u Dimony je 150 MWt a vyprodukuje 40 kg plutonia 

ročně. [Karpin 2009: 38] Článek dále uvedl, že Izrael má arzenál 100-200 zbraní, což 

bylo 10krát více, než se do té doby předpokládalo. [Cohen, Frankel 1987: 15]  
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Vanunu získal velkou mezinárodní pozornost a mimo Izrael byl považován za 

whistleblowera. Nicméně Izraelci ho unesli v Itálii a odsoudili za zradu, špionáž 

a vynášení státního tajemství na 18 let samotky, avšak i po vypršení trestu není Vanunu 

svobodný, má zákaz vyjet ze země a žije pod kontrolou úřadů. Jeho odhalení neměla 

příliš velký vliv na politiku strategické neurčitosti. Izraelští úředníci jeho odhalení 

nekomentovali a podle některých ji tato aféra paradoxně posílila a zvýšila 

důvěryhodnost izraelského odstrašení. [Karpin 2009: 38] Dokonce ani u vlád arabských 

zemí se aféře nedostalo zásadní pozornosti, ve skutečnosti chyběl zájem udělat z ní 

politický problém. Jediná země, která negativně reagovala na vynesené informace od 

Vanunuho, bylo Norsko, jež dříve prodalo těžkou vodu Izraeli. [Cohen 2010a: 132] 

3.5 Období 90. let  

3.5.1 Mezinárodn ě-politická rovina: válka v Zálivu a proliferace v 

regionu 

Na počátku 90. let se odehrály změny v mezinárodním prostředí a začaly tak 

novou geopolitickou éru, ve které musely arabské země jednat bez sovětského spojence, 

ale která také odstartovala válkou v Perském zálivu. Cesta k ní začala v srpnu 1990, 

když Husajnův Irák zaútočil na Kuvajt, během několika hodin malou zemi obsadil a 

odmítl odejít. V reakci byla sestavena mezinárodní koalice vedená USA, které se 

účastnily i arabské státy jako Saudská Arábie, Sýrie nebo Egypt. Po 38 dnech operace 

Pouštní bouře byl Kuvajt osvobozen. Izrael se neúčastnil koalice proti Husajnovi, ale 

jeho území bylo zasaženo iráckými střelami Scud, protože Husajn usiloval o 

vyprovokování Izraele a rozbití koalice, jejíž členy byly i arabské státy, které by 

nesouhlasily se vstupem Izraele do konfliktu. Dalšími motivy použití raket byla odveta 

za útok na Osirak a snaha získat respekt ostatních arabských zemí. [Herzog 2004: 522] 

Irák varoval Izrael předem, že střely budou použity proti Izraeli, hrozila i možnost útoku 

CBW. Ministr zahraničí Izraele David Levy odpověděl na iráckou hrozbu: „Umírněná 

pozice Izraele se změní, jestli a když Sadám Husajn ohrozí samotnou existenci Státu 

Izrael. Izrael nebude mít jinou možnost než se bránit… a nebude to mírná odezva, ale 

nejvyšší možná odezva.“ [Cochran 2000: 148] Ačkoliv se Izrael nechtěl nechat zneužít 

jako nástroj k rozbití koalice, nebylo možné nechat tak vážnou hrozbu bez odpovědi.  
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Z této rétoriky je zřejmé, že v té době existovala i možnost rozpoutání jaderné 

války na Blízkém východě a Izrael se snažil dodat své hrozbě kredibilitu. Do stavu 

pohotovosti byly uvedeny strategické síly a obyvatelstvu rozdány protichemické 

balíčky. Nakonec bylo na Izrael vypáleno asi 40 střel Scud, ale jednalo se navzdory 

hrozbám jen o konvenční útok, což si většina expertů vykládá jako částečný úspěch 

izraelského odstrašení. [IISS 2008: 125] Útoky ale demonstrovaly schopnost 

nesousedního, nepřátelského státu zasáhnout raketami území Izraele. USA nabídly 

Izraeli několik výhod za to, že nepodnikne jaderný útok na Irák, a zároveň se snažily 

minimalizovat rozsah útoků raketami Scud. Tyto výhody byly „dovolení Izraeli 

navrhnout 100 cílů vně Iráku, které má koalice zničit; satelitní downlink zvyšující čas 

varování před útokem raketami Scud (současný i budoucí), stálá technická parita se 

saudskými stíhačkami.“ [Farr 1999] USA poslaly do Izraele taky dvě baterie 

protiletadlových střel Patriot i s posádkami. To bylo poprvé v historii, kdy občané USA 

byli vysláni, aby se aktivně účastnili obrany židovského státu. [Bahgat 2006: 122] 

Kdyby došlo k útoku CBW na Izrael, byl by ve složité pozici. Aby neztratil svou 

kredibilitu v rámci strategie odstrašení, musel by Izrael vykonat svou hrozbu a použít 

nejvyšší možnou odezvu na Irák, což by znamenalo konec politiky strategické 

neurčitosti i s jejími výhodami. Tato situace vyprovokovala diskuzi o účinnosti 

amimutu. Někteří experti tvrdí, že nedošlo k nekonvenčnímu útoku na Izrael a proto se 

strategie osvědčila. Např. Waltz upozorňuje, že irácké rakety byly ozbrojeny natolik 

lehce, že lze útok brát jako úspěch amimutu.“ [Sagan, Waltz 2003: 14] Na druhou 

stranu třeba Maoz [2003: 56] zastává názor, že Izrael použil hrozbu nejsilnějšího 

možného útoku jako odvetu za jakýkoliv typ zásahu, ale přesto k útokům raketami Scud 

došlo. Nehledě na účinnost odstrašení JZ splnily své další cíle. Díky hrozícímu 

jadernému útoku nabídly USA Izraeli vojenské výhody. Realita, že k útoku raketami na 

izraelské území došlo, potvrdila potřebnost jaderného arzenálu v zemi, avšak stejně jako 

po íránsko-irácké válce byly arabské státy rozštěpeny, což oslabovalo jejich schopnost 

ohrozit Izrael.  

Ačkoliv následkem útoků došlo ke ztrátě ‚jen‘ 13 životů, [Farr 1999] tak doba, 

kdy byl Izrael ostřelován Husajnovými raketami, znovu evokovala vzpomínky na 

holocaust. V důsledku byla škoda napáchaná raketami minimální, ale 6 týdnů obav a 

očekávání nebude-li proveden chemický útok, měly dopad na psychiku obyvatel. 

V takových momentech se vždy projeví kolektivní paměť izraelské společnosti 
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omezující racionální myšlení. Podle Karpina [2009: 35] pro Izraelce „holocaust není jen 

otázkou historie – je to proud neustále plynoucí na pozadí všedního života, 

všudypřítomný v politickém diskursu, diktující chování a určující odpovědi. Tato 

obrovská tragédie uvaluje neustálé emocionální břemeno.“ Avšak na rozdíl od raných 

období historie židovského státu, je Izrael už brán jako zavedený stát na Blízkém 

východě, což dokládá i začátek madridského procesu v roce 1991. Také v dostupných 

dokumentech izraelského ministerstva zahraničí z doby války v Perském zálivu se 

neobjevují žádné odkazy na tragédii z druhé světové války, což naznačuje, že vliv 

holocaustu s postupem času slábne.  

Hrozbou pro Izrael zůstaly po válce v Zálivu syrské rakety SS-21. Jsou přesnější 

než irácké Scud a mohou být nasazeny v rané fázi konfliktu, aby přesušily složitou 

mobilizaci Izraele. Sýrie tím kompenzovala nedostatky vzdušných sil, které mají obtíže 

proniknout na izraelské území. Výčet hrozeb, před kterými měly chránit izraelské JZ, by 

byl po válce v Perské zálivu následující: „odstrašení velkého konvenčního útoku; 

odstrašení všech úrovní nekonvenčního… útoku; preemptivnost proti jadernému útoku 

protivníka; podpora preemptivních akcí proti jaderným aktivům protivníka; podpora 

preemptivních akcí proti nejaderným aktivům protivníka; jaderný útok; samsonovská 

možnost.“ [Farr 1999] Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost konvenčního útoku se 

v průběhu 90. let snižovala, stávají se největší hrozbou balistické střely a jaderné 

programy.  

Některé muslimské země cítily nemožnost vyrovnat se konvenční převaze 

Izraele a finanční problémy zvýhodňovaly levnější a ničivější nekonvenční arsenál. 

Země jako Severní Korea, Pákistán nebo Indie pomáhaly zemím, které projevily o 

nekonvenční zbraně zájem. Získáním technologie a know-how mohly přeskočit dlouhé 

roky, které Izrael strávil hledáním spojenců. CBW získaly ale pouze Egypt, Sýrie a Írán. 

V podezření z proliferace CBW byly i Libye a Irák, ale americké inspekce po válce 

v Iráku a dohoda s Libyí, oboje v roce 2003, ukázaly, že ani jeden z nich již aktivní 

programy neměly. [Rajkumar, Wolfsthal, Cirincione 2005: 11-13] Země, které na konci 

90. let vlastnily balistické střely, byly Írán, Sýrie, Irák, Egypt, Libye a Saudská Arábie. 

Většina jejich střel měla dolet 300-500 km. Irák, Libye a Saudská Arábie vyvíjely nebo 

vlastnily střely s doletem nad 1000 km. [Kadry Said, 2001, 51-52] Tento vývoj 

potvrzoval nutnost pro funkční protiraketový systém. Budoucí prezident Ezer Weizman 
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prohlásil: „Jaderná otázka je stále palčivější a příští válka nebude konvenční.“ [Cochran 

2000: 149] Potvrzuje se nutnost pro vybudování funkční protiraketové obrany. 

  Ve válce v Perském zálivu demonstroval Irák schopnost zasáhnout Izrael svými 

balistickými střelami, které by mohly být příště vybaveny i chemickými hlavicemi, 

nicméně po válce měl Irák zakázáno vyvíjet či testovat nové zbraně s dráhou doletu 

delší než 150 km. Postupně se zvyšovala hrozba Íránu, jenž vlastnil CBW, v 80. letech 

získal rakety Scud z SSSR a zároveň od 70. let probíhal program na výrobu vlastních 

střel Šaháb. Výsledkem úsilí mohl být nepotvrzený test střely s doletem 2000 km v roce 

2000. [Kadry Said 2001: 53] Velké kontroverze vzbudilo rozhodnutí ruského 

ministerstva pro atomovou energii prodat Íránu reaktor o síle 1000 MWt, aby bylo 

možné dokončit reaktor v Búšehru. [Kile 2004: 604] Navíc se přiostřovala rétorika 

íránských představitelů: „V prosinci 1990 íránský prezident Hášimí Radsanžání volal po 

založení pan-islámské armády, která by zničila Izrael.“ [Cochran 2000: 149] I Sýrie 

získala střely Scud od SSSR v 80. letech a v 90. letech získala další rakety Scud 

s doletem 300-500 km. Předpokládalo se, že Sýrie pracuje na výrobě nekonvenčních 

zbraní, především chemických. [Kadry Said 2001: 53] Prezident Asad na tiskové 

konferenci v květnu 1997 uvedl, že „kdokoliv, kdo má jaderné zbraně, nemá právo 

kritizovat ostatní za jejich zbraně.“ [Gresh 1998: 200-201] Saudská Arábie získala od 

Číny rakety s doletem 2500-4000 km. I Libye získala rakety Scud z SSSR v  80. letech 

a další ze Severní Koreje, ale vlastní libyjský program postupoval pomalu, což byl 

důsledek mezinárodních sankcí, které na ni byly uvaleny v roce 1992. [Kadry Said, 

2001: 54]  

Válka v Zálivu a rozpad SSSR daly nový impulz pro izraelsko-arabská mírová 

jednání. Během madridského mírového procesu v 90. letech bylo ustaveno pět skupin, 

z toho jedna zahrnovala kontrolu zbrojení a regionální bezpečnosti. Procesu se účastnili 

zástupci Izraele, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Palestiny. V rámci komise se znovu 

projevily opačné názory na bezpečnostní situaci v regionu. Arabové chtěli dát 

izraelskému jadernému programu stejnou prioritu, jako ostatním záležitostem a 

projednat je na začátku jednání, zatímco Izrael nechtěl diskutovat jaderný program, 

dokud nebude jasné, za jakých podmínek bude v regionu mír. [IISS 2008: 128] Na 

jednáních Izrael opět odmítnul přistoupit k NPT a potvrdil, že podmínky, za kterých by 

ke smlouvě přistoupil, jsou NWFZ na Blízkém východě a mírová smlouva s arabskými 

státy. V tomto ohledu se názory arabských zemí, obzvláště Egypta, a Izraele lišily. Pro 
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Izrael byla NWFZ podmínkou pro přistoupení k NPT, ale pro Araby znamenalo 

přistoupení Izraele k NPT podmínku pro vytvoření NWFZ. [Cochran 2000: 151] 

Projevilo se rozdílné vnímánu nutnosti izraelského jaderného programu. Izraelci, kteří 

považovali projekt za pojistku existence, byli ochotni se programu vzdát pouze 

výměnou za jiné záruky. Oproti tomu z pohledu arabských států se IDF se svým 

výrazně kvalitnějším vybavením jevila jako dostatečná záruka. [Baumgart, Müller 

2004-2005: 50] Jediným úspěchem té doby byla podepsaná mírová smlouva mezi 

Jordánskem a Izraelem v roce 1994 dojednaná na tajné schůzce v Oslu. Neshod a 

problémů se objevilo mnohem více, např. v otázce vodních zdrojů. Izrael v té době 

procházel několika volbami, mírový proces provázely někdy až násilné protesty uvnitř 

izraelské společnosti, včetně atentátu na premiéra Rabina v listopadu 1995. Složitá 

jednání uvázla na mrtvém bodě, ačkoliv nebyla nikdy formálně ukončena. 

Během 90. let docházelo i k dalším iniciativám v rámci kontroly zbrojení. USA 

navrhly Smlouvu o zákazu výroby štěpných materiálů pro vojenské účely (FMCT; 

Fissile Material Cut-off Treaty), která se týkala i regionu Blízkého východu, kde byl 

Izrael jedinou zemí produkující tento materiál. Návrh nakonec odezněl bez jakékoliv 

odpovědi jak Izraele, tak arabských zemí, ale rozpoutal debatu o budoucnosti JZ 

v Izraeli. Někteří izraelští experti brali návrh jako možnost zahájit cestu k oficiálnímu 

uznání izraelského jaderného programu, jiní návrh považovali za hrozbu, která by vedla 

k předčasnému jadernému odzbrojení. Tlak na Izrael vzrostl, když i Indie, Čína a 

Pákistán oznámily, že se k iniciativě připojují, i přesto premiér Benjamin Netanjahu 

smlouvu znovu odmítl se slovy: „Smlouvu nepodepíšeme, protože nechceme spáchat 

sebevraždu.“ [IISS 2008: 127-128] Naštěstí pro Izrael uvázla diplomatická jednání o 

smlouvě na mrtvém bodě a byla zastavena v průběhu druhého prezidentského období G. 

W. Bushe ml. Kdyby smlouva vstoupila v platnost, bylo by složité zachovat politiku 

strategické neurčitosti, protože zahrnuje i transparentní kontrolní mechanismy. [Cohen 

2010b: 13] 

V listopadu 1998 vstoupilo v platnost memorandum mezi USA a Izraelem. USA 

se v něm zavazovaly „vylepšit obranné a deterenční schopnosti Izraele“ a zlepšit 

„strategické a vojenské vztahy“ mezi oběma zeměmi. [US Department of State 1998] 

Součástí memoranda byla i klauzule o vážnosti hrozby regionálního nasazení 

balistických střel s větším než krátkým doletem. V takovém případě by mělo dojít 

k okamžité konzultaci hrozby mezi oběma zeměmi. Je evidentní, že šlo o důsledek 
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vývoje v některých zemích, které vyráběly balistické střely s co nejvyšším možným 

dosahem a obavy USA z unilaterální reakce Izraele. Téměř všechny země, které měly 

balistické střely, pracovaly na konci 90. let na vývoji vlastních střel, ať už z důvodu 

zvýšení jejich dosahu, nebo ze snahy zbavit se závislosti na dodávkách z jiných zemí. 

Tento vývoj probíhal v reakci na nedosažitelné konvenční schopnosti IDF. 

3.5.2 Byrokratická rovina: rozvoj vojenských schopn ostí 

Počátkem 90. let vzniká v rámci ministerstva obrany, pod dohledem ministra 

Moše Arense, nové ředitelství označované jako ‚Ředitelství pro zvláštní prostředky‘. 

V jeho působnosti byly i některé strategické záležitosti, kontrola a sdílení některých 

pravomocí s ministerstvem obrany. [IISS 2008: 129] Po válce v Zálivu mělo dojít 

k vývoji malých JZ (micronukes), které by cílily na menší cíle lokalizované pod zemí. 

[Farr 1999] Je možné, že se jednalo o přípravu Izraele na nové jaderné programy 

v regionu, nicméně široký rozsah jaderného programu židovského státu měl zůstat 

zachován. V půlce 90. let si Izrael objednává 3 ponorky Dolphin z Německa, které měly 

zajistit schopnost druhého úderu a byly dodány v letech 1999 a 2000, avšak jejich 

specifické schopnosti jsou přísně utajovány. Střely umístěné v ponorce měly mít rozsah 

až 350 km a střely Harpoon americké výroby byly speciálně upraveny pro účely těchto 

ponorek. Izrael měl dle zpráv otestovat Harpoony v roce 2000 v Indickém oceánu. 

[Bahgat 2006: 125] Střely mohou být odpáleny pod vodou, což znemožňuje detekci 

ponorek. [Sanders 2009: 88] Dále bylo zjištěno, že Izrael začal v roce 1994 pracovat na 

vývoji střel s dlouhým doletem Jericho-3. [Kadry Said 2001: 51]  

Studie na konci 90. let odhalila zranitelnost Izraele vůči prvnímu napadení. 

Pokud by proti Izraeli byly použity syrské chemické zbraně, musel by Izrael použít JZ, 

aby zachoval kredibilitu odstrašení. [Farr 1999] Jiná adekvátní reakce v jeho 

možnostech nebyla, což pro zemi v případě útoku znamenalo buď riziko jaderného 

konfliktu, nebo krach strategie odstrašení. Situaci měl změnit vývoj ATBM Arrow, 

který by zabránil tomu, aby k potřebě takové reakce vůbec došlo. Na druhou stranu 

Kadry Said [2001: 55] uvádí, že v 90. letech dosáhl Izrael díky novým ponorkám, 

vývoji ATBM a střelám dlouhého doletu významného náskoku co se strategických 

zbraní týče nejen oproti okolním arabským státům, ale i proti ostatním středomořským 

zemím. 
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3.6 Vývoj na za čátku 21. století 

3.6.1 Mezinárodn ě-politická rovina: nové hrozby a íránský jaderný 

program 

V reakci na útoky z 11. září 2001 zahájily na začátku října 2001 USA válku 

v Afghánistánu s cílem zničit al-Kajdu a Tálibán. Spojenci postupovali rychle, ale 

nepodařilo se chytit hlavní strůjce teroristických útoků ani stabilizovat Afghánistán po 

rychlém obsazení. Pod vedením NATO byla zahájena post-konfliktní rekonstrukce 

v zemi, ale objevovaly se časté teroristické útoky a zemi se zatím nepodařilo zcela 

stabilizovat. Americká vojska by se měla ze země stáhnout do roku 2014. Další 

americkou operací v regionu byla operace Irácká svoboda (Iraqi Freedom). Válka 

v Iráku byla zahájena v roce 2003 USA a koalicí ochotných. V prvních momentech 

konfliktu nebylo jasné, jestli Irák skutečně vlastnil WMD a jak na vyostření situace 

zareaguje Husajn, proto pro Izrael znamenal tento konflikt ohrožení. Již před zahájením 

operace byla zvýšena připravenost země na nekonvenční útok. Protiplynové balíčky a 

protilátky proti biologickému útoku byly rozdány obyvatelstvu. [Maoz 2003: 59] USA 

postupovaly rychle a podařilo jim se svrhnout diktaturu Sadáma Husajna. Byl tak 

odstraněn diktátorský režim, který podporoval teroristické útoky na Izrael, hrozil Izraeli 

použitím WMD a bránil mírovému procesu. V roce 2011 bylo oznámeno stažení 

amerických vojsk a je nejisté, jak se bude stabilita země vyvíjet nadále. Pokud obě země 

půjdou cestou stabilní demokracie, bude to znamenat velkou šanci pro celý region, ale 

taková varianta není v blízké době zaručena. Hrozbou by bylo ovládnutí Iráku 

radikálními hnutími, které by podporovaly teroristické útoky na Izrael, ale z hlediska 

motivace pro jaderný program není významná, protože pokud Irák opět neovládne 

diktátorský režim, nelze mluvit o existenční hrozbě pro židovský stát.  

Prezident Obama byl v Tel Avivu považován za chladnějšího spojence, než byl 

G. W. Bush Jr. a jeho vztahy s premiérem Netanjahuem jsou vlažné. „Ačkoliv jsou 

Obamovi připisovány občasné zásluhy (např. v OSN nebo když byla izraelská ambasáda 

v Káhiře pod útokem), není považován za ‚skutečného přítele‘ země.“ [Waxman 2012: 

72] Vláda premiéra Netanjahua považuje strategii USA v regionu za krátkozrakou, 

přístup Obamy k Íránu za slabý a stejně tak je kritizována i nedostatečná pozornost 

k regionálním spojencům (Saudské Arábii a Jordánsku) a následné otevírání prostoru 



  72

pro zvyšování vlivu Číny a Ruska v regionu. [Waxman 2012: 75] V roce 2009 Obama 

ve svém pražském projevu nastínil nové míry v otázce kontroly zbrojení a volal po 

vzniku smlouvy, která by omezila produkci štěpných materiálů určených pro výrobu JZ. 

[BBC 2009] Taková smlouva by byla v jasném konfliktu se zájmy Izraele, proto zde 

panují obavy, jestli bude mít Obama pochopení pro dohodu fungující od dob Meirové a 

Nixona. [Ben-Ami 2009: 2] Co se vojenské spolupráce USA a Izraele týče, USA stojí za 

zhruba 20% vojenských výdajů Izraele a finanční částka vkládaná do vojenské asistence 

má nadále růst. [Cordesman, Nerguizian 2010: 42] 

S rostoucí vážností íránské proliferace formuloval Izrael nově svůj postoj 

k FMCT. Hlavními body bylo, že FMCT dovoluje obohacování uranu a plutonia, pokud 

jde o mírové účely, a že jediná možná cesta k jadernému odzbrojení na Blízkém 

východě je NWFZ, nikoliv FMCT. [Cohen 2010b: 14] Podle Izraele je FCMT jako 

nástroj pro prevenci jaderného zbrojení neúčinná, protože vše, k čemu může dohoda 

vést, se dá dosáhnout i bez ní. [Ben-Ami 2009: 13] Nelze tedy očekávat, že by Izrael 

podpořil Obamu v jeho protijaderné politice, pokud by se v ní rozhodl v druhém 

prezidentském období pokračovat. Izrael v tomto období také nepřehodnotil svůj postoj 

k NPT i NWFZ a dále považuje mírové vztahy v regionu za nutnou podmínku pro 

odzbrojení. 

Arabské jaro v roce 2011 pro Izrael znamenalo spíše nepříznivý vývoj. Někteří 

autoritářští vůdci udržovali stabilní politiku vůči Izraeli a nové vlády s účastí 

radikálnějších stran přinesly nejistotu. Svržen byl diktátor Mubarak, který však byl 

spojencem USA a jeho režim pro Izrael nebyl hrozbou. Rovněž svržený diktátor 

Kaddáfí se v roce 2004 zřekl výroby WMD, jeho setrvání ve funkci nebylo 

z bezpečnostního hlediska pro Izrael negativní, ale zatím není možné vývoj po 

arabském jaru komplexně zhodnotit. Velkou otázkou je situace v Sýrii, kde 

nedokončená revoluce přechází v občanskou válku a střetávají se zde zájmy západních 

zemí, Ruska i Íránu. Pro Izrael by demokratický a mírový režim v Sýrii znamenal 

velkou úlevu a snížení hrozby teroristických útoků, což je nyní v nedohlednu. Odchod 

spojeneckých jednotek z Iráku a Afghánistánu a změny během arabského jara přináší 

neznámé, kdo bude země vést a jakou politiku zaujme. V případě nástupu radikálních 

diktátorských režimů může dojít k obnovení programů na výrobu WMD zaměřených 

proti Izraeli. 
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V tomto období Izrael opět potvrdil závazek k Beginově doktríně, když se 

v Sýrii se objevily pokusy o vybudování jaderného programu. Podle zpráv CIA se u 

města al-Kibár nacházel téměř dokončený jaderný reaktor. Izrael zahájil v 6. září 2007 

operaci Orchard s cílem ho zničit. Útok sedmi izraelských letounů proběhl úspěšně a 

jaderný program Sýrie byl zastaven. Oproti útoku na Osirak v roce 1981 vyvolala 

operace Orchard výrazně menší kritiku, když žádná arabská vláda nebo USA útok 

nekomentovaly. Sýrie si pouze stěžovala na narušení svého vzdušného prostoru 

izraelskými letouny a popřela jakékoliv pokusy o stavbu reaktoru. Jediná země, která 

útok odsoudila, byla Severní Korea, která tím potvrdila zvěsti o účasti na výstavbě 

reaktoru. [Cohen, Spector 2008] Příčiny pro slabou odezvu jsou pravděpodobně dvě. 

V dobách kdy je proliferace WMD jedním z hlavních témat mezinárodního společenství 

existuje malá tolerance pro nově proliferující země, obzvláště pokud jsou spojovány 

s Íránem a ve výstavbě reaktoru pomáhala Severní Korea. Druhou možností je větší 

tolerance pro preemptivní akce v 21. století a větší tolerance Izraele.  

Na počátku 21. století existují tři hlavní hrozby pro Izrael – íránský jaderný 

program, islámský terorismus a nestabilita v regionu, zatímco cíle jsou mírové řešení 

palestinsko-izraelského konfliktu a normalizace vztahů mezi Izraelem a okolními 

arabskými státy. [Waxman 2012: 74] Více než 50 let po vzniku Státu Izrael stále 

existují hnutí jako Hamás nebo Hizballáh, která Izraeli hrozí kompletním zničením a 

vybudováním islámského státu na jeho území, [Ben-Meir 2010: 62] ale větší hrozbou 

pro Izrael je terorismus nebo proliferace WMD než konvenční útok sousedních zemí. 

[Bahgat 2006: 130] Izrael je napadán teroristickými hnutími operujícími na sousedních 

územích a v Palestině, která jsou podporována nepřátelskými režimy v regionu – Sýrií a 

Íránem. Sýrie, která momentálně nemá možnosti obstát ve válce proti Izraeli, využívá 

Hizballáh a Izrael je součástí vyčerpávací války sponzorované Sýrií, aniž by se musela 

do konfliktu přímo zaplést. [Cordesman, Nerguizian 2010: 45] V roce 2006 se situace 

vyostřila a vypukla válka mezi Hizballáhem a Izraelem. Ačkoliv je terorismus pro Izrael 

v současné době jednou z vážných hrozeb, nelze předpokládat, že by se jednalo o 

zásadní faktor pro udržení či rozvoj jaderného arzenálu, protože jaderný útok v reakci 

na teroristickou provokaci by nebyl racionální z mnoha důvodů, jmenovitě např. kvůli 

zcela jistému konci politicky strategické neurčitosti, která by měla další dopady na 

kalkulace arabských zemí ve vztahu k NPT, mezinárodní kritice, jež by se na Izrael 
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snesla a mohla by znamenat konec podpory USA, nebo ohrožení ozáření vlastních 

obyvatel, pokud by se jednalo útok na hnutí operující v Palestině nebo okolních státech. 

Hlavní bezpečnostní výzvou pro Izrael je íránský jaderný program. Írán byl 

považován za zemi produkující WMD (konkrétně biologické zbraně) již od íránsko-

irácké války a v roce 1999 zpráva CIA uvedla, že Írán produkuje a hromadí také 

chemické zbraně. [Zanders, Wahlberg 2000: 532] Od roku 2002 sílí obavy, že 

posledních 18 let probíhá v Íránu jaderný program pro vojenské účely. V kontextu 

diktátorského, iracionálního a terorismus podporujícího režimu s nepřátelskou rétorikou 

vůči Izraeli je evidentní, že by JZ v rukou Íránu znamenaly existenční hrozbu 

s nežádoucím důsledkem na postavení Íránu v regionu i jeho sebevědomí 

v mezinárodních vztazích a způsobily by zvýšení hrozby jaderného terorismu. V roce 

2005 Ariel Šaron v reakci na postupující jaderný program a vyostřující se rétoriku 

Ahmadínežáda prohlásil: „Díky bohu, že máme schopnost odstrašit a zabránit takovým 

výrokům, aby se staly realitou.“ [Giles 2002: 24] Šimon Peres o Íránu a islámském 

fundamentalismu uvedl: „Představte si Hitlera vyzbrojeného jadernými zbraněmi.“ 

[Peres 1998: 133] 21. dubna 2009 prohlásil Netanjahu při své řeči na ceremonii k 

památce holocaustu: „Jen několik desetiletí po holocaustu se objevují nové síly, které 

otevřeně deklarují svůj záměr smazat židovský stát z povrchu zemského.“ [Karpin 2009: 

36] Izraelští státníci tím jasně propojují holocaust a hrozbu jaderného Íránu a na tom, že 

je existenční povahy panuje konsensus minimálně v rétorice. [Cohen 2010a: 219] 

Výše bylo uvedeno, že zájmem Izraele je udržet se jako jediný jaderný stát 

v regionu a Írán představuje zásadní výzvu pro tento zájem. V listopadu 2011 byla 

vydána zpráva IAEA, která tvrdí, že Írán provozuje aktivity směřující k výrobě JZ. 

Zpráva doslova uvádí, že „ačkoliv některé aktivity identifikované v příloze, mají jak 

civilní tak vojenské využití, některé jsou specifické pro výrobu JZ.“ [IAEA 2011] Írán 

také vlastní ruské bombardéry, které by mohly nést jadernou hlavici, při tom probíhá i 

program na vývoj raket Šaháb-3 a Šaháb-4 schopných zasáhnout Izrael. [Sanders 2009: 

82] Premiér Netanjahu postavil Írán na první místo ve své agendě a na konci září 2012 

ve svém projevu na Valném shromáždění OSN apeloval na stanovení jasné červené linie 

pro Írán, jejíž překročení bude znamenat zásah proti jadernému programu. Taková 

hranice by Írán odstrašila od dokončení produkce JZ, protože fungovala i při jeho 

hrozbě o zablokování Hormuzského průplavu. V projevu odkázal na holocaust a 

nacistickou ideologii. Hrozbu Íránu shrnuje Netanjahu takto: „Není rozdíl, jestli jsou 
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tyto [jaderné] zbraně v rukou nejnebezpečnějšího teroristického režimu světa nebo 

v rukou nejnebezpečnější teroristické organizace světa.“ [Netanjahu 2012]  

V otázce Íránu je velice důležité, jak se k záležitosti postaví USA, i když pro 

Izrael je Írán mnohem vážnější problém, protože USA nejsou v přímém dosahu 

íránských raket. Rozdíl ve vnímání hrozby způsobuje také rozloha zemí, z níž vyplývá, 

že Izrael je možné zničit jednodušeji než USA, které by byly rovněž schopny existovat i 

v době jaderného Íránu a hrozbu zadržovat, zatímco pro Izrael je taková možnost 

nepřijatelná. [Waxman 2012: 79-80] V roce 2009 Obama potvrdil, že všechny možnosti 

jsou na stole. I přes pochybnosti premiéra Netanjahua, Obama zatím stojí za 

pokračováním sankcí. [Spyer 2010: 6] V rámci prezidentských debat v říjnu 2012 ale 

Obama prohlásil, že bude pevně stát za Izraelem a že Írán nesmí JZ získat. Otázka, 

jakým způsobem a jestli vůbec může Izrael zabránit Íránu od zisku JZ, je na delší 

diskuzi, ale je evidentní, že pokud je Írán získá, Izrael využije všech možností, které 

amimut nabízí, aby Íránce ujistil, že v případě jaderného útoku Írán dokážou 

zdevastovat. [Cohen 2010a: 225] 

I přes vyhrocenou rétoriku se izraelští stratégové shodují na tom, že bez 

provokace by Írán na Izrael nezaútočil. [Cohen 2010a: 220] JZ Íránu by ale měly dopad 

na celý region a lze ho podle Cohena [2010b: 8] rozdělit na tři hlavní skupiny obav. 

Prvně, JZ mohou inspirovat Írán k přijetí riskantnějších a agresivnějších strategií a 

k výraznému zvýšení vlivu Íránu v regionu. Psychologické účinky by se mohly projevit 

i na dalších radikálnějších zemích, případně hnutích v regionu. JZ Íránu by „posílily 

pocit mezi arabskými státy, že anihilace Izraele je možná.“ [Karpin 2009: 39] Vyrovnal 

by se tím do jisté míry efekt izraelských JZ, které mají naopak psychologicky působit na 

ostatní vládce v regionu dojem, že je zde Izrael definitivně ukotven. Za druhé, íránský 

jaderný program může vést k další spirále zbrojení v regionu. Experti se shodují, že 

taková situace by vyvolala obavy sunitských států a íránský jaderný program může mít 

v tomto ohledu na spirálu zbrojení větší vliv než jaderný program Izraele. V reakci na 

vývoj Íránu naznačily jadernou možnost Saudská Arábie, Egypt nebo Jordánsko. [Ben-

Ami 2009: 17] Íránské JZ by mohly také dát pocit jistoty arabským zemím, které by 

zaujaly ostřejší pozice při jednáních o budoucnosti Palestiny, což by vyhrotilo situaci 

v regionu. [IISS 2008: 136] V důsledku by íránské JZ znamenaly, že zničení Izraele je 

opět možné. To souvisí s posledním, třetím, dopadem na psychiku izraelské společnosti. 

Dřívější konflikty ukázaly, že pocit ohrožení vyvolává kolektivní vzpomínku na 
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holocaust a izraelská společnost by fungovala pod hrozbou konstantního zničení, což by 

mohlo vést k masivnímu odlivu obyvatel a už tak malý stát by přišel o část lidských 

zdrojů tváří v tvář existenční hrozbě.  

Izraelský jaderný program zhoršuje bezpečnostní dilema, protože poskytuje 

ospravedlnění pro Írán a jeho spojence pro íránský jaderný program. [Bahgat 2006: 130] 

Ale někteří považují JZ v rukou Íránu spíše za faktor zaručující stabilitu, např. Waltz 

v článku z roku 2012 tvrdí, že Írán by měl JZ mít z důvodu nastolení rovnováhy sil 

v regionu, protože ta je podle něj stabilnější než asymetrie, která díky jadernému 

programu Izraele vládne nyní. Naopak k nebezpečnému posílení sebevědomí Íránu, 

předání zbraně teroristům, či vlastnímu útoku na Izrael by nedošlo. [Waltz 2012] Tyto 

názory ale nejsou zcela nové. Martin van Creveld nebo Shai Feldman již dříve tvrdili, že 

JZ stabilizují arabsko-izraelský konflikt. [Sagan, Waltz 2003: 47] Íránský jaderný 

program představuje test pro závazek k Beginově doktríně, nicméně zničit jadernou 

infrastrukturu preventivním útokem či útoky bude mnohem složitější než v případě 

Sýrie či Iráku. V současné době jsou otevřené všechny možnosti, je nicméně jisté, že 

další vývoj bude mít velký vliv na budoucí vztahy v regionu a Izrael se na něj připravuje 

posilováním jaderného arzenálu, jehož popis bude následovat dále.  

3.6.2 Byrokratická rovina: schopnost druhého úderu 

Izrael nadále pokračuje ve vývoji svého jaderného potenciálu. Izraeli byly 

dodány již zmiňované ponorky Dolphin a v roce 2006 podepsal Izrael smlouvu na 

dodávku dalších dvou ponorek, které by měly být dodány po roce 2012. [Kile, 

Fedchenko, Kristensen 2007: 549] Někteří experti věří, že Izrael upravil naváděcí střely 

dodané z USA tak, aby bylo možné je vystřelit z ponorky. [Kile, Fedchenko, Kristensen 

et al. 2010: 364]. Izrael sice zprávy o dalších dodávkách Dolphinů popřel, ale v roce 

2009 Uzi Arad, poradce pro národní bezpečnost premiéra Netanjahua, přiznal existenci 

schopnosti druhého úderu v Izraeli, [Ben-Ami 2009: 6] což je logický krok pro případ, 

že by v budoucnu došlo ke konfrontaci s Íránem. Je třeba dodat, že jeden íránský 

jaderný zásah na Izrael, by měl fatálnější důsledky než izraelský zásah Íránu. 

V 21. století již Izrael vlastnil funkční vyspělou protiraketovou obranu Arrow. V roce 

2007 uvedl Arieh Herzog, ředitel agentury pro balistické střely, že Izrael je schopen 

detekovat a zničit jakoukoliv střelu vystřelenou v regionu včetně íránské. [Sanders 
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2009: 88] Takové prohlášení odpovídá strategii odstrašení odepřením, která spočívá 

v přesvědčení Íránu, že jeho střely nemohou zasáhnout Izrael a íránský jaderný program 

nemá v tomto ohledu význam. V roce 2008 provedl Izrael test balistické střely 

s dlouhým doletem ze základny v Palmahímu. Izraelské rádio spekulovalo, že se jednalo 

o raketu Jericho III, která by měla mít maximální dosah 4800-6500 km. [Kile, 

Fedchenko, Kristensen 2008: 397] V současné době má Izrael naprostou převahu 

v konvenční výzbroji oproti arabským zemím, ačkoliv židovský stát v mnoha ohledech 

kvantitativně předhání, tak v kvalitativním měřítku nemá Izrael v regionu rivala. 

[Cordesman, Nerguizian 2010: 4] 

3.6.3 Individuální rovina: budoucnost amimutu 

Izrael stále pokračoval v politice strategické neurčitosti, i přes pochybnosti 

některých politiků. Avšak v prosinci 2006 pronesl premiér Ehud Olmert větu, která byla 

nejdříve interpretována jako konec strategické neurčitosti. „V prohlášení pro německou 

televizi Olmert zahrnul Izrael v seznamu jaderných zemí.“ [Kile, Fedchenko, Kristensen 

2007: 549] Na premiéra se snesla vlna kritiky včetně požadavků na jeho odstoupení a 

následně byla tato poznámka Olmertem i jinými politiky popřena klasickou formulí, že 

Izrael nebude první, kdo zavede JZ na Blízký východ. Je možné, že šlo o jeden z 

promyšlených úniků, které mají posilovat sílu odstrašení, avšak politika strategické 

neurčitosti zůstává nadále pevně zakotvena ve strategické kultuře. Také Šimon Peres ve 

svém prvním rozhovoru jako prezident v roce 2007 referoval o Izraeli jako o jaderné 

zemi, což je výrok, který není v souladu s amimutem. [Cohen 2010a: 47] Mohlo se 

jednat o vzdor Perese, který stál u začátku jaderného programu, nicméně 

v rozhodujících momentech, kdy se formoval amimut, nebyl v rozhodovacím procesu 

zahrnut. Celkově se na prahu 21. století mezi izraelskými stratégy debatuje o 

budoucnosti a efektivnosti amimutu. Především s vývojem jednání o FCMT někteří 

tvrdí, že je načase veřejně přiznat jaderný status země, ale tato skupina není příliš silná a 

lze očekávat, že Izrael bude pokračovat ve strategii politické neurčitosti i v dalších 

letech. 
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4. Politika strategické neur čitosti 

Neurčitost ve spojení s jaderným programem má dva významy. Ten první se 

dotýká proliferujících států, u jejichž programů panuje nejistota, do jaké míry s produkcí 

JZ pokročily z technického hlediska. V druhém smyslu se jedná o strategickou volbu 

vycházející z politických, vojenských nebo kulturních podmínek. [Cohen 1998: 2] Izrael 

je čistým příkladem druhého typu. V této kapitole bude popsán vývoj politiky 

strategické neurčitosti, který je viděn jako neodlučitelný od samotného vývoje 

jaderného programu. Další tři kapitoly představují definici, cíle, pozitiva a negativa této 

politiky, která ochránila Izrael před některými negativními důsledky jaderného statusu, 

ale vybrala si svou cenu v podobě cenzury, navýšení demokratického deficitu a snížení 

efektivnosti izraelského odstrašení.  

4.1 Historický vývoj a d ůvody vzniku 

Politika strategické neurčitosti se v Izraeli vyvinula ve spojitosti s vývojem 

jaderného programu jako reakce na specifické bezpečnostní prostředí a senzitivitu 

regionu na přítomnost JZ. Pro pojmenování této politiky se vžil také kratší hebrejský 

název amimut. Hlavním cílem amimutu je eliminovat negativní bezpečnostní důsledky 

plynoucí z vlastnictví JZ, jako např. spirálu zbrojení v regionu, při současném využívání 

výhod jaderného odstrašení. Kritici ale tvrdí, že politika odstrašení v případě Izraele 

nefunguje, protože země byla napadena jak v roce 1991, tak i v roce 1973, kdy se 

izraelský jaderný program stával veřejným tajemstvím. 

Amimut se vyvíjel v průběhu budování jaderného programu a je logickým 

důsledkem několika faktorů, nikoliv jednorázovou strategií přijatou na radu expertů. Ke 

vzniku strategie přispěly nátlak USA, obavy z důsledku jaderného zbrojení v regionu a 

celková povaha jaderného programu. Její vývoj započal teoreticky již v raném období 

programu, kdy Ben Gurion zvažoval vojenské využití jaderného projektu a o těchto 

úvahách věděli pouze nejbližší spolupracovníci. Projekt nebyl projednán před 

kabinetem, ani nebyl součástí státního rozpočtu a nebyly o něm vedeny žádné záznamy. 

[Giles 2002: 21] Ačkoliv podle zdrojů bylo účastníkům vyjednávání o spolupráci 

s Francií zřejmé, že bude francouzský reaktor využit k výrobě zbraní, dohody vždy 

mluvily pouze o mírovém využití. Oficiálně začal vývoj amimutu v roce 1960, kdy Ben 

Gurion v Knesetu prohlásil: „S pomocí americké vlády jsme založily reaktor v Nahal 
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Rubin pro studijní účely s výstupem 1000 KWt.“ [Ben Gurion 1971: 660] Neurčitost 

začala být nutností v 60. letech, kdy USA na Izrael vyvíjely tlak, aby se vzdal možnosti 

získat JZ a připojil se k NPT, která rovněž nebyla diskutována ve vládě. [Cohen 1998: 

4] Aby Izrael dokázal, že se jedná o mírový projekt, probíhaly v letech 1962-1969 tajné 

inspekce Američanů v Dimoně a Izrael byl díky nim přinucen vyvíjet JZ v naprosté 

tajnosti. V této době působil tlak na USA i Násir, jenž požadoval ukončení jaderných 

aktivit Izraele. Veřejné demonstrace JZ Izraele by do jednání zapletla i SSSR, což by 

mohlo vyvolat eskalaci napětí a konflikt. Eškol slíbil, že odloží demonstraci jaderné síly 

o několik let, než se napětí uklidní, při naprosté neprůhlednosti jaderných aktivit. 

Výměnou za slib USA potvrdily, že inspekce v Dimoně neshledaly utajenou činnost. 

Tento vývoj připravil jedinečné podmínky pro tajnou schůzku Meirové a Nixona, kde 

došlo dohodě o amimutu, která byla státníky obou zemí dodržována dodnes. Důvody 

pro přijetí amimutu vycházely jak z mezinárodních, tak i z vnitropolitických okolností. 

David Ben Gurion musel zpočátku program tajit, ale pravděpodobně nebylo jeho 

úmyslem, aby Izrael existenci JZ nikdy nepřiznal. S jeho odstupem z funkce se do 

rozhodovacích pozic dostali členové protijaderného bloku, kteří viděli převážně 

negativní důsledky.  

4.2 Definice a cíle amimutu 

Politika strategické neurčitosti byla kodifikována v září roku 1969 na tajné schůzce 

Meirové a Nixona. Podmínky dohody nejsou veřejně známy a o samotné dohodě vyšly 

informace na povrch teprve v roce 1991, kdy její existenci odhalil izraelský novinář Ben 

Aluf. Amimut silně prosazoval Henry Kissinger, který Nixonovi v roce 1969 napsal, že 

ačkoliv je cílem USA zabránit Izraeli v zisku JZ, nelze izraelský jaderný program 

kontrolovat a Izrael už pravděpodobně JZ také vlastní. Nejvhodnějším krokem by proto 

bylo přesvědčit Izrael, aby zachoval svůj pokrok v tajnosti. Známo je, že Izrael se 

v dohodě ze září 1969 zavázal držet svůj program v tajnosti, netestovat atomové zbraně 

a ani nehrozit žádné jiné zemi jaderným útokem. USA výměnou přestaly s inspekcemi 

v Dimoně a s nátlakem, aby Izrael přistoupil k NPT. Časem se politika rozvinula 

v americkou ochranu Izraele od mezinárodního dohledu např. na půdě IAEA. [Karpin 

2009: 37] Izrael své závazky z dohody doposud dodržoval. 

Politika strategické neurčitosti je jedinečným závazkem, který spočívá jak 

v nevyvracování, tak v nepotvrzování existence jaderného programu, ale spíše 
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v neurčitém tvrzení, že země nebude první, kdo demonstruje JZ na Blízkém východě. 

Avner Cohen, expert na amimut, ho definuje jako „izraelskou oficiální politiku jaderné 

neurčitosti přijatou v roce 1969 dohodou Nixona a Meirové, která souvisí se sociálním 

aspektem izraelských zákazů a omezení v souvislosti s JZ, které mají charakter 

jaderného tabu.“ [Cohen 2010: xxxii] Politika strategické neurčitosti má dvě součásti: 

žádné veřejné potvrzení nebo demonstrace vlastnictví JZ a promyšlené úniky informací. 

[Maoz 2003: 47] První složka spočívá v zákazu testů, oficiálních ohlášení JZ, 

nepřistoupení k NPT a neupřesňování, co znamená pojem ‚nezavedení JZ‘. Izrael se 

vždy vyhýbal tomu, aby tento pojem byl spojován s termínem vlastnictví, a když se po 

schůzce Nixona a Meirové v roce 1969 Kissinger ptal na upřesnění termínu zavedení, 

Rabin, tehdejší velvyslanec v USA, použil spojení „transformace z nejaderného státu na 

jaderný.“ [Cohen 2010a: 29] Jediné veřejné prohlášení izraelského premiéra 

v souvislosti s jaderným programem proběhlo v roce 1960, kdy Ben Gurion ohlásil 

v Knesetu zisk amerického reaktoru v rámci programu ‚Jádro pro mír‘. Levi Eškol na 

adresu JZ pouze prohlašoval, že Izrael nebude první zemí, která je zavede na Blízký 

východ. Tohoto diskursu se drželi i ostatní státníci a vlastnictví JZ nikdy nepopřeli ani 

nepotvrdili. Rovněž, když se objevila nějaká aféra nebo spekulace v souvislosti s JZ 

židovského státu, jeho politici se zdrželi komentářů, takže ani aféra Mordechaje Vanunu 

nevyvolala reakce izraelských politiků. Zároveň nebylo nikdy potvrzeno, že by Izrael 

provedl jaderný test.  

Nicméně JZ bez možnosti zaujmout strategii ostrašení neměly pro Izrael význam, 

proto díky promyšleným únikům a tajemným prohlášením Izrael jemně naznačoval 

jejich existenci a poskytoval nepřímé důkazy, což dalo základ jaderné deterenci. [Maoz 

2003: 47] S výjimkou roku 1960 nebylo zaznamenáno žádné potvrzené prohlášení o 

žádném z aspektů jaderného programu země. [IISS 2008: 131] Otázkou však je, jestli 

zprávy o jaderném programu Izraele nedosáhly té míry, že by se Izrael měl považovat 

spíše za neprohlášenou jadernou mocnost, než za zemi vedoucí politiku strategické 

neurčitosti. [Maoz 2003: 69] Tento typ odstrašení považuje Thomas Schelling za 

„nejpasivnější typ deterence.“ [Schelling 1976: 85] Protivník je ponechán v nejistotě, 

jakou odezvu jeho případné chování vyvolá.  

Politika strategické neurčitosti by měla sloužit třem cílům: jako pojistka země pro 

případ krize, která má dodat obyvatelům pocit jistoty a sebevědomí, odrazení Arabů či 

jiných nepřátel od útoku na Izrael a umožnění pro ostatním zemím, aby nezaujímaly 
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vyhraněný postoj k izraelskému jadernému programu a udržovaly normální vztahy 

s Izraelem. [Karpin 2009: 38] Vlastnosti politiky strategické neurčitosti shrnuje výrok 

izraelského vědce Yuvala Ne’emana z roku 1984 na otázku, jestli má země JZ: „To by 

bylo technicky přesné, ale mohlo by to být zavádějící, co se týče času, který je k výrobě 

potřeba. Pokud bychom měli překročit jadernou hranici, poskytli bychom ospravedlnění 

k vyzbrojování Arabů pro třetí stranu. Takže máme jasné zájmy na vytvoření 

infrastruktury, abychom nebyli chyceni nepřipravení a pak přestat. Ještě jsme 

nepřekročili hranici. Jak jsme blízko, ale neřeknu. Tato situace tu je již 21 let.“ 

[Cochran 2000: 145] 

Vzhledem k amimutu je těžké odhadovat, jakou doktrínou se představitelé země 

řídí. Na základě analýzy strategické kultury lze očekávat, že Izrael použije JZ za těchto 

okolností: v případě vážné krize „za předpokladu, že bylo vynaloženo značné 

diplomatické i politické úsilí varovat agresora…, pokud politické vedení shledá, že není 

alternativa [k této alternativě může dojít v případě zničení IDF a izolace od Západu]…, 

jako odveta za jaderný útok proti zemi.“ [Giles 2002: 24] V případě poslední možnosti 

by bylo snahou Izraele způsobit co největší škody nepřátelské zemi, a proto ve světle 

íránské rétoriky Izrael usiluje o schopnost druhého úderu. Stejně jako motivy pro 

získání JZ, tak i motivy pro udržení politiky strategické neurčitosti se měnily. Jedny 

z prvních motivů byly zakrytí existence jaderného programu, odvrácení konfliktu 

s USA, které si nepřály jaderný Izrael, zabránění Arabům získat pevnou představu o 

izraelském jaderném programu, odvrácení domácí debaty. [Cochran 2000: 152] 

Zachovat jaderné odstrašení je žádoucí, protože snižuje šanci války a zvyšuje šanci na 

přežití. 

Politika strategické neurčitosti se dotýká i Knesetu, kde se od 70. let JZ zásadně 

neřeší v otevřeném plénu, pro diskuzi nad jaderným projektem jsou určeny výbory, 

zasedající v malých skupinkách. „Celkově Kneset bere JZ jako neexistující.“ [Cohen 

2010a: 145] Pokud se nějaký poslanec, většinou arabského původu, snaží zahájit diskuzi 

o JZ, Kneset ji zablokuje a daná věc se projedná ve výboru v tajném jednání. Také 

všichni prezidenti USA vždy dodržovali dohodu o amimutu. Barack Obama např. 

prohlásil, že „Izrael má specifické bezpečnostní požadavky. Musí být schopen reagovat 

na hrozby… A USA nebudou nikdy požadovat od Izraele přijetí kroků, které by 

podrývaly jeho bezpečnostní zájmy.“ [Cohen, Miller 2010: 30] Zavedenou praxí je, že 

po prezidentských výměnách, požádá izraelský premiér prezidenta USA o formální 
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potvrzení platnosti dohody z roku 1969. Stalo se tomu tak například za působení 

prezidenta Clintona, který obdržel obdobnou žádost jak od Ehuda Olmerta, tak od 

Benjamina Netanjahua. [Cohen 2010a: 33] 

4.3 Pozitiva a negativa amimutu 

V první řadě amimut zprošťuje okolní státy a spojence Izraele od toho, aby se 

k jeho jadernému programu vymezily. Arabské státy nemusí jaderný program 

komentovat a nemusí vkládat značné prostředky do vývoje JZ, stejně tak USA, silný 

příznivec jaderného odzbrojení, nemusí vysvětlovat absenci tlaku na Izrael, aby se JZ 

zřeknul. Za dob studené války bylo pro mocnosti snazší Izrael v tomto ohledu 

ignorovat, než se pouštět do složitých jednání. [Cohen 2010b: 18] Pokud by tehdy Izrael 

veřejně deklaroval vlastnictví JZ, vedlo by to téměř jistě k okamžité jaderné garanci 

SSSR pro arabské státy a k sovětskému vyzbrojování arabských spojenců. [Yaniv 1987: 

228]  

Dále se Izrael vyhnul řadě jaderných dilemat jako třeba morální odpovědnosti za 

ohrožení života miliónů civilistů v případě vyhrožování jaderným útokem jinému státu, 

nebo jasné definici jaderné doktríny navenek. [Cohen 2010b: 18] Největší výzvou pro 

amimut bylo zabránit spirále jaderného zbrojení v regionu, ke kterému by mohlo dojít 

v arabské reakci na JZ židovského státu, a zachování režimu NPT, jenž by zbrojení 

Arabů zapojených v režimu zcela zdiskreditovalo. Experti se shodují, že amimut zmírnil 

snahy Arabů získat JZ, protože jejich motivace není tak silná, jako kdyby Izrael JZ 

vlastnil, ale nedokázal těmto případům zcela zabránit. O JZ usilovaly nepřátelské země 

v regionu celkem pětkrát. V roce 1960 se jednalo o Egypt, dále ve dvou případech o 

Irák, v 90. letech o Libyi, v poslední dekádě o Sýrii a současnou výzvou je Írán. 

Amimut tedy nedokázal jadernému zbrojení v regionu zabránit, ale v kombinaci 

s Beginovou doktrínou si Izrael jaderný monopol zachoval. I když docházelo 

k jednotlivým pokusům o vývoj JZ ze strany muslimských zemí, dílčím úspěchem je, že 

nedošlo k jejich jednotnému pokusu o vyvážení izraelského monopolu. Pokud by o 

takové iniciativě uvažovaly, neměly by de facto jasný podklad, vůči kterému by se 

mohly vymezit, a neexistovala by jasně definovaná hrozba, proti které by iniciativa byla 

namířena. Strategická neurčitost je do jisté míry nutností pro zachování současného 

režimu kontroly zbrojení, protože Arabská liga se nechala v roce 2009 slyšet, že pokud 

by Izrael přešel k otevřenému vlastnictví JZ, vedlo by to k hromadnému arabskému 
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vystoupení z NPT a snahám o zisk JZ. [Cohen 2010a: 255] Amimut dal Izraeli také 

nevídanou volnost při budování jaderného programu tím, že se Izrael vyhnul 

mezinárodním kontrolám a dozoru mezinárodního společenství. „Eškolova politika 

jaderné neurčitosti měla neutralizovat doktrinální rozpolcenost kolem jaderného 

projektu a vytvořit prostor pro konsenzuální podporu.“ [Cohen 1998a: 290] 

Amimut eliminoval výše zmíněné negativní důsledky existence JZ, ale přesto si 

Izrael mohl osvojit strategii odstrašení, kterou většina izraelských politiků považuje za 

úspěšnou. Nicméně výhody amimutu mají svou cenu a přináší s sebou negativní vedlejší 

účinky, které lze roztřídit do dvou hlavních skupin. Za prvé, někteří experti mají 

pochybnosti o úspěšnosti izraelského odstrašení, protože podle nich Izrael nemůže 

vyvinout odstrašení natolik silné jako státy, které veřejně deklarovaly vlastnictví JZ. 

Druhá skupina pochybností se soustředí kolem demokratického deficitu amimutu, který 

již svou podstatou vylučuje jakýkoliv podíl izraelské společnosti na rozhodování či jen 

demokratické kontrole jaderné politiky státu.  

V první řadě někteří experti nevnímají amimut tak pozitivně jako izraelští politici. 

Např. Maoz [2003: 56] tvrdí, že ostrašení Izraele selhalo v roce 1991, když Izrael 

varoval, že bude reagovat v nejvyšší možné míře na jakýkoliv útok, nikoliv pouze na 

chemický, přesto Irák na Izrael rakety Scud vypálil a v Izraeli neexistovala efektivní 

obrana proti těmto střelám. Sagan používá selhání amimutu za války v Zálivu jako 

argument, že politika odstrašení nemusí vždy fungovat. Podle Sagana neměl Husajn 

záruku, že Izrael JZ nakonec nepoužije a pokud by odstrašení fungovalo, rakety Scud by 

nebyly vypáleny vůbec. [Sagan, Waltz 2003: 176] Maoz [2003: 60] dále tvrdí, že 

například v roce 1973 mohl být útok Sýrie a Egypta rozsáhlejší, k limitovanému rozsahu 

došlo v důsledku omezených politických cílů a obav z konvenční kapacity Izraele. 

Podle Maoze nehrály JZ v rozhodování Arabů významnou roli a spíš konvenční zbraně 

dokážou efektivněji odstrašit sousední státy. Baumgart a Müller [2004-2005: 46] dále 

vidí selhání amimutu v tom, že nedokázal zabránit Iránu, Iráku a Libyi, aby přestaly 

usilovat o vlastní JZ, a Egypt se Sýrií neodradily od CBW. Amimut nebyl schopen 

eliminovat další důsledek izraelských JZ, a to jejich roli v mírovém procesu. Dokud 

budou obě strany trvat na svých vizích o kontrole zbrojení v regionu, JZ Izraele budou 

překážkou, nehledě na strategickou neurčitost. Zde vidím hlavní problém v definici 

toho, co tvoří úspěšnost amimutu. JZ Izraele měly a stále mají zajistit přežití židovského 

státu proti hrozbám, které se v průběhu času vyvíjely a v tomto ohledu JZ zbraně svůj 
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účel dosud plnily. Pokud bychom však připustili, že JZ mají za cíl eliminovat útoky 

nepřátelských zemí, pak jaderné odstrašení selhalo, tak jak tvrdí odpůrci.  

Další z řady kritických bodů fungování amimutu je dohled nad jaderným 

programem. Izrael je sice demokratický stát, ale politika jaderné neurčitosti vylučuje 

jakoukoliv debatu s veřejností na toto téma. Jaderné technologie s sebou nesou 

zdravotní a bezpečnostní rizika a je ve veřejném zájmu, aby bezpečnostní standardy 

byly co nejvyšší. Ale informace o bezpečnosti práce v jaderných zařízeních nebo o 

zacházení s jaderným odpadem, nejsou dostupné pro veřejnost, ačkoliv jsou pro 

bezpečnost zařízení zásadní. [Karpin 2009: 38] Reaktor v Dimoně patří mezi starší a 

zastaralá zařízení nechrání zdraví pracovníků. V médiích se tato otázka propírá velmi 

zřídka, situace se mírně zlepšila ke konci 90. let, kdy pracovníci v Dimoně žalovali 

vládu za zdravotní následky. [Farr 1999] Sagan tvrdí, že potencionálně je amimut 

nebezpečný, protože nedává záruky, že program bude důsledně monitorován, a 

nedostatek veřejné debaty zvýší možnost, že byrokratické zájmy IDF, které preferují 

preventivní a útočné strategie, budou bez výhrad vyslyšeny. [Sagan, Waltz 2003: 78] 

Cohen [2010a: 159] tvrdí, že v dnešní době existují mezinárodní normy o 

transparentnosti, které se staly znakem vyspělého státu, ale amimut je s těmito normami 

neslučitelný. Amimut zvyšuje riziko jaderné katastrofy. 

Utajenost programu zabraňuje jakékoliv veřejné debatě na toto téma, kontrole 

médií či veřejnosti. Úřad vojenských censorů hlídá státní tajemství a v teorii každý 

nejen novinový článek, ať už elektronický, nebo tištěný, týkající se obrany a 

zahraničních vztahů, ale i knihy nebo internetové příspěvky na toto téma, musí být 

Úřadu odevzdány ke kontrole. V praxi ale fungují úzká vymezení kritických témat, do 

kterých spadá už jen malá část publikací. [Cohen 2010a: 110] Informace o JZ jsou 

kontrolovány nejpřísněji a tak i informovanost publika je nízká. Absence informací se 

nicméně netýká pouze současnosti, ale i minulosti. Rozhodování o JZ hrálo do jisté 

míry roli ve většině arabsko-izraelských válek a odpírání informací znemožňuje 

izraelské veřejnosti si vytvořit kompletní obrázek o historii země a důsledcích existence 

jaderného programu. „Amimut dělá z izraelské veřejnosti historické nevzdělance.“ 

[Cohen 2010a: 161] Nicméně média i veřejnost v zemi berou amimut přinejhorším jako 

nutné zlo pro uchování státního tajemství, které se těší vysoké podpoře. Málokdo 

podporuje zrušení cenzury a uvolnění informací. Například antijaderná kampaň Eliezera 

Livneha v letech 1962-1964, který se snažil informovat členy Knesetu a veřejnosti o 
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jaderném programu, selhala pro nedostatek zájmu veřejnosti. Přitom tento pokus je 

nejvážnějším protestem proti JZ země. [Cohen 2010a: 118-125] 

Amimut lze považovat za úspěšnou strategii a není pravděpodobné, že v blízké 

době dojde ke změně strategie politické neurčitosti. Izrael vlastní JZ, aniž by to 

vyvolalo řetězovou reakci zbrojení v regionu a konec NPT. Cenou za mírný 

mezinárodní dopad jeho jaderného programu je demokratický deficit uvnitř Izraele. 

Nicméně v souladu se specifickou strategickou kulturou země občané tolerují toto 

omezení a naopak jadernou politiku země schvalují. Přežití Státu Izrael není v první 

řadě definováno jako zachování institucí a politických hodnot státu, ale jako fyzická 

existence země. V takovém prostředí mají JZ přednost před jistou mírou 

transparentnosti a otevřenosti. 



  86

5. Analýza historického vývoje izraelského jadernéh o 

programu: identifikace klí čových moment ů a 

nezávislých prom ěnných 

V předchozích kapitolách byl popsán vývoj jaderného programu Izraele a 

události, jež tento vývoj ovlivnily. Izrael zahájil výstavbu jaderné infrastruktury 

s nejasnými úmysly a bez definice požadovaného výsledku tohoto snažení. Výzkum 

nových technologií měl být v očích Davida Ben Guriona zárukou přežití státu, který se 

zrodil v komplikované regionální situaci. Pod pojem ‚nové technologie‘ spadal i jaderný 

výzkum rozvíjející se v židovském státě již od roku 1948, a o kterém jen nejužší 

spolupracovníci Ben Guriona zpočátku tušili, že by mohl vést k výrobě JZ. Ani Ben 

Gurion neměl jasný plán a jaderný program se tak vyvíjel spíše v závislosti na 

mezinárodním prostředí a schopnostech jeho nejbližších spolupracovníků. Levi Eškol, 

favorizující spíše konvenční strategie, jaderný program po Ben Gurionovi více méně 

‚zdědil‘ a stejně jako u jeho předchůdce se jeho názory odrazily v dalším vývoji 

projektu. Avšak i Levi Eškol musel reagovat na mezinárodní prostředí, ve kterém se 

židovský stát pohyboval, především na vztah s USA a mocenské zájmy studené války, 

které se začínaly soustředit na Blízký východ. Poslední politička, která se výrazně 

podílela na podobě programu, byla Golda Meirová, pod jejímž vedením byla započata 

politika strategické neurčitosti, která nastavila další směr programu přetrvávající do 

současné doby. Na přelomu 60. a 70. let bylo rozhodnuto: Izrael bude mít JZ, ale 

v uvnitř i navenek bude jednat jako nejaderný stát s výjimkou přistoupení k NPT a 

vágních hrozeb či náznaků, které měly za účel posílit strategii odstrašení. Od této doby 

byl vývoj programu minimální, uvnitř země vládl silný konsensus, že směr jaderného 

programu nastavený v prvních dekádách je správný, dochází pouze ke změnám 

v jaderném arsenálu. Je třeba poznamenat, že jaderná doktrína země patří k přísně 

utajovaným dokumentům a nelze tedy hodnotit vývoj s ohledem na tyto strategické 

dokumenty. 

Mým cílem bylo naznačit, že jaderný program Izraele je třeba vidět jako proces, 

či politiku, která se dlouhodobě vyvíjí. Vlastnictví JZ tak není stav, který započal 

v jistém momentu a dále se nemění, ačkoliv stát JZ stále má, motivace pro jejich 

skladování, či pro rozvoj jaderného arzenálu se může výrazně měnit. Jedním z hlavních 
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cílů práce je vystihnout motivace pro izraelský jaderný program a jejich změny, ke 

kterým mohlo v průběhu dekád docházet. Vzhledem k tomu, že Izrael nezahájil svůj 

program s jasným cílem, naopak se projekt vyvíjel v dobách několika regionálních krizí, 

je evidentní, že i motivace projektu nebudou stabilní. Pro tuto práci byla zvolena 

metoda rozbor procesu (process tracing), podle níž proběhne analýza vývoje 

izraelského jaderného programu v této kapitole. Metoda rozbor procesu zkoumá 

souvislost mezi nezávislou a závislou proměnnou rozložením daného procesu do řady 

kroků zprostředkovávajících tuto souvislost. [Drulák a kol. 2008: 18] V prvním kroku 

budou na základě dat z předchozích kapitol definovány klíčové momenty, které buď 

určovaly průběh vývoje jaderného projektu, významně ovlivnily jadernou strategii, nebo 

vedly k výrazným změnám jaderných schopností. Tyto momenty byly vždy ovlivněny 

mezinárodními či domácími událostmi a rovněž není vyloučeno, že v daný moment 

působilo více vlivů. Z klíčových momentů vývoje programu vychází proměnné, aneb 

motivace pro jaderný program, se kterými budu dále pracovat. Kritické momenty 

považuji za základ kauzálního mechanismu izraelského jaderného programu. 

Protože vývoj jaderného programu byl detailně popsán ve třetí kapitole, zde 

následuje pouze výčet jedenácti identifikovaných klíčových momentů: 

1948  začíná vývoj jaderné institucionální infrastruktury 

1954  dočasné zbrzdění vývoje jaderné institucionální infrastruktury 

1956  počátky izraelsko-francouzské dohody o výstavbě Dimony 

1962  strategická diskuze o budoucí roli JZ v bezpečnostní strategii země 

1965/1966 strategické konference o jaderné doktríně 

1967/1968 produkce prvních JZ 

1969  dohoda Meirové a Nixona na politice strategické neurčitosti 

1973  JZ poprvé v pohotovostním stavu 

1981  artikulace Beginovy doktríny 

1994/1995 rozhodnutí o zisku schopnosti druhého úderu  

2006  rozhodnutí o posílení schopnosti druhého úderu 

Pouze z pohledu na seznam událostí vyplývá, že program se vyvíjel rozdílnou 

rychlostí v různých obdobích. V tomto ohledu byla nejvýznamnější 60. léta, kdy se 

odehrál nejvyšší počet důležitých rozhodnutí. Naopak od 70. let, po kodifikaci politiky 

strategické neurčitosti a upřesnění pravomocí ministra obrany v reakci na vyhlášení 
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jaderné pohotovosti v roce 1973 frekvence těchto momentů řídla, ale i přesto že Izrael 

získal JZ v letech 1967/8 a od této doby platil stav ‚Izrael vlastní JZ‘, při pohledu na 

další události, je jasné, že vývoj probíhal dál a jaderný program jím byl ovlivněn. Mohly 

se tudíž měnit i motivace. Proto dalším krokem v analýze bude zjištění motivací, které 

představují nezávislé proměnné, vyplývajících z kritických momentů. Mým cílem není 

opětovně detailně rozebírat jednotlivé události, ale vystihnout okolnosti, které k danému 

rozhodnutí vedly a na jejich základě nezávislé proměnné definovat. Klíčové události 

považují za „intervenující příčinný mechanismus“ [Drulák a kol. 2008: 44], který 

propojuje závislou proměnnou, tzn. ‚vlastnictví JZ‘ s nezávislými proměnnými.  

V roce 1948 začíná vývoj jaderné infrastruktury a v roce 1954 je na jeden rok 

pozastaven. Tyto dva momenty je třeba rozebrat ve vzájemné souvislosti, protože oba 

podporují hypotézu, na které se shoduje i většina expertů, že David Ben Gurion byl 

hybnou silou jaderného programu. S jeho nástupem do úřadu se začíná rozvíjet vědecká 

infrastruktura, jejíž základy jsou pokládány tak, aby se mohly stát základem jaderného 

projektu. Po výměně na premiérském křesle v roce 1954 Moše Sharett její vývoj 

zpomaluje, avšak po návratu Ben Guriona do úřadu se stala „jeho prioritou.“ [Cohen 

1998a: 71-72] Motivace vycházející z těchto momentů jsou proto shodné se třemi 

následujícími motivy Davida Ben Guriona. Za prvé, je to ‚hrozba vzniku panarabské 

koalice‘ definovaná jako vznik multilaterální vojenské arabské koalice, která by měla 

jasně deklarovaný cíl zničit židovský stát. Ačkoliv tehdy chyběla intenzivní arabská 

spolupráce [Maoz 2003: 50] a arabské státy se často potýkaly s vnitřními problémy, 

agresivní rétorika spolu s pocitem izolace přímo uprostřed nepřítele způsobily, že Ben 

Gurion vnímal toto nebezpečí jako reálné a zakládalo tedy důvod pro jaderný program. 

„Lidé, kteří favorizují jistou politiku, obvykle věří, že je podporována mnoha logickými 

a nezávislými důvody.“ [Jervis 1976: 128] Druhý motiv nazývám ‚trauma holocaustu‘ a 

definuji ho jako nazírání na arabské nepřátelství jako na paralelu 

s pokusem nacistického Německa o vyhlazení židů. Ve světle těchto obav se JZ opět 

jevily jako racionální odpověď na hrozbu vyhlazení národa. „Vytvořením jasného 

náhledu odvozeného z předchozích událostí poskytuje analogie užitečnou zkratku 

k racionalitě. Ale také skryjí aspekty současné situace, které jsou odlišné od předchozí.“ 

[Jervis 1976: 220] Proto bych zde nerada polemizovala, jestli situace, ve které se Izrael 

nacházel po válce na nezávislost, byla srovnatelná s hrozbou nacistického Německa, ale 

je více než pravděpodobné, že Ben Gurion toho názoru byl. Nepřátelská rétorika 
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okolních zemí nedávala Izraeli naději, že konflikt, ve kterém se stát nacházel, bude brzy 

ukončen, proto bylo potřeba přijmout opatření, která by nepřátelům jasně naznačila, že 

existence židovského státu v regionu je nezvratná a permanentní. Za třetí, JZ lze v tomto 

pohledu považovat za ‚symbol permanentního začlenění do regionu‘, definovaný jako 

situaci, kdy JZ výrazně zvyšují vojenské i politické náklady na definitivní porážku 

Izraele do té míry, že nepřátelé spíše akceptují jeho existenci, než aby vytrvaly 

v pokusech o jeho zničení. Od té doby, co Izrael začal vlastnit JZ, musely arabské země 

počítat s tím, že kdyby došlo na aktivaci posledního východiska a Izraeli nezbyla jiná 

možnost obrany, potýkaly by se pravděpodobně s jaderným útokem židovského státu a 

pokud byla pro Araby tahle možnost neakceptovatelná, pak musely přijmout fakt, že 

Izrael je definitivní součástí Blízkého východu. 

Rok 1956 můžeme považovat za přelom, kdy se jaderný program v Izraeli stal 

reálný díky technické dohodě s Francií o výstavbě reaktoru v Dimoně. Rozhodnutí o 

zahájení těchto jednání je zároveň i rozhodnutím směrem k zisku JZ. Rok před vznikem 

dohody o Dimoně byla Egyptu poskytnuta rozsáhlá dodávka konvenčních zbraní, která 

uvedla Izraelce v přesvědčení, že se Násir chystá k rozsáhlému útoku na židovský stát, 

umocněné vznikem spojeného velení tří arabských armád. Motiv definovaný 

v předchozím odstavci, ‚hrozba vzniku panarabské koalice‘, stojí na pozadí i třetího 

kritického momentu. SSSR podporovala Egypt nejen materiálně, ale i politicky 

v případě blokády průjezdu izraelských lodí Suezským kanálem. Zatímco Izrael marně 

žádal o bezpečnostní garance od USA, ale získal pouze omezené dodávky zbraní, či 

chladnou reakci na dodávky československých zbraní do Egypta, jeden 

z nevýznamnějších rivalů již světovou velmoc jako spojence získal. ‚Politická izolace‘ 

je druhým motivem vycházejícím z období před Suezskou krizí, jehož hlavní rys je 

absence významných mezinárodních spojenců, kteří by byli ochotni poskytnout 

bezpečnostní garance Izraeli, a zároveň se jedná o zatím čtvrtý identifikovaný motiv. 

Čtvrtá kritická událost, strategická diskuze o budoucí roli JZ v bezpečnostní 

strategii země v roce 1962, nepřinesla intenzivnější rozvoj jaderného programu, ale 

spíše potvrdila jeho pokračování, když Ben Gurion rozhodl, že jaderný program se bude 

rozvíjet spolu s konvenčními schopnostmi IDF, aby si Izrael zanechal obě možnosti 

otevřené. JZ mohou být ale použity pouze jako poslední možnost, pokud selže obrana 

jinými prostředky. Vzhledem k tehdejšímu tlaku USA na umožnění detailních inspekcí 
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v Dimoně, je opodstatněné konstatovat, že na jeho rozhodnutí kromě přesvědčivých 

argumentů protijaderného křídla měla vliv nejistota budoucího mezinárodního vývoje 

kolem Dimony a dopad na izraelsko-americké vztahy. Je evidentní, že ‚politická 

izolace‘ Izraele, již definovaný motiv, a snaha zmírnit ji budováním vztahů s USA je 

motivem s pokračujícím vlivem na izraelský jaderný program. Další motiv vychází ze 

závěrů diskuze, kde bylo přímo rozhodnuto, že JZ mají být použity jako ‚poslední 

východisko‘. Pro definici této nezávislé proměnné navážu na další kritický moment, 

strategické konference z let 1966/67, který nabízí poměrně jasnou interpretaci vzhledem 

k tomu, že závěrem konferencí bylo usnesení, za jakým účelem by došlo k použití JZ, 

tedy proč se je Izrael snaží získat. Tím mělo být použití jako ‚poslední východisko‘, 

které bylo definováno jako situace, kdy by došlo k některému z následujících stavů: „(1) 

úspěšný arabský průnik do obydlených částí země; (2) zničení IAF; (3) vystavení 

izraelských měst masivnímu a devastujícímu vzdušnému útoku, nebo hrozba 

chemického či biologického útoku; (4) použití JZ proti území Izraele.“ [Cohen 2010a: 

77] Je evidentní, že konferencím přecházel mezinárodní vývoj, který ale za účelem 

mírného zjednodušení bude zohledněn u dalšího momentu, jenž se udál pouhý rok poté. 

Za přísného utajení získal v letech 1967/68 Izrael první JZ. Byl to ministr obrany 

Moše Dayan, silný zastánce jaderné doktríny, který dal rozkaz s produkcí začít, když 

Eškol a jeho poradci váhali. Šestidenní válka a napětí před jejím vznikem sehrály 

zásadní roli při rozhodnutí o zahájení výroby, což ovšem neznamená, že by k produkci 

bez této události nedošlo. Nejprve bude popsán motiv, který doposud nebyl definován, 

ačkoliv se objevuje dříve v rámci definice poslední možnosti, nyní je přítomen jako 

samostatná hrozba, jež se objevuje ve strategických kalkulacích. Obavy z chemického 

arsenálu Egypta, který také zahájil program na výrobu balistických střel, zakládají 

oprávnění definovat další nezávislou proměnnou ‚proliferace CBW‘, tedy cíl ostrašit 

arabské země od použití těchto zbraní proti Izraeli. Ovšem dále lze v izraelském 

rozhodnutí identifikovat i další motivy. Chladné reakce západních zemí na bezpečnostní 

potřeby Izraele během eskalací a války potvrdily realitu ‚politické izolace‘ a osamocené 

čelení zemi s CBW opět umožňovalo analogii k holocaustu, a ačkoliv není jisté, jestli 

Násir uvažoval o použití chemických zbraní proti Izraeli, ‚trauma holocaustu‘ posílilo 

obavy z další genocidy, které mělo být zabráněno JZ jako ‚poslední východisko‘. 

Poslední motiv po šestidenní válce, kdy byla zahájena vlastní produkce, potvrzuje i 

pocit, že konvenční odstrašení selhalo a arabská hostilita trvá a i po třetí porážce se 
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Arabové nechystali uzavřít mírovou dohodu. Zřetelně je vidět, jak jsou některé 

nezávislé proměnné propojené, a navzájem se umocňují, proto by určení nejsilnějšího 

motivu muselo být předmětem složité analýzy ztížené cenzurou kolem jaderného 

programu, avšak není stejně tak vyloučeno, že motivy působily i s podobnou intenzitou. 

Dohoda Nixona a Meirové v roce 1969 je jeden z těch klíčových momentů, který 

je snadné interpretovat. Cílem schůzky bylo vyřešit postoj USA k izraelskému 

jadernému programu, a i když její detaily nejsou dodnes známy, všeobecně se 

předpokládá, že právě na ní byla dohodnuta politika strategické neurčitosti, jejímž cílem 

bylo předcházet negativním důsledkům nuklearizace Blízkého východu. USA přestaly 

bránit tomu, aby se Izrael stal jaderným státem a JZ byly odejmuty z agendy 

vzájemných vztahů. Izraelským motivem pro podniknutí takové schůzky bylo zachování 

jaderného programu, protože unilaterální demonstrace JZ by významně zhoršila vztahy 

s USA a zvýšila mezinárodní politickou izolaci, což by pro židovský stát bylo krajně 

nežádoucí. Ke schůzce vedly motivy zachovat jaderný program a zmírnit ‚politickou 

izolaci Izraele‘. 

 Za osmé je třeba popsat jadernou pohotovost vyhlášenou během jomkippurské 

války v roce 1973. Tato informace nebyla nikdy oficiálně potvrzena, ale většina zdrojů 

ji považuje za pravdivou. K jaderné pohotovosti došlo, když Izrael čelil překvapivému 

útoku dvou armád, mobilizace nebyla završena a země nutně potřebovala dodávky 

zbraní. Současně opět selhalo konvenční odstrašení a stejně tak i jaderné odstrašení ve 

své neurčité podobě Araby neodradilo. Pokud by Izrael nezískal dodávky zbraní, bylo 

by možná nutné aktivovat již popsaný scénář ‚poslední východisko‘. Na jednu stranu 

mohla být pohotovost přípravou na situaci, kdy se tento scénář potvrdí. Na druhou 

stranu, časová souslednost jednotlivých kroků a dodávek zbraní by odpovídaly tomu, že 

skutečnou motivací pro jadernou pohotovost bylo vyvinutí tlaku na USA, aby v obavách 

před jadernou krizí, do které by se mohl zaplést i SSSR, dodaly zbraně Izraeli, což se 

nakonec stalo ve větším množství než Izrael požadoval. [Yaniv 1987: 214] Další 

nezávislou proměnnou, ‚tlak na USA‘, definuji jako zvýšení vyjednávacího potenciálu 

Izraele ve vztahu k USA prostřednictvím explicitně nevyslovené hrozby, že dojde 

k použití JZ, pokud nebudou bezpečnostní potřeby Izraele brány v potaz. Je zřejmé, že 

tato proměnná úzce souvisí s mezinárodní izolací USA, ale zatímco v tomto případě jde 

o skutečnost, které se Izrael brání, tlak na USA je aktivní možnost, kterou JZ Izraeli 

nabízí.  
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Izrael nebyl jediným regionálním státem, který usiloval o JZ. V 60. letech se 

jednalo o snahy Egypta a o dekádu později Iráku. V reakci na jaderný program Iráku 

provedl Izrael v roce 1981 útok na reaktor v Osiraku, který odstartoval Beginovu 

doktrínu. Cíl Izraele lze definovat jako udržování náskoku v jakékoliv fázi vývoje JZ a 

nejsilnějšího jaderného arzenálu v regionu. Pokud by se v regionu objevil jaderný stát 

s lepším deterenční potenciálem, mohl by Izrael vydírat, navíc by pozice Izraele byla 

oslabena malou rozlohou a vysokou hustotou osídlení v některých oblastech. Z těchto 

důvodů bylo výše definované ‚prvenství v jaderném zbrojení‘ pro Izrael důležitou 

motivací. Tento motiv je reakcí na jadernou proliferaci, která se na seznamu hrozeb 

vyskytovala od 60. let, ale teprve v souvislosti s Beginovou doktrínou ho lze s určitostí 

zařadit jako motiv ve strategickém myšlení Izraelců. 

Poslední dva kritické momenty popíšu ve vzájemné souvislosti, protože se jedná 

o podobné změny v izraelském jaderném arzenálu. První přišla v polovině 90. let, kdy 

Izrael podepsal kontrakt na ponorky z Německa, které se v budoucnu staly základem 

izraelské schopnosti druhého úderu, a druhá o 10 let později, v roce 2006, kdy Izrael 

flotilu ponorek rozšířil. Válka v Perském zálivu potvrdila, že balistické střely 

nepřátelských zemí mohou zasáhnout Izrael. Arabské programy na výrobu balistických 

střel probíhaly dále spolu s vývojem CBW a možností, že v budoucnu budou použity i 

k nesení JZ. Jako vysvětlení pro motivaci získat schopnost druhého úderu se nabízí 

‚proliferace CBW‘ a ‚prvenství v jaderním zbrojení‘. V 21. století se hrozby vyvíjí 

podobně. Ačkoliv v roce 2003 byl odstraněn režim Sadáma Husajna, v počátcích 

operace Irácká svoboda nebylo jisté, jak bude situace probíhat a jestli Sadám proti 

Izraeli nepoužije CBW, které měl mít. V roce 2007 sice zničil Izrael zárodky syrského 

jaderného programu, ale jaderná hrozba v podobě Íránu trvá dál. Z tohoto vyplývá, že 

motivy jsou v případě tohoto období stejné jako v tom předchozím.  

Dosud byly v této kapitole identifikovány klíčové momenty a nezávislé 

proměnné. Pro přehlednost uvádím výčet definovaných proměnných: 

hrozba vzniku pan-arabské koalice 

trauma holocaustu 

symbol permanentního začlenění do regionu 

politická izolace 

poslední východisko 
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proliferace CBW 

tlak na USA 

prvenství v jaderném zbrojení 

Kromě motivů hrály roli ve strategických rozhodováních Izraele i osobní názory 

hlavních aktérů v rozhodovacím procesu. Peres a Dayan, silní propagátoři jaderného 

ostrašení, se významně zasloužili o jaderný projekt. Jak již bylo řečeno, Dayan 

pravděpodobně jednal v nejlepším zájmu Izraele podle svého mínění, když propagoval 

vlastnictví JZ. To samé lze uvést i o Peresovi s dodatkem, že jemu podle všeho šlo i o 

kariérní prospěch, který zde není považován za motiv proto, že to nebyl on, kdo byl 

zodpovědný za konečné rozhodnutí, svým názorem mohl pouze ovlivnit Ben Guriona. 

Avšak Peresův vliv nepovažuji za motiv, protože nelze dokázat, že by bez něj Izrael JZ 

nezískal, nebo je získal později. Pravděpodobnější je, že Ben Gurion si ho za 

spolupracovníka vybral právě proto, že Peresovy názory na JZ se shodovaly s jeho 

vlastními. Ostatní aktéři, především Eškol, Meirová, Galili nebo Allon svými názory 

usměrňovali vývoj programu, protože však byli zastánci konvenčních zbraní, jejich 

názory by byly spíše motivací pro konvenční zbrojení, nikoliv pro jaderný projekt. Na 

závěr dodám, že cílem této kapitoly bylo identifikovat a definovat motivy, které vedly 

Izrael k zisku JZ, na základě určení klíčových událostí, jež ovlivňovaly vývoj programu. 

V další kapitole budu s nezávislými proměnnými pracovat, především ve vztahu 

k Saganově teorii.  
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6. Saganovy t ři modely a izraelský jaderný program: 

konfrontace 

V poslední části mé práce budu vycházet z poznatků shromážděných 

v předchozích kapitolách. Nejdříve zařadím jednotlivé nezávislé proměnné pod 

Saganovy modely a určím, jaký model charakterizuje případ Státu Izrael, přičemž není 

předem vyloučeno, že se bude jednat více modelů současně, nebo že byla nalezena 

proměnná, která se jednoznačně do jednoho modelu zařadit nedá. Pro přehlednost bude 

každý model znovu krátce popsán. Budu se také zabývat otázkou, jestli je Saganova 

teorie dostatečná k vysvětlení motivů pro izraelský jaderný program, případně v čem 

jsou její slabiny či silné stránky. Dále zhodnotím výsledek komparace případu Státu 

Izrael a Saganových modelů a nezávislé proměnné budou interpretovány v jejich 

vzájemném vztahu a srovnání. Na základě této interpretace se na závěr pokusím o 

navržení dalších podnětů k výzkumu motivací pro jaderný program.  

6.1 Bezpečnostní model vs. Izrael 

Základním motivem bezpečnostního modelu je, že státy vlastní JZ, aby „chránily 

svou suverenitu a národní bezpečnost“ v anarchickém systému. Ačkoliv Sagan přiznává, 

že JZ mohou sloužit i jako „deterent proti drtivé konvenční vojenské hrozbě nebo jako 

prostředek nátlaku pro vynucení změny statusu quo,“ [Sagan 1996-1997: 57] model 

podrobně rozvádí jen efekt jaderné proliferace na vznik dalších jaderných programů a 

navazující strategickou řetězovou reakci jaderného zbrojení. Tento případ nelze 

aplikovat na Izrael vzhledem k tomu, že právě on byl první stát s jaderným programem 

v regionu a obava z JZ arabských zemí nebyla původní příčinou pro zahájení programu.  

Při úvaze o bezpečnostní situaci Izraele je zřejmé, že bezpečnostní model bude mít 

velkou váhu. Izrael je obklopen nepřátelskými zeměmi, a i přesto, že se jejich počet 

mírně snížil, jistou záruku přežití Izrael stále nemá, momentálně mu zničením hrozí 

Írán. Sám Sagan ve svém článku Izrael letmo zmiňuje a (bez náznaku podrobnější 

analýzy) ho do bezpečnostního modelu zařazuje. Zde do bezpečnostního zařazuji 

následující motivy: ‚hrozba vzniku pan-arabské koalice, poslední východisko, politická 

izolace, proliferace CBW a prvenství v jaderném zbrojení‘. Jen z početního hlediska je 

zřejmé, že bezpečnostní model bude převažovat, protože více než polovina nezávislých 
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proměnných sem spadá a se Saganem se tímto do jisté míry shoduji. Tyto motivy lze 

odlišit podle toho, jestli souvisí s konvenčními hrozbami, nebo s nekonvenčními. 

‚Hrozba vzniku pan-arabské koalice a poslední východisko‘ byly spojovány převážně 

s konvenčními výzvami, pouze jedna dimenze ‚posledního východiska‘ byla definována 

jako obrana před útokem WMD. Potvrzuje se Saganův předpoklad, že motivem pro JZ 

bývá i drtivá konvenční hrozba.  

Naopak ‚proliferace CBW‘ a ‚prvenství v jaderném zbrojení‘ jsou spojeny pouze 

s nekonvenčními výzvami. Zatímco CBW si Sagan v rámci vysvětlení tohoto modelu 

nijak nevšímá, jaderné zbrojení je nejpodrobněji rozepsaným motivem. Je třeba ale 

dodat, že Sagan se nejvíce věnuje případům, kdy země získá JZ v reakci na JZ jiného 

státu. V rámci motivu ‚prvenství v jaderném zbrojení‘ ale Izrael získal JZ spíše pro 

případ, že by je v budoucnu jiný rival získal, protože dosud existuje v regionu, kde je on 

sám jediným jaderným státem. Na druhou stranu, ve světle současné hrozby Íránu je 

tato proměnná nejsilnějším vysvětlením pro tvrzení, že Izrael by se v současné době 

svých JZ nevzdal. Izrael balancuje hrozbu Íránu. 

Poslední proměnnou zařazenou do tohoto modelu je ‚politická izolace‘. Podle 

Sagana státy, které nemají prostředky pro zisk vlastních JZ, se snaží o zapojení do 

mezinárodních aliancí, jejichž členové JZ mají a poskytnou jim garance pro případ 

jaderného útoku. [Sagan 1996-1997: 57] Danou proměnou lze pomocí jeho tvrzení 

vysvětlit. Ačkoliv Izrael neusiloval primárně o jadernou koalici, byli si Izraelci vědomi 

toho, že formální spojenectví s tak silným státem jako USA by jim garantovalo 

bezpečnost a odstrašilo ostatní země od útoku. Jenže situace se zkomplikovala, když 

USA o spolupráci nestály a od Izraele se odvrátily i ostatní západoevropské země 

s krátkou výjimkou Francie, zatímco SSSR dodávala arabským zemím zbraně. Někteří 

experti jsou dokonce toho názoru, že kdyby USA prvotní izraelské žádosti o jaderné 

garance neodmítly, Izrael by JZ nyní neměl, tyto odhady jsou ale neověřitelné. 
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6.2 Vnitropolitický model vs. Izrael 

Vnitropolitický model se orientuje na domácí aktéry, kteří ovlivňují vlády směrem 

k zisku JZ nebo jadernému odzbrojení. Domácí aktéři podle Sagana jednají bez ohledu 

na národní zájmy, ale spíše pro své „lokální byrokratické nebo politické zájmy.“ [Sagan 

1996-1997: 63] Hlavním zdrojem motivace pro jaderný program nejsou bezpečnostní 

hrozby, které slouží spíše jako racionální zdůvodnění pro jaderné zbrojení a jako krytí 

pro vlastní motivy aktérů. V této práci byl popis vývoje izraelského jaderného programu 

rozdělen do čtyř rovin a jen z pouhého pohledu na obsah je zřejmé, že individuální a 

vnitropolitická rovina hrály nejmenší význam při formování programu. Důvody pro 

oslabení této dimenze leží především v politice strategické neurčitosti a utajenosti 

programu před jejím formulováním. Protože politika strategické neurčitosti je 

všeobecně přijatou doktrínou, žádný politik se k jadernému programu nevyjadřuje a ten 

se tak nemůže stát zdrojem politických zisků. Naopak, pokud je jaderný program 

zmíněn izraelským politikem, jak tomu bylo např. u Ehuda Olmerta v roce 2006, stane 

se takové prohlášení zdrojem kritiky. V teoretické rovině by politický prospěch 

z jaderného programu mohli mít pouze Ben Gurion, Eškol a Meirová nebo jejich 

spolustraníci, kteří byli za jeho vývoj zodpovědní před vytvořením politiky strategické 

neurčitosti. Teoretická rovina je zde ale důležitá, protože v realitě by veřejná 

demonstrace JZ Izraele s velkou pravděpodobností měla silně negativní následky, které 

by jen stěží mohly sloužit k politickému prospěchu.  

Z dostupných zdrojů vyplývá, že žádný z tria prvních tří premiérů neměl v úmyslu 

spojit JZ s politickým prospěchem. Ačkoliv Sagan tvrdí, že politici často schovávají 

v projevech své vlastní zájmy za bezpečnostní potřeby státu a je proto těžké skutečnou 

motivaci odhalit, [Sagan 1996-1997: 63] Stát Izrael se nezdá být tímto případem. U Ben 

Guriona šlo primárně o zabezpečení národních zájmů. Z jeho projevů je zřetelné, že 

jeho motiv byl pocit zodpovědnosti, obdivu a lásky vůči vlastnímu lidu. Kdyby byl Stát 

Izrael zničen, existovala velká šance, že národ se svou kulturou a vírou postupně 

zanikne. Není důvod věřit, že by Ben Gurion skrýval vlastní úmysly za deklarovaným 

cílem zajistit svému lidu přežití. „Jestli byl oblíben nebo ne – nebo vůbec jestli jeho 

kroky byly schvalovány – to nebyla ta věc, která Ben Guriona zajímala,“ popisuje Ben 

Guriona ve svém životopise Meirová. [Meir 1976: 235] Toto tvrzení podporuje i fakt, že 

rozhodovací procesy probíhaly v naprostém utajení, které znemožňovalo zisk 
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politických plusů, a Ben Gurion se v průběhu rané fáze politických postů dobrovolně 

vzdal z důvodu únavy. Moc se proto nezdála být jeho hlavním motivem. 

Další dva premiéři vývoj jaderného programu spíše zpomalovali a mírnili, a 

ačkoliv Ben Gurion byl jejich politický rival v druhé půlce 60. let, snaha odlišit se od 

jeho politických kroků, kterou Sagan [1996-1997: 69] považuje za motivaci 

k denuklearizaci zemí, se nezdá být jejich motivem. Za prvé, odlišit se nebylo možné, 

protože v této době byl jaderný program Izraele předmětem spíše špionážního úsilí 

ostatních zemí, než předmětem veřejné debaty. Za druhé, důvodem pro umírnění vývoje 

programu bylo spíše přesvědčení Eškola i Meirové, že konvenční ostrašení je pro Izrael 

vhodnější. Meirová je spojena s politikou, která Izraeli znemožnila vyprofilovat se 

veřejně jako jaderný stát, protože takový mezinárodní obraz by Izraeli pouze uškodil a 

Eškol byl tím, který díky pokračování politiky utajení po Ben Gurionovi amimut 

umožnil. Kdyby měl rozhodovat např. Moše Dayan, nebyl by vznik amimutu zaručen. 

Na tomto místě je třeba vrátit se k Peresovi a Dayanovi. Šimon Peres byl jediný, 

jehož působení Cohen spojuje s kariérní motivací. Vliv Perese, který se v poměrně 

mladém věku dostal do vysokých rozhodovacích postů, je spojen především se 

spoluprací s Francií, jejíž byl strůjcem a pravděpodobně přesvědčil Ben Guriona, aby se 

na ni zaměřil. V tomto ohledu lze jedině konstatovat, že Peresův vliv mohl vývoj 

urychlit, ale není prokazatelné, jestli měl na jaderný program celkově vliv do takové 

míry, aby jeho jednání bylo možné považovat za motiv. „Byl to Ben Gurion, kdo činil 

rozhodnutí, aby se projekt dal do pohybu, a bral za ně politickou odpovědnost.“ [Cohen 

1998: 24] Jak by se vyvíjel program bez vlivu Šimona Perese, je nemožné zjistit, ale 

Ben Gurion by zřejmě usiloval o JZ i bez něj, nejpravděpodobnějším vysvětlením 

Peresova podílu na vlivu je, že Ben Gurion se sám chtěl obklopit lidmi, kteří jeho 

jadernou vizi podpoří.  

Jiné, významnější vnitrostranické vlivy, či opozice jadernému programu se 

v průběhu vývoje nevyskytly. Protesty jaderných vědců, se kterými se potýkal Bergman, 

nebyly zaměřeny proti jadernému programu jako takovému, ale proti jeho infrastruktuře 

a realizovatelnosti Bergmanovy vize, např. v Izraeli nebyl žádný vědec specializující se 

na jaderné reaktory, i přesto byla Bergmanova priorita v roce 1952 získat jaderný 

reaktor. [Cohen 1998a: 36] Ani velmi zřídka se objevující protesty jednotlivců proti 

jadernému programu (např. Mordechaj Vanunu) neovlivnily nijak veřejné mínění či 
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směr programu. JZ jsou v Izraeli široce akceptované, jejich zisk je považován za dobrý 

krok [Cohen 2010a: 169] a obyvatelstvo akceptuje politiku strategické neurčitosti. Ani 

v Knesetu se JZ nestaly předmětem debaty. Jaderný program Izraele vnitropolitickým 

tlakům nepodléhal a zařazení Izraele do tohoto modelu je třeba vyloučit. 

6.3 Normativní model vs. Izrael 

Poslední model je spojován s identitou státu a symbolickou funkcí JZ. Chování 

státu určují předpoklady o tom, co je „legitimní a vhodné“ v mezinárodním systému a 

co státy „věří, že musí mít, aby byly legitimními moderními státy.“ [Sagan 1996-1997: 

73] Zisk JZ zvyšuje prestiž státu v mezinárodním systému a určuje jeho pozici jako 

významné země. Do třetího modelu jsem začlenila dvě proměnné, které jsou spojeny 

s pozicí Izraele ve vztahu k ostatním zemím. Oproti Saganovu vysvětlení zde bude 

menší odlišnost v tom, že Izrael usiloval o posílení své pozice v rámci bilaterálního 

vztahu USA-Izrael a upevnění své pozice v regionu, nikoliv o zvýšení své celkové 

mezinárodní prestiže prostřednictvím JZ. Cohen [2010, xxvii] o Izraeli píše: 

„Neusiloval doma či v zahraničí o prestiž, respekt nebo uznání, které vyplývá 

z vlastnictví JZ.“ 

První motiv zařazený do normativního modelu je ‚symbol permanentního začlenění 

do regionu‘, jehož podstata spočívala ve vyvolání dojmu, že Izrael je pevně začleněný 

v regionu Blízkého východu, protože vojensky ho porazit nelze. Karpin [2009: 40] 

tvrdí, že nejspíše právě „izraelské jaderné zbraně byly rozhodujícím elementem 

v přesvědčení arabského světa, že židovská přítomnost na Blízkém východě je 

permanentní realita.“ V tomto ohledu nejsou JZ vlastněny v reakci na bezpečnostní 

hrozbu, ale spíše v zájmu vyvolání dojmu neporazitelnosti. Izraelci věřili, že JZ budou 

nejlepším nástrojem pro přesvědčení rivalů o jejich síle a odhodlání. Funkce JZ zbraní 

je zde především symbolická a odráží postavení Izraele v regionu. 

Za druhé, ‚tlak na USA‘ rovněž považuji za proměnnou, která neodráží přímo 

vojenskou sílu JZ, ale spíše soft power, kterou jejich vlastník získá. V případě Izraele 

nešlo o zvýšení mezinárodní prestiže ani o vyvolání dojmu mezinárodně-politicky 

silného státu. Cílem bylo zvýšit svou vyjednávací sílu pouze v rámci bilaterálního 

vztahu USA-Izrael. Izrael od počátku svého založení neúspěšně žádal o americké 

bezpečnostní garance, a zatímco SSSR arabské státy významně podporovala, USA se 
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k otázce bezpečnosti stavěly chladně. I přesto, že docházelo k dodávkám zbraní z USA 

do Izraele, židovský stát neměl do poslední chvíle jistotu, jestli v době vážné krize USA 

vypomůžou, což se projevilo např. v době šestidenní války, po které bylo rozhodnuto o 

zahájení plné produkce JZ. Několikrát rovněž došlo k intervenci SSSR ve prospěch 

arabských států, ať už v podobě politického tlaku na Izrael, nebo limitované vojenské 

účasti v konfliktu, a Izrael potřeboval USA, které by ho proti těmto tlakům ochránily, 

protože samotný vztah odstrašení mezi SSSR a Izraelem by byl výrazně asymetrický. 

Jeden z francouzských vědců účastnících se spolupráce s Izraelem řekl: „Počítali jsme 

s tím, že izraelská jaderná bomba bude namířena proti Američanům – nikoli k útoku na 

Ameriku, ale k tomu, aby jim mohli říkat: Jestli se dostaneme do kritické situace a vy 

nám z ní nebudete chtít pomoci, použijeme naše vlastní atomové bomby.“ [Pacner 2009: 

203] USA neměly nejmenší zájem na tom, aby Izrael byl jaderným státem, případně aby 

své JZ veřejně demonstroval, či v nejkrajnějším případě použil. V případě Izraelem 

jednostranně vyvolané jaderné krize s arabskými státy, by SSSR pravděpodobně 

intervenoval na ochranu arabských spojenců a USA v zájmu zachování kredibility by 

neměly jinou volbu, než se postavit za židovský stát, který byl v rámci studené války na 

straně Západu. Z toho vyplývá, že dokud USA budou věřit v sebemenší možnost použití 

JZ Izraelem, bude mít Izrael mnohonásobně vyšší vyjednávací sílu ve vztahu k USA než 

jako nejaderný stát. JZ zde figurují jako prostředek pro zvýšení politické síly země. 

Nicméně je třeba přiznat, že zařazení posledních dvou proměnných do tohoto 

modelu může být předmětem diskuze. Ačkoliv primárním důsledkem těchto dvou 

motivů je zvýšení politické síly země a přímé výhody, které z nich plynou (mírová 

smlouva s arabskými státy, zlepšení vztahu s USA), jsou opět politického charakteru, 

jejich sekundárním a nepochybně významným důsledkem je zvýšení bezpečnosti země 

a zajištění existence. V tomto případě Sagan nenabízí řešení, jak uchopit interpretaci 

těchto motivů. Je snaha o zisk politických výhod opravňující k zařazení země do tohoto 

modelu, nebo je zvýšení bezpečnosti, které nastane v konečném důsledku, ten definující 

faktor, jenž zakládá povinnost zařadit zemi do bezpečnostního modelu? Pro zvýraznění 

tohoto dilematu jsem zařadila tyto proměnné do třetího modelu i přes diskutabilnost 

tohoto kroku, ale jejich zařazení do jiného než bezpečnostního modelu nebudu v závěru 

považovat za případný důkaz neplatnosti Saganovy teorie. 

Závěrem je třeba okomentovat politiku strategické neurčitosti, která identitu Izraele 

ovlivňuje do velké míry. Nepovažuji ji za motiv pro JZ, spíše jako důsledek jejich 
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vlastnictví a nástroj pro zmírnění negativních důsledků a mezinárodní odpovědnosti, 

kterou JZ obnáší. Díky amimutu je Izrael jako jaderný stát ve výjimečném postavení, i 

díky podpoře USA je vyjmut z mezinárodního dohledu a jeho strategická doktrína je 

předmětem naprostého utajení. Mezinárodní společenství tak může jen odhadovat, za 

jakých okolností by se Izrael k použití JZ uchýlil, nebo jaké postavení v rámci 

bezpečnostní strategie a konvenčního potenciálu JZ mají. Precizně vybudovaný amimut 

tak umožnil Izraeli stát se uznávaným jaderným státem, který nemusí čelit výtkám ze 

strany původních pěti jaderných států, ačkoliv není jisté, jestli židovský stát JZ vlastní, 

nebo jestli tento stav není spíše komplikací pro vývoj regionu, se kterým velká část 

mezinárodního společenství nesouhlasí. Ačkoliv amimut má i negativa, jejichž výčet je 

ve čtvrté kapitole, umožnil Izraeli vytvořit jedinečnou bezpečnostní identitu. 

6.4 Zhodnocení Saganových model ů ve vztahu k p řípadové 

studii Státu Izrael 

Dosud bylo sedm z osmi motivů zařazeno do některého ze Saganových modelů, 

avšak poslední proměnná, ‚trauma holocaustu‘, nesplňuje podmínky pro zařazení do 

žádného ze tří modelů. Motiv byl definován jako „nazírání na arabské nepřátelství jako 

na paralelu s pokusem nacistického Německa o vyhlazení Židů.“ Ačkoliv arabská 

rétorika takovou snahu naznačovala, situace byla odlišná než za dob nacistického 

Německa. Izrael byl samostatný stát s vlastní armádou a Židé měli možnost se bránit, na 

rozdíl od dob holocaustu, kdy možnost obrany jednotlivců proti státní moci byla 

minimální. Ben Gurion ale věřil, že historie se může opakovat a ve světle vzpomínek na 

hrůzy holocaustu se rozhodnul, že takovou možnost nedopustí, přičemž JZ měly být 

nejvyšším zajištěním přežití státu. Trauma holocaustu posiluje psychologickou dimenzi 

odstrašení a umocňuje vnímání ostatních hrozeb. Tvrdím, že tento motiv neodpovídá 

žádnému modelu. Nesoulad s vnitropolitickým modelem není třeba komentovat a do 

normativního nebo bezpečnostního modelu tento faktor rovněž nezapadá, protože tento 

motiv nesouvisí s konkrétním účelem, kterému JZ měly sloužit, ale s historickým 

traumatem, jenž zintenzivňoval pocit ohrožení a mohl vést k dojmu, že jedině nejsilnější 

možná zbraň ukončí historické násilí na židovském lidu, ačkoliv k samotné porážce 

arabských států byly konvenční zbraně dostatečné. 

Konfrontace Saganových teoretických modelů s případem Státu Izrael potvrdila, že 

většinu motivů lze zařadit do bezpečnostního modelu, avšak zařazení dvou motivů není 
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jednoznačné, Izrael by proto částečně mohl spadat i do třetího modelu. Poslední motiv 

Saganova teorie nepopisuje. Analýza klíčových událostí a historického vývoje 

jaderného programu ukázala, že najednou působilo více motivů, některé jsou navzájem 

propojené, jiné se vzájemně umocňují. Např. kdyby se Izraeli podařilo získat americké 

bezpečnostní garance, nebyla by hrozba vzniku pan-arabské koalice natolik vážná. 

Některé motivy vychází z historie (‚trauma holocaustu‘), politické situace (‚politická 

izolace‘) nebo obecných vlastností JZ (‚symbol permanentního začlenění do regionu‘), 

jiné působí především v krizích (‚poslední východisko‘). Podle mého názoru je 

prakticky nemožné zjistit, jaký motiv hrál hlavní roli v rozhodování izraelských 

státníků, a pokud ano, musela by tomu předcházet detailní analýza jednotlivých událostí 

a nalezení jejich přesné časové posloupnosti. Propojenost motivů dokazuje i fakt, že 

Izrael začal vyrábět JZ po šestidenní válce, události, kde působilo nejvíce motivů 

zároveň.  

Komplikovanost případu Izraele poukazuje pravděpodobně na nejsilnější stránku 

Saganovy teorie: jeho modely jsou základem pro prvotní klasifikaci motivů pro zisk JZ. 

Podle těchto modelů je možné porovnat jednotlivé jaderné země a určit, které spadají do 

stejných modelů a které ne. Saganův přínos spočívá především v tom, že zasáhl do 

debaty o motivech pro zisk JZ, ve které převládala klasická realistická teorie, a dal jí 

nový směr, což je vidět i v samotném článku, jenž budí dojem, že spíše než jasná 

definice a konceptualizace jednotlivých modelů je Saganovým cílem přispět do diskuze. 

Zařazení zemí do jednotlivých modelů je jednoznačně relevantní pro kontrolu zbrojení 

či jaderné odzbrojení, protože pochopení příčiny šíření JZ je podstatné pro navržení 

správných opatření.  

Z analýzy vychází, že Izrael spadá do bezpečnostního modelu, a v rámci 

Saganových modelů nelze toto zařazení zpochybnit. I přes nejasnost zařazení dvou 

motivů a vynechání dalšího, je třeba uznat, že teorie obecně jsou zjednodušením reality 

a nemusí nutně popisovat případ v celé jeho komplexnosti. Ale modely nenabízí základ 

pro detailnější analýzu motivů. Největší slabina Saganových modelů je proto paradoxně 

shodná s jejich nejsilnější stránkou, což je přílišné zjednodušení. Modely postrádají 

jasnou identifikaci okolností, které by opravňovaly zařazení země do jednoho z nich, a 

dilema, které z toho může vzejít, bylo demonstrováno výše. Dále Sagan zcela opomíjí 

psychologickou dimenzi odstrašení i motivy, které mohou vycházet z dřívější historie 

národa. Pět motivů jednoznačně zařazených do bezpečnostního modelu v sobě obsahují 
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různé typy hrozeb pramenících z různých zdrojů. V rámci bezpečnostního modelu vidím 

značný prostor pro rozšíření a upřesnění teorie.  

Stát Izrael je velice osobitý případ, vzhledem k charakteristické strategické 

kultuře, historickému vývoji i bezpečnostnímu prostředí. Tento případ je zajímavým 

testem pro Saganovu teorii, jejíž platnost do velké míry potvrdil, odhaluje však i její 

slabiny a poskytuje inspiraci pro další výzkum. Prostor vidím ve vytvoření smíšených 

modelů, které by se zabývaly případy, jež nejsou čistým modelovým typem. Sagan 

takové možnosti zcela vynechává, např. když Francii komentuje jak v rámci 

bezpečnostního modelu, tak i v rámci normativního, aniž by se zabýval úvahou, jestli 

oba modely nemohly hrát roli současně. Pokud by existovaly smíšené modely, vyřešilo 

by se dilema z předchozí podkapitoly, kde nebylo jasné, kam zařadit poslední dvě 

proměnné. Akademik, který by si modely vyložil odlišně od mého chápání, by je mohl 

zařadit spíše do bezpečnostního modelu. Tato možnost mě vede k druhému návrhu, a to 

je vytvoření ‚podmodelů‘ pro každý model. V případě zařazení daných dvou 

proměnných do bezpečnostního modelu by se např. motiv ‚symbol permanentního 

začlenění do regionu‘ ocitl ve stejné skupině s motivem ‚poslední východisko‘. Prvně 

zmíněný motiv je ale spojen spíše s dlouhodobým působením a nepředpokládá možnost 

použití JZ, druhý motiv je aktivován během krizí a jeho specifikem je, že za jistých 

okolností by JZ byly použity. Pro vytvoření podmodelů by opět bylo třeba širší analýzy, 

ale vetší diferenciace v rámci jednotlivých skupin by mohla přispět k detailnější 

explanatorní síle modelů. Posledním návrhem je zakomponování psychologie deterence 

a zohlednění specifik některých zemí, což by přispělo k ucelenějšímu obrazu 

vytvořenému na základě analýzy. Na závěr je třeba podotknout, že tyto návrhy vznikly 

na základě analýzy jaderného programu Státu Izrael, který je obzvláště specifickým 

případem, a detailní analýza dalších jaderných programů by byla potřebná pro další 

zhodnocení praktického využití mých návrhů. 
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Závěr 

Stát Izrael vzniknul na Blízkém východě v roce 1948 proti vůli sousedních zemí 

a první dekády své existence bojoval o přežití. Především v důsledku vážné 

bezpečnostní situace bylo rozhodnuto, že Izrael vyvine JZ. Hlavním cílem této práce 

bylo analyzovat vývoj programu a motivů, které k němu izraelské státníky vedly, a 

konfrontovat ho se známou teorií Scotta Sagana definující tři modely, podle kterých lze 

klasifikovat motivy jaderných států k výrobě JZ. Další dílčí výzkumné otázky se týkaly 

politiky strategické neurčitosti. Izrael je z bezpečnostního hlediska specifickým 

případem a jeho aplikace na Saganovu teorii byla zajímavý testem pro její platnost a 

schopnost vysvětlit motivy pro zisk JZ.  

Jaderné zbrojení je fenoménem od druhé světové války a během této doby se 

zavedl předpoklad, že státy získávají JZ s cílem zajistit si bezpečnost v anarchickém 

mezinárodním systému a země, které nemají dost prostředků pro náročný program, 

budou usilovat o koalici s jaderným státem. Článek Scotta Sagana Proč státy získávají 

jaderné zbraně (Why do states build nuclear weapons?) vyšel v roce 1996 a jeho 

hlavním cílem bylo dát nový směr debatě, která podle Sagana neodrážela všechna fakta 

související s jaderným zbrojením jednotlivých zemí. Sagan navrhnul tři modely, 

bezpečnostní, vnitropolitický a normativní, s předpokladem, že každou jadernou zemi je 

možné právě do jednoho z nich zařadit. Bezpečnostní model odrážel hlavní, realistický 

proud, vnitropolitický model zohledňoval, že jaderné zbrojení v daném státě může být 

výrazně ovlivněno některým z individuálních, vnitřních aktérů jednajícím ve vlastním, 

byrokratickém či politickém zájmu, a poslední, normativní model považuje JZ 

především za symbol síly i prestiže a jejich zisk je tak spojen s identitou státu 

v mezinárodním systému. Saganovy modely vnáší nový pohled na jaderné zbrojení, 

přináší však i další kritické otázky. Je možné prostřednictvím daných třech modelů 

klasifikovat skutečně všechny jaderné státy? Lze každý jaderný stát považovat skutečně 

za čistý typ spadající právě do jednoho modelu?  

Izrael je v Saganově článku zařazen do bezpečnostního modelu, ale podrobná 

analýza historického vývoje ukazuje, že skutečnost je složitější. Jaderný program 

židovského státu se začal rozvíjet už od jeho vzniku, kdy JZ byly pro hlavní 

propagátory pouze ideou, ale výzkumné instituce, které vznikaly, mohly do budoucna 
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být základem pro jaderný program. O JZ se nejvíce zasloužil David Ben Gurion, první a 

třetí premiér země, který se obklopil stejně smýšlejícími osobnostmi, Davidem Ernstem 

Bergmanem a Šimonem Peresem, a byl přesvědčen, že právě ony jsou klíčem k zajištění 

existence národa. Ben Gurion si uvědomoval malý rozsah země oproti arabským 

nepřátelům, kteří se mohli sjednotit a Izrael zničit, a zároveň byl hluboce otřesen 

tragédií holocaustu o několik let dříve. Další premiér, Levi Eškol nebyl takový 

příznivcem JZ, jako jeho předchůdce, pokračoval však v nastaveném kurzu především 

v obavách z jaderné proliferace, postup programu se ale o něco zpomalil vlivem 

amerických inspekcí a nátlaku na zastavení projektu. Golda Meirová v roce 1969 byla 

premiérkou již jaderného Izraele, program však ovlivnila především ve vztahu s USA, 

kde dojednala politiku strategické neurčitosti. Na domácí scéně usměrňovala silného 

zastánce JZ, Moše Dayana, a v návaznosti určila pravomoci ministra obrany v jaderném 

projektu.  

Po té, co byl kodifikován amimut, se jaderná doktrína vyvíjela jen v závislosti na 

vnějších hrozbách, z nichž na rostoucím významu nabývaly programy na výrobu WMD 

okolních zemí. Toto tvrzení není možné ověřit, protože všechny dokumenty o jaderném 

programu podléhají přísnému utajení, ale dlouhotrvající amimut má všeobecnou 

podporu, stejně tak jako JZ. Ani zdroje se o žádném významném vnitropolitickém 

vývoji po od 70. let nezmiňují, předpokládám proto, že tato dimenze významně oslabila. 

Analýza ukázala, že vývoj jaderného projektu v Izraeli byl dlouhý proces, v jehož 

průběhu hlas dostávaly různé názorové proudy, Izrael čelil různým bezpečnostním 

výzvám a v závislosti na nich se měnily i motivy pro jaderný program. Je možné, že 

právě zásluhou dlouhého vývoje se Izrael vyhnul negativním následkům, které by 

nejspíše měla veřejná jaderná exploze, a vytvořil se národní přístup k jadernému 

programu, který dodnes nebyl významněji zpochybněn.  

V práci bylo identifikováno osm motivů: ‚hrozba vzniku pan-arabské koalice, 

politická izolace, poslední východisko, proliferace CBW, prvenství v jaderném zbrojení, 

trauma holocaustu, symbol permanentního začlenění do regionu a tlak na USA‘. 

Prvních pět proměnných zcela souvisí s bezpečnostním modelem a zahrnují jak 

konvenční, tak i nekonvenční hrozby, které na židovský stát působily. V jejich jádru leží 

obava ze zformování všearabské koalice s cílem zničit stát Izrael, průnik cizích vojsk 

hluboko na území státu, zničení vzdušných sil a obava z proliferace a útoku WMD. 

Oproti tomu, poslední dvě proměnné jsou spojeny primárně s politickými dopady a byly 
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zařazeny do normativního modelu. JZ symbolizují neporazitelnost židovského státu, 

protože protivník by musel akceptovat náklady spojené s možným jaderným útokem 

Izraele, ke kterému by nejspíše došlo, kdyby Izrael vyhodnotil situaci jako poslední 

východisko, a teorie odstrašení předpokládá, že státy nebudou ochotny akceptovat 

takové riziko. V druhém případě jsou JZ nástroj tichého nátlaku na USA, které mu musí 

pomoci v krizích s vědomím, že se Izrael může uchýlit k jadernému útoku. Sílu 

posledních dvou motivů umocňuje neurčitost a neznalost jaderné doktríny, takže je 

možné pouze spekulovat, jak se izraelští stratégové k použití JZ skutečně staví. Poslední 

proměnná, ‚trauma holocaustu‘ je spojena s nedávnou minulostí Židů a představuje 

psychologický faktor, který zintenzivňuje vnímání arabské rétoriky a pocit ohrožení. 

Výše zmíněné motivy nepůsobily vždy stejně a tak jako vývoj programu byly 

ovlivňovány vnitřním, regionálním i světovým vývojem. Ben Gurion promítl do 

jaderného programu své vnímání izraelské bezpečnosti, v jehož rámci největší obavy 

budila možnost vzniku panarabské koalice a opakování holocaustu. Ačkoliv arabské 

státy až na výjimky neměly schopnost a politickou sílu takovou koalici vytvořit, Ben 

Gurion, traumatizován hrůzami z poválečné návštěvy nacistickém táboře, považoval 

arabskou hrozbu za mnohem ničivější, než pravděpodobně byla. S vývojem programu 

byli do diskuze o jaderném programu bráni i zástupci jiných názorových proudů a 

‚hrozba vzniku pan-arabské koalice‘ se přeformulovala v širší a racionálněji definovaný 

motiv ‚poslední východisko‘. Od 70. let vývoj v regionu přesouvá významné hrozby 

spíše do nekonvenční roviny a s tímto se mění i motivy pro jaderný program. Světový 

vývoj se nejsilněji promítl do proměnné ‚politická izolace‘, která byla nejvýznamnější 

v době, kdy Izrael, oproti arabským státům, jimž pomáhal SSSR, neměl pevného 

spojence, ale po dohodě s USA na strategické neurčitosti se situace pro Izrael zlepšuje. 

Politika strategické neurčitosti, tzv. amimut, je důsledkem dlouhodobého vývoje 

izraelského jaderného programu a současné nejasnosti, jestli jaderné odstrašení je 

skutečně správnou strategií pro Izrael. Výsledkem je politika, která kombinuje 

naprostou mlčenlivost oficiálních zdrojů o JZ země a promyšlené úniky informací či 

tajemná, mnohoznačná sdělení s cílem ostrašit protivníky. Hlavní cíl amimutu je 

odvrátit negativní politické i bezpečnostní následky jaderného programu, aniž by se 

Izrael musel vzdát odstrašení. Izrael se vyhnul zhoršení vztahů s USA a umožnil rozvoj 

jejich spolupráce, aniž by USA musely komentovat, proč Izrael na JZ právo má, 

zatímco jiné státy by se jaderných programů měly vzdát. Také arabské státy program 
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skrytý za amimutem i přes jistou kritiku akceptovaly, zatímco v případě oficiálního 

jaderného programu hrozilo rozmístění sovětských JZ v regionu jako odpověď, nebo 

rozvoj vícera dalších jaderných programů v regionu. Přínos amimutu spočívá 

v zamezení těchto následků, ale má i svou cenu v podobě negativ. Někteří experti 

argumentují, že amimut oslabil sílu odstrašení, které nedokázalo zabránit např. 

raketovým útokům na Izrael v roce 1991 nebo některým jaderným programům. Cenu za 

amimut platí také izraelská veřejnost, která nemá žádné oficiální informace o jaderném 

programu, ani nemá možnost se k němu vyjadřovat. V médiích patří jaderná energie 

k nejsilněji cenzurovaným tématům. V Izraeli proto chybí demokratický dohled nad 

jadernou politikou a nebezpečí spočívá především v bezpečnosti obou zařízení, která 

začínají patřit k zastaralejším. 

S cílem částečně zodpovědět otázky o Saganových modelech uvedené na 

začátku závěru práce jsem analyzovala historický vývoj jaderného programu Státu 

Izrael. Výsledkem analýzy je konstatování, že Izrael skutečně patří do bezpečnostního 

modelu, jak v článku zmiňuje Sagan a platnost teorie nelze na základě jednopřípadové 

studie Státu Izrael zpochybnit, avšak s několika výhradami. Za prvé, jednotlivé modely 

nejsou jasně definovány a při klasifikaci motivů vznikají nejasnosti. Co zakládá 

oprávnění zařadit motiv do daného modelu, primární důsledky, které spočívají v zisku 

politické síly ve vztahu k USA, nebo následné zvýšení bezpečnosti, které plyne 

z dodávek zbraní získaných vlivem politického tlaku? Podle mého názoru je toto dilema 

ponecháno volně na chápání každého analytika. Za druhé, teorie je silným 

zjednodušením reality, které může sloužit k prvotní klasifikaci státu, ale nezohledňuje 

různorodost jednotlivých proměnných v rámci jednoho modelu, což se u případu Izraele 

promítlo v bezpečnostním modelu, kam bylo zařazeno pět proměnných, které se mezi 

sebou v některých případech značně liší. Za třetí, Sagan dále nerozvádí, jak přistupovat 

k situaci, kdy některé proměnné mohou spadat i do jiného modelu. Pokud budeme 

akceptovat, že proměnné ‚tlak na USA‘ a ‚symbol permanentního začlenění do regionu‘ 

patří skutečně do normativního modelu, pak tento případ nastal i v případě Izraele, 

avšak Saganova teorie nstanoví, jak se taková situace promítne do výsledků. Čtvrtou 

výhradou je proměnná ‚trauma holocaustu‘, jejíž zařazení není na základě modelů podle 

mého názoru možné. Jako nejvhodnější by se dal zvažovat vnitropolitický model, 

protože motiv byl do velké míry spojen s Davidem Ben Gurionem, ale chybí zde motiv 

politického či jiného prospěchu, jehož přítomnost je podle mého názoru nutná 
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k zařazení do druhého modelu. Je možné, že detailnější definice modelů by zařazení 

umožnila, ale pravděpodobnější je, že nikoliv. Proto navrhuji zapracovat do modelů 

psychologickou dimenzi rozhodovacích procesů a odstrašení, která by proměnnou 

‚trauma holocaustu‘ vysvětlila. 

Případ Státu Izrael poskytuje velice zajímavý pohled na zisk JZ a na Saganovy 

modely. Protože se jaderný program země dlouhodobě vyvíjel bez jasně daného směru, 

byl ovlivněn více proměnnými. Většinu z nich lze zařadit do bezpečnostního modelu a 

klasifikovat tak případ Izraele na základě Sagana, ale zjednodušení, které je cenou za 

tuto klasifikaci, je podle mého názoru značné a opomíná rozdíly či souvislosti mezi 

některými proměnnými. Proto do budoucna vidím vědecký prostor pro zpřesnění 

Saganovy teorie, či pro vytvoření alternativy v podobě jiných modelů.  
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Summary 

Nuclear proliferation has been a phenomenon since the Second World War and 

realism has been the dominant academic stream to explain it. When writing his article 

‘Why Do States Build Nuclear Weapons’ Scott Sagan intended to outline an alternative 

theory to explain states’ motivation for obtaining nuclear weapons. Thus, he defined 

three models, the Security Model complies with the realistic theory, the Domestic 

Politics Model explains nuclear proliferation as serving to parochial interests of 

interstate actors, and the Norms Model reflects the symbolic function and prestige of 

nuclear weapons. The main goal of this rigorous thesis was to analyze the development 

of the Israeli nuclear program as well as the motivations behind it, and to compare it 

with Sagan’s theory of ‘three models in search of a bomb’. I supposed that the very 

specific case of the State of Israel could be an interesting academic challenge for this 

theory, and could test its explanatory power, and suggest further issues for research.  

The analysis of Israeli nuclear program reveals that it was a long process which 

started without clearly defined goals and was strongly influenced both by international 

and interstate processes, which was the starting point for my analysis. From the 

methodological point of view ‘process tracing’ was applied. At first, I identified over 

ten critical moments of the Israeli nuclear program, when it was either started or 

accelerated, or when the nuclear strategy (at least the part which is known) was 

changed. The intensity of these key moments was the highest during the 1960’s, when 

the first nuclear device was also produced. On the other hand, after the policy of 

strategic ambiguity was formulated, the space for changes in nuclear strategy became 

shorter, so after the 1970’s the density of critical moments is small. This is reflected 

mostly in the interstate domain, where strategic ambiguity is considered to be an 

advantageous policy, and not only is it rarely doubted by Israeli politicians, it is widely 

accepted by Israeli public which is deprived of any information concerning the program. 

In the light of strategic ambiguity, nuclear program could hardly become a source of 

significant political profit. 

In the thesis, eight motives (independent variables) were identified: ‘threat of a 

pan-Arab coalition, political isolation, last resort option, CBW proliferation, primacy in 

nuclear arms race in the region, holocaust trauma, symbol of the permanent presence in 



  109

the region, political pressure on USA’. The first five of them completely fall within the 

Security Model and include both conventional and unconventional threats. They include 

the fear of a pan-Arab coalition with a goal to destroy the State of Israel, penetration of 

alien forces to the Israeli territory, destruction of IAF and the fear of WMD 

proliferation. On the other hand, the last two variables are primarily connected to 

political gains and thus were classified within the Norms Model, even though the 

classification is not entirely clear. Nuclear weapons symbolize the invincibility of the 

Jewish state, since they significantly increase the costs of the total destruction of the 

state, and also serve as a tool for posing pressure to USA during crisis. The last variable 

‘holocaust trauma’ is a psychological factor which intensifies threat perception, 

however I believe it is not possible to classify it within Sagan’s models. These motives 

did not always have the same effect and were influenced by domestic, regional and 

international development.  

Therefore, the result of my analysis is that Israel belongs to the Security Model 

as Sagan states in his article, however there are several exceptions. Firstly, the models 

are not completely clear in their definition, and thus disabled straightforward definition 

of two variables, when I encountered a dilemma whether gains in terms of political 

power or secondary increase in security are the condition to classify a variable, and I 

believe that for now this dilemma is left to each analyst’s understanding. Secondly, 

Sagan’s theory is a strong simplification of the reality which serves to a primary 

classification of a state, but disregards the differences of variables within one model. 

Thirdly, Sagan does not explain how we should approach a situation when one country 

could fall within more than one model, on the other hand, the models in his article are 

explained in complete isolation. Finally, I found one variable which could not be 

classified. Even though ‘holocaust trauma’ might be close to the Domestic Politics 

Model, because it is connected to David Ben Gurion, the motive of political profit lacks. 

Even though Sagan’s models ‘in search of a bomb’ provide some analytical framework 

for classification of states’ motives to obtain nuclear weapons, on the basis of my 

analysis of the case of Israel, I believe there is still unused space for further research and 

elaboration on this topic. 
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