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Abstrakt 

Selhání amerických tajných služeb při odhadu schopností iráckého režimu je často označováno 

jako hlavní důvod rozhodnutí George W. Bushe svrhnout vojenskými prostředky diktaturu 

Saddáma Husajna. Čelní představitelé Bushovy administrativy mezi léty 2002 a 2003 mnohokrát 

zveřejňovali argumenty tajných služeb, aby legitimizovali své. Tyto poznatky se týkaly především 

napojení iráckého režimu na Al-Káidu a pokračujícího vývoje zbraní hromadného ničení na území 

Iráku. Když se tyto informace po válce ukázaly jako mylné, byly tajné služby označeny jako hlavní 

spouštěč invaze spojeneckých vojsk. Ve své diplomové práci Krize tajných služeb USA? George 

W. Bush a rozhodování o invazi do Iráku předložím argumenty v rozporu s tímto zažitým názorem. 

Cílem práce je detailně osvětlit podstatu zpravodajského selhání v oblasti spojenectví Saddáma 

Husajna a Al-Káidy a jeho schopností skladovat a vyvíjet zbraně hromadného ničení. Odhalím 

ideologické a strategické důvody invaze do Iráku a budu obhajovat tezi, že zpravodajské odhady 

hrály v rozhodování George W. Bushe pouze sekundární roli. Pravým důvodem zpravodajského 

selhání nebyla jen nesprávná práce zpravodajců s informacemi z lidských zdrojů (HUMINT) a 

technických prostředků (SIGINT), ale především politizace tajných služeb, která probíhala 

v Pentagonu i CIA. V krizi tak nebyly tajné služby jako celek, ale především tehdejší zpravodajská 

a politická elita. 
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Abstract 

The intelligence failure regarding the estimates of the Iraqi regime is often cited as the main reason 

for President George W. Bush to end the dictatorship of Saddam Hussein. Between 2002 and 2003, 

the highest figures o George W. Bush’s administration often used arguments of the intelligence 

community to justify their decision to overthrow Saddam’s regime by force. Their arguments were 

based primarily on the information about Hussein’s contacts with al-Qaeda and his continuing 

ability to produce weapons of mass destruction. After the war, these estimates were proven wrong 

and the intelligence community was marked as the force that triggered the invasion. In my master’s 

thesis called Crisis of U.S. Intelligence? George W. Bush and the decision to invade Iraq, I put 

forward arguments contradicting this widespread idea. The goal of the thesis is to cast light on the 

fundaments of the intelligence failure regarding Hussein’s alleged contacts with al-Qaeda and his 

capability to stockpile and produce weapons of mass destruction. I reveal the ideological and 

strategic reasons behind the Bush’s decision to invade Iraq and the fact that the intelligence findings 

played only secondary role. The true reason of the intelligence failure wasn’t only flawed 

manipulation with human intelligence (HUMINT) and signals intelligence (SIGINT), but chiefly 

politicization of the secret services. The politicization took place in both Pentagon and CIA. 

Therefore, the intelligence community was not in crisis, instead the crisis took place among the 

intelligence and political elite. 

Klí čová slova 

USA, tajné služby, CIA, George W. Bush, Irák, zbraně hromadného ničení 

Keywords 

USA, intelligence, CIA, George W. Bush, Iraq, weapons of mass destruction 
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Úvod 

V roce 2003 byl koaličními vojsky pod vedením USA svržen nemilosrdný irácký diktátor Saddám 

Husajn. Místo něj však v Iráku nezavládl mír a pořádek, nýbrž nové kolo násilí, jehož nejnovější 

formou je fanatická vláda tzv. Islámského státu rozsévající neklid po celém Blízkém východě a 

nyní už i v Evropě a USA. Válečný konflikt v Iráku si od března 2003 k 11. květnu 2015 vyžádal 

životy 4 412 Američanů a zranění utrpělo dalších téměř 32 0001. Iráčanů zemřelo v důsledku násilí 

zhruba 140 0002. Náklady na vojenské operace a následnou okupaci Iráku se vyšplhaly i s výdaji 

na péči o veterány a úroky z dluhů do roku 2053 podle výzkumníků z Brownovy univerzity na 

neuvěřitelných 2,2 bilionu dolarů, což výrazně přesáhlo předválečné odhady Bushovy 

administrativy pohybující se mezi 50 až 60 miliardami dolarů3. 

Na začátku invaze stály obavy americké administrativy a jejích nejbližších spojenců, že 

Husajn skladuje biologické, chemické a jaderné zbraně (Zbraně hromadného ničení, ZHN), které 

by mohl v budoucnu prodat teroristickým organizacím včetně obávané Al-Káidy. Tyto poznatky 

byly předními vládnoucími politiky prezentovány jako ověřené informace zpravodajských služeb, 

nicméně ZHN se v deklarovaném rozsahu na území Iráku vůbec nenašly a nepotvrdily se ani 

Husajnovy vazby na Al-Káidu. Operace Irácká svoboda, tudíž byla všeobecně označena za selhání 

tajných služeb a i prezident Bush se odvolával v souvislosti s rozhodnutím svrhnout Saddáma 

Husajna především na zpravodajství. „Největším zklamáním mého prezidentství bylo zpravodajské 

selhání v Iráku. Hodně lidí dalo všanc svou reputaci a řekli, že ZHN jsou důvod k odstranění 

                                                 
1 “Operation Iraqi Freedom: US Casualty Status”, U.S. Department of Defense, 12. května 2015. K dispozici 12. 

května 2015 na: http://www.defense.gov/news/casualty.pdf 
2 “Documented civilian deaths from violence”, Iraq Body Count Project. K dispozici 12. května 2015 na: 

https://www.iraqbodycount.org/database/ 
3 Courtney Coelho, “Iraq War: 190,000 lives, $2.2 trillion”, Brown University, 13. března 2013. K dispozici 12. května 

2015 na: https://news.brown.edu/articles/2013/03/warcosts 
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Saddáma Husajna. Nebyli to jen lidé v mé administrativě – také hodně členů Kongresu ještě před 

mým příchodem do Washingtonu, D. C., mnoho lídrů zemí po celém světě četlo totéž tajné 

zpravodajství. A víte, věci nelze vrátit, ale přeji si, aby zprávy zpravodajských služeb byly jiné.,“ 

pronesl Bush krátce před svým odchodem z Bílého domu4. 

Naopak bývalý ředitel CIA (Director of Central Intelligence, DCI) George Tenet ve svých 

pamětech rozporoval Bushova slova. „Ve vládě nikdy neproběhla seriózní debata o 

bezprostřednosti irácké hrozby. Spojené státy nešly do války pouze kvůli ZHN. Pochybuji dokonce 

o tom, že to byl primární důvod. Tak se to ale prezentovalo veřejnosti.“5 Jeho slova naznačují, že 

role zpravodajství zdaleka nebyla tak důležitá, a vzbuzují četné otázky. Do jaké míry neplnily 

zpravodajské služby své povinnosti a zapříčinily rozhodnutí svrhnout režim Saddáma Husajna 

vojenskými prostředky? Byly tajné služby v USA v krizi, z níž pramenila zpravodajská selhání a 

následné rozhodnutí o vojenské operaci proti Saddámu Husjanovi? Jak bylo se zpravodajskými 

informacemi nakládáno? 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl identifikovat pochybení na straně tajných 

služeb a na základě nich rozhodnout, zda bylo americké zpravodajství v krizi, kvůli níž byly 

produkovány chybné odhady ohledně iráckých ZHN. V první kapitole bude charakterizován 

systém amerického tajného zpravodajství. Z koncepčního i historického hlediska rozeberu pojem 

zpravodajského selhání a v teoretické rovině představím pojem politizace tajných služeb, který je 

pro celou práci klíčový. V druhé kapitole se práce zabývá cestou USA k invazi do Iráku, jejími 

širšími souvislostmi a příčinami. Představena budou hlavní zpravodajská selhání, která vedla 

                                                 
4 Alex Spillius, “George W. Bush says Iraq intelligence failure is his biggest regret”, The Telegraph, 1. prosince 2008. 

K dispozici 12. května 2015 na: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/3540733/George-

W-Bush-says-Iraq-intelligence-failure-is-his-biggest-regret.html 
5 George Tenet, At the Ceter of the Storm: My Years at the CIA (New York: Harper Collins Publishers, 2007) 304, 321 
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k nesprávným odhadům ohledně Saddámových ZHN a kontaktů s Al-Káidou. Zároveň bude 

rozhodnutí o svržení režimu vojenskou silou vysvětleno ze strategického a ideologického hlediska. 

Čtvrtá kapitola se věnuje politizaci tajných služeb za vlády Geroge W. Bushe v rámci civilního 

i vojenského zpravodajství. Pátá kapitola odpoví na otázku, zda byly tajné služby v krizi a kdo nese 

za rozhodnutí o vojenské invazi největší díl odpovědnosti. 

Ve své diplomové práci se přikláním k názoru, že rozhodnutí o svržení iráckého diktátora 

bylo dáno již před chybnými zpravodajskými odhady ohledně schopností Saddáma Husajna a 

poznatky tajných služeb byly jen využity k ospravedlnění války. Zpravodajské služby tudíž nebyly 

hlavním hybatelem v rozhodovacím procesu, který byl založen v prvé řadě na ideologických a 

strategických východiscích v souvislosti s probíhající válkou proti terorismu. Nejdůležitějším 

faktorem, který zapříčinil špatné odhady zpravodajců, byla politizace tajných služeb, která 

probíhala na ministerstvu obrany i v CIA. Velmi významnou roli také sehrál DCI George Tenet, 

jenž se radikálně nevymezil vůči politickému tlaku a sám se stal obhájcem Bushovy politiky. Práce 

tak bude hájit následující tezi: Zpravodajské služby jako celek nebyly před invazí do Iráku v krizi, 

chybné odhady byly z velké části výsledkem politizace tajných služeb, která vypovídá především 

o krizi zpravodajských a politických elit. Rozhodnutí o svržení Saddáma Husajna vojenskou silou 

bylo učiněno jen z malé části kvůli informacím tajných služeb, a tudíž za invazí primárně stojí 

vláda George W. Bushe. 
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Kritika zdroj ů 

První kategorií literatury, z níž jsem čerpal ve své diplomové práci, jsou oficiální zprávy vydávané 

senátními komisemi Kongresu Spojených států. Významným zdrojem byla Zpráva Senátní komise 

pro zpravodajství (Senate Selected Committee on Intelligence, SSIC) s názvem Předválečné odhady 

zpravodajské komunity USA o Iráku (U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence 

Assessments on Iraq) z roku 2004. Díky tomu, že ji psali politici, kteří spolurozhodovali o vstupu 

USA do války, má tato zpráva několik základních nedostatků. Předně věnuje příliš velkou 

pozornost informacím zpravodajců ohledně ZHN a nezohledňuje další produkty zpravodajské 

komunity z té doby. Ty by tvrdé závěry SSIC vůči odhadům zpravodajců ohledně ZHN stavěly do 

širšího kontextu. SSIC odmítá připustit politický nátlak na zpravodajce, který byl vytvářen čelními 

představiteli vlády George Bushe, a pouze malou částí se věnuje správný analýzám zpravodajců 

při odhadech spolupráce Al-Káidy a Saddáma Husajna.  

Druhým rozsáhlým oficiálním zdrojem pro mou diplomovou práci byla zpráva speciální 

Senátní komise o zpravodajských schopnostech v oblasti ZHN (The Commission on the 

Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction) z roku 

2005, které předsedali senátoři Laurence Silbermann a Charles Robb. Tato zpráva se Iráku věnuje 

jen z části, je spíše souhrnem zpravodajských poznatků z různých rizikových zemí a ve své druhé 

části dává návod na zlepšení zpravodajské práce. Stejně jako u SSCI je politizace jako možný zdroj 

neadekvátních zpráv tajných služeb upozaděna, nicméně je zde irácké selhání dáno do souvislosti 

s v zásadě správnými odhady o ostatních rizikových státech. Ve výsledku tak vytváří jasnější obraz 

o celkové práci zpravodajců před rokem 2003. Z dalších oficiálních zdrojů jsem významně 

používal zveřejněné části zpráv tajných služeb, zejména z klíčového Národního zpravodajského 
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odhadu (National Intelligence Estimate, NIE) z roku 2002 či zprávy CIA pro Kongres ze stejné 

doby. 

Obecným problémem výše zmíněných zdrojů, který se však netýká komise Silbermanna a 

Robba, jsou vymazané pasáže, které by mohly ohrozit zdroje tajných služeb nebo odhalit 

v přílišném detailu metody jejich práce. Některé z nich byly později zveřejněny a další informace 

vypluly na povrch postupem času v médiích či memoárech, jako například identita klíčového zdroje 

pro důkazy ohledně pojízdných laboratoří sloužící k výrobě ZHN. Mým cílem však nebylo 

zkoumat jednotlivé argumenty, ale rozhodovací proces vlády George Bushe o svržení režimu 

Saddáma Husajna a obecná doporučení, jež ve zveřejněných zprávách zůstala. Pro detailní 

osvětlení některých analytických přehmatů posloužily například analytické práce Michaela Iskoffa 

a Davida Corna, Roberta Jervise či Paula Pillara. 

Pro práci na první kapitole, která rozebírala zpravodajské selhání a politizaci tajných služeb 

z obecného hlediska, jsem zvolil díla uznávaných autorů. Cenným zdrojem byla kniha britského 

autora Michaela Hermana Intelligence Power in Peace and War z roku 1996, která je dodnes hojně 

citovaná ve většině prací na toto téma. Další významným zdrojem byla kniha Richarda Bettse 

Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National Security, v níž autor po 

desítkách let praxe v americkém bezpečnostním aparátu nachází přirozené i vnější problémy 

tajných služeb USA a věnuje se i v menší míře problematice útoků z 11. září a iráckých ZHN. Pro 

pochopení, jak funguje analytická práce zpravodajců, mi posloužila kniha Analyzing Intelligence: 

Origins, Obstacles and Innovations editovaná Rogerem Georgem a Jamesem Brucem. 

Ve druhé a třetí kapitole, které rozebíraly cestu k válce a politizaci tajných služeb, jsem 

kladl důraz na použití citací přímých aktérů, které lépe než interpretace ze sekundární literatury 

dokreslují atmosféru doby. Čerpal jsem z projevů George W. Bushe publikovaných v knize 
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Selected Speeches of George W. Bush 2001-2008, i z prezidentových memoárů s názvem Decision 

Points. Z veřejných projevů viceprezidenta Dicka Cheneyho jsem nejčastěji citoval 

z jeho rozhovorů v programu americké NBC „Meet the Press“. Zdaleka nejdůležitějším zdrojem 

pro pohled bývalého ředitele CIA George Teneta byly jeho memoáry At the Center of the Storm 

z roku 2007. Některé citace jsou rovněž vyňaty z knih Tima Weinera (Legacy of Ashes: The History 

of the CIA), Boba Woodwarda (Plan of Attack) nebo Richarda Haasse (War of Neccessity War of 

Choice). 

Celkově lze literaturu na téma Iráckého zpravodajského selhání rozdělit do tří kategorií. 

Autoři z politické sféry či přímo politici z Bushovy administrativy tíhnou k tomu, označovat 

rozhodnutí o svržení Saddáma Husajna jako postavené na zpravodajských informacích. 

Argumentují při tom některými již zveřejněnými zprávami tajných služeb. To se týká zpráv 

senátních komisí i například memoárů George Bushe. Proti nim stojí bývalí pracovníci tajných 

služeb, kteří postupně zveřejňovali své zkušenosti z práce v bezpečnostní aparátu USA a kteří se 

vesměs snaží obhajovat práci tajných služeb, potažmo i svou. Typickým příkladem je George 

Tenet, ale platí to také o Richardu Haassovi a v menší míře i Paulu Pillarovi. Třetí skupinu autorů 

tvoří analytici práce tajných služeb jako Richard Betts, Paul Pillar, Robert Jervis nebo Scott Lucas, 

kteří se jen málo liší v pohledu na roli tajných služeb při rozhodování o invazi do Iráku. 

Nejradikálnější je v tomto ohledu Paul Pillar, jenž roli tajných služeb vidí jako zcela marginální a 

ve své knize Intelligence and U.S. Foreign Policy: Iraq, 9/11 and Misguided Reform detailně 

popisuje zneužití tajných služeb pro poltickou agendu Bushovy administrativy, přičemž upozaďuje 

roli George Teneta. Asi nejkritičtější je k práci tajných služeb Richard Betts, který se snaží hledat 

systémové příčiny zpravodajského selhání. Betts argumentuje, že přestože nemohly tajné služby 
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v oblasti iráckých ZHN dojít k jinému stanovisku, než ke kterému došly, poctivější zpravodajská 

práce  
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1. Americké tajné služby a fenomén zpravodajského 
selhávání 

Komunita amerických zpravodajských služeb je nesmírně komplexní systém, který sdružuje 

specialisty z mnoha životně důležitých odvětví americké ekonomiky a bezpečnostního aparátu. Od 

roku 1947, kdy administrativa Harryho Trumana de facto stvořila moderní americké zpravodajství, 

se ve Spojených státech vyvinul kompetitivní model zpravodajství, kdy se u finální informace pro 

konzumenty zohledňují poznatky všech relevantních agentur tak, aby byla výsledná informace 

vyvážená. Cílem zpravodajských služeb USA je skrze získávání a analýzu strategických informací 

předcházet hrozbám a podporovat americké cíle ve vojenské a civilní oblasti. Následující kapitola 

má za cíl nastínit složitý vztah mezi politiky a zpravodajci v USA a rozebrat fenomén selhávání 

zpravodajských služeb. V teoretické rovině bude rovněž nastíněn problém politizace tajných 

služeb. 

 1.1. Zpravodajské služby a politika v USA  

Systém amerického zpravodajství se v současnosti skládá ze sedmnácti6 různých agentur plnících 

různé mise spojené se svým umístěním v rámci vlády Spojených států. Od armády přes energetiku, 

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security. DHS), Ústřední 

zpravodajskou agenturu (Central Intelligence Agency, CIA), Protidrogový úřad (Drug 

Enforcement Administration, DEA) nebo Ministerstvo zahraničí, všude tam existují větší či menší 

zpravodajské agentury, které bez přestávky sbírají, analyzují a distribuují zpravodajské informace 

příslušným konzumentům. Tedy lidem, kteří v ideálním případě činí rozhodnutí na základě 

vědomostí získaných skrze dané agentury a zároveň vytvářejí poptávku po nových informacích. 

                                                 
6“Our Strength Lies in Who We Are”, intelligence.gov. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.intelligence.gov/mission/member-agencies.html 
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Spojené státy disponují špičkovým a materiálně skvěle zajištěným zpravodajským systémem, 

v jehož čele po reformě z roku 2004 stojí relativně nezávislý Ředitel národního zpravodajství 

(Director of National Intelligence, DNI). Před ním tuto funkci spojenou se členstvím v Národní 

bezpečnostní radě (National Security Council, NSC) plnil ředitel CIA. 

 Lidé sloužící ve zpravodajský službách lze rozdělit do tří hlavních skupin – sběratelé 

informací, analytici a manažeři. Největší vliv na konzumenty zpravodajských informací mají 

přirozeně manažeři, ředitelé jednotlivých agentur, kteří nasbíraná fakta, poznatky a odhady 

prezentují svým nadřízeným ve vládě, či přímo prezidentovi. Neformální vztahy s konzumenty, 

rétorické a prezentační schopnosti jednotlivých manažerů a v neposlední řadě i editační zásahy do 

zpráv hrají klíčovou úlohu při ovlivňování strategických rozhodnutí politiků. Prezident a lidé 

v nejvyšších kruzích americké politiky ovšem nemají čas číst složité zprávy a odhady, často si 

vyhradí čas pouze na shrnující pasáže a co nejstručnější výtahy7. 

Politici jsou vláčeni soudobými událostmi a v naprosté většině případů si nemohou dovolit 

odložit politické rozhodnutí do doby, než se jim do rukou dostanou kvalitní podklady zohledňující 

pohled všech zainteresovaných stran. Zpravodajské služby navíc v dnešním informacemi 

přehlceném světě soutěží s mimořádně vlivnými mediálními domy, které samy o sobě formují 

veřejné mínění a nutí politiky bleskově se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Lidé zvolení ve 

volbách také vstupují do svých úřadů s určitými cíli, názory a politikami, takže předkládané 

informace filtrují přes předem daný pohled na svět a v souladu s lidskou přirozeností si ze zpráv 

vybírají především fakta podporující jejich vlastní názory. 

                                                 
7 Richard K. Betts, Enemies of Intelligence: Knowledge & Power in American National Security (New York: Columbia 

University Press, 2007), 67. 
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 Informace zpravodajských služeb USA se paradoxně v moderní době staly všelékem i 

největší výmluvou pro důležitá politická rozhodnutí. Kupříkladu prezident Lyndon B. Johnson 

opřel své rozhodnutí pro vstup spojených států do Vietnamské války o informaci o napadení 

americké lodi severovietnamskou armádou v Tonkinském zálivu, přičemž „ti zatracení [američtí] 

námořníci stříleli jen na létající ryby“8. Stejně tak se o necelé čtyři dekády později George W. Bush 

rozhodl použít pro invazi do Iráku důkazy o neexistujících zbraních hromadného ničení v rukou 

Saddáma Husajna. V roce 2011 se pak brilantně provedená operace civilních tajných služeb a 

armády, jejímž výsledkem bylo zabití Usámy bin Ládina, stala silnou politickou zbraní pro Baracka 

Obamu. Výsledky práce zpravodajské komunity v USA se tak silně proplétají s politikou a je těžké 

oddělit politický akt od selhání či úspěchu zpravodajců. 

 Spojené státy investují do získávání a analýzy informací obrovské množství peněz. 

Zpravodajská komunita USA ročně spolyká okolo sedmdesáti až osmdesáti miliard dolarů, což je 

více než desetkrát více než například tajné služby Spojeného království9. Veřejnost má navíc o 

schopnostech a neomylnosti zpravodajských agentur zkreslenou představu z množství fiktivních 

nebo faktických špionážních příběhů v knižní, filmové či televizní podobě. Domněnky o tom, kde 

všude má prsty CIA a co všechno sleduje Národní bezpečnostní úřad (Nationa Security Agency, 

NSA), jdou v poslední době po aféře Edwarda Snowdena či kauze WikiLeaks až do fantaskních 

rozměrů. I proto se každé odhalené selhání zpravodajských služeb setkává s úžasem mezi veřejností 

i politickou reprezentací. Zpravodajské služby jsou však odsouzeny k opakování chyb a selhání 

                                                 
8 Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA (New York: Doubleday, 2007), 243. 
9Intelligence and Security Committee of Parliament, “Annual Report 2012-2013”, 34. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211553/31176_HC_547_ISC.PDF 

 „Intelligence Budget Data“, FAS. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://fas.org/irp/budget/ 
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bez ohledu na množství peněz utracených za nejlepší satelity, odposlouchávací přístroje či 

kupování informátorů. 

 1.2. Selhání jako sou část práce 

Profesor Univerzity národní obrany ve Washingtonu, D. C., John A. Gentry, zdůrazňuje propojení 

světa politiky a tajných služeb při označování zpravodajského selhání. Proto rozděluje 

zpravodajská pochybení do šesti kategorií: 1. neschopnost tajných služeb vyslovit včasné varování, 

2. neadekvátní reakce lídrů a exekutivy na varování, 3. neschopnost tajných služeb upozornit na 

příležitosti, 4. selhání lídrů při využívání těchto příležitostí, 5. pochybení zpravodajské komunity 

při identifikaci rizik a 6. selhání lídrů a exekutivy při minimalizování daných rizik. Do 

zpravodajského selhání se zahrnují i reakce odpovědných konzumentů, neboť součástí manažerské 

práce zpravodajců musí být schopnost přesvědčit lídry exekutivy o naléhavosti dané hrozby či 

příležitosti do té míry, aby přiměli politiky k akci. Proto v sobě obsahují prakticky všechna 

zpravodajská pochybení hned několik typů selhání. Například útoky z 11. září 2001, jejichž hrozba 

byla v obecných rysech několikrát zpravodajci avizována10, tak spadají do kategorie 2, 5 a 6, 

přičemž neřešené slabiny amerického letového provozu byly jedním z hlavních důvodů úspěchu 

teroristů11. 

 Ke zpravodajskému selhání může dojít v každém stádiu výroby zpravodajské informace. 

Od prvotního sběru dat, přes analytické přešlapy, po nekorektní prezentaci informací 

konzumentům číhají na zpravodajce velké překážky, které činí z jejich práce obor, v němž je 

selhání nevyhnutelnou součástí práce. Selhání amerických tajných služeb pramení z obecných 

překážek kognitivního myšlení u analytiků i konzumentů, ze specifických podmínek americké 

                                                 
10 Betts, Enemies of Intelligence, 106-108. 
11 John A. Gentry, “Intelligence Failure Reframed”, Political Science Quarterly 123, č. 2 (léto, 2008), 248-50. 
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politiky a společnosti a v neposlední řadě také ze zpolitizování tajných služeb. Významným 

důvodem selhávání jsou rovněž schopnosti nepřátel služeb, kteří využívají všech možností, jak 

zmást svého protivníka a využít každé slabiny v jeho obraně. Na každé selhání se tak dá nahlížet 

jako na úspěch nepřítele a naopak. 

 Selhání může nabrat mnoho podob a každé nese specifické rysy. Podržíme-li se Gentryho 

konstrukce, nalezneme mnohá selhání, jež zapadají do daného rozčlenění. Neschopnost včasného 

varování lze ukázat na případu Pearl Harboru, americké základny na Havaji vybombardované 

japonským letectvem 7. prosince 1941, či na příkladu útoků z 11. září 2001. Přestože se v prvním 

zmíněném případě historici přou o kvalitu a kvantitu získaných informací například 

z diplomatických depeší kódovacího systému PURPLE, zpravodajské služby věděly o chystaném 

útoku, ale nedokázaly se shodnout kde, jak a kde přesně Japonsko udeří12. V hledáčku tajných 

služeb byly jiné základny, například na Filipínách či v Panamě13. Podobně se případ „překvapivého 

útoku“ projevil při teroristickém útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku a další 

vládní cíle v roce 2001. V průběhu osudného roku 2001 byly aktivity Usámy Bin Ladina zmíněny 

čtyřicetkrát v prezidentově denním souhrnu, pravidelném přehledu důležitých zpráv z tajných 

služeb. Dva měsíce před 11. zářím referovaly zpravodajské služby, že Bin Ládin „v nadcházejících 

týdnech spáchá významný teroristický útok proti americkým a/nebo izraelským zájmům. Útok 

bude spektakulární a jeho cílem bude způsobit masový počet obětí na životech.“ I přes některé 

významné indicie pak FBI a CIA nezakročily dost rychle, aby překazily plány teroristů14. V obou 

případech tak útoky nebyly zcela nepředvídané, pouze tajné služby nebyly schopny ať už 

                                                 
12 Betts, Enemies of Intelligence, 105. 
13 David Kahn, „The Intelligence Failure of Pearl Harbor“, Foregn Affairs 70, č. 5 (zima 1991/2), 147. 
14 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, The 9/11 Commission Report (New York: W. 

W. Norton & Company, 2004), 355-6. 
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z technických či byrokratických důvodů pospojovat všechny indicie do uceleného obrazu a včas a 

konkrétně varovat před ničivým útokem15. 

 Zůstaneme-li u útoků z 11. září, i politici v kabinetech George W. Bushe a Billa Clintona 

mohli činit více ve snaze zmařit operativní možnosti Al-Káidy. Zejména po roce 1998, kdy došlo 

k bombovému útoku Al-Káidy na americké ambasády v Keni a Tanzanii a vyhlášení fatwy Bin 

Ládinem, tedy praktické deklaraci války se Spojenými státy16. Americká politika ale žila spíše 

snahou Kongresu o impeachment prezidenta Clintona a sám prezident se připravoval na možnou 

válku se Srbskem17. Přestože byl poté George W. Bush ještě před oficiálním uvedením do úřadu 

informován o hrozbě, kterou představoval Usáma Bin Ládin, vláda nebyla schopna na základě 

získaných informací rozhodnout o preventivní akci, protože tajné služby v té době registrovaly 

mnohem širší spektrum bezpečnostních hrozeb. Boj proti terorismu zkrátka nebyl do roku 2001 

prioritou číslo jedna pro tajné služby ani politiky. I proto se před rokem 2001 snižovaly stavy 

v protiteroristické sekci NSC a meziresortní komise (tzv. „deputies committee“) neřešily otázky 

terorismu až do začátku léta 2001. Seriózní diskuse šéfů resortů a bezpečnostních agentur na toto 

téma se navíc poprvé konala pouze týden před samotnými útoky18. Právě případ útoků z 11. září 

jasně demonstruje úzké propojení zpravodajství s politikou a lze jej vnímat jako příklad 

neadekvátní reakce lídrů na varování tajných služeb. 

 Selhání tajných služeb USA zapadající do jedné či více kategorií Gentryho členění je 

obrovské množství. Od nepřipravenosti na severokorejský útok na Jižní Koreu v roce 1950 přes 

                                                 
15 James J. Wirtz, „Deja Vu? Comparing Pearl Harbor and September 11,“ in Secret Intelligence: A Reader, ed. 

Christopher Andrew et al. (New York: Routledge, 2009), 186-191 
16“World Islamic Front Statement: Jihad Against Jews and Crusaders”, FAS, 23. února 1998. K dspozici 15. dubna 

2015 na: http://fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm 
17 The 9/11 Commission Report, 348 
18 Betts, Enemies of Intelligence, 106. 
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pro Američany nečekanou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, 

Jomkipurskou válku v roce 1973, Čínskou invazi do Vietnamu v roce 1979, Sovětskou invazi do 

Afghánistánu ze stejného roku, Argentinský útok na Falklandy v roce 1982 po neočekávaný útok 

Saddáma Husajna na Kuvajt v roce 1990 a notoricky známé bezpečnostní krize z posledních let19. 

V záplavě odhalených selhání zpravodajských agentur zároveň úspěchy často dostanou jen málo 

prostoru. Například efektivní užití zpravodajských informací, které vedlo k odpuzení sovětské 

invaze do Polska v krizových letech 1980 a 1981, není tak známé jako neschopnost vyhodnotit 

vojenské manévry armád Varšavské smlouvy v roce 1968 jako přípravu na invazi do 

Československa. Navíc se ve světě zpravodajských služeb těžko odděluje selhání od úspěchu. 

Kubánská raketová krize byla velkým selháním, když zpravodajské služby původně hlásily, že 

rozmístění raket či ponorek SSSR na Kubě by byl „neslučitelný s dosavadní sovětskou praxí.“20 

Avšak snímky špionážních letounů U-2 usvědčující Sověty z rozmístění raket byl zpravodajský 

triumf. Tou nejdůležitější lekcí z historické zkušenosti omylů, ale i úspěchů tajných služeb tudíž 

je, že žádná americká administrativa ještě neprosadila a ani nemohla zajistit neomylnost tajných 

služeb natož zabránit opakování chyb ve sběru, analýze, či prezentaci zpravodajských informací. 

1.3. Systémové p řekážky 

Cílem zpravodajců je předcházet a upozorňovat na bezpečnostní a strategické hrozby zájmům 

Spojených států definovaných v Národní bezpečnostní strategii a konkretizovaných při poradách 

s politickými a byrokratickými činiteli. Analytická práce spočívá v precizním poznání protivníka 

a jeho schopností. Na základě protivníkova předchozího chování pak analytik vyvozuje jeho 

                                                 
19 Michael Herman, Intelligence Power in Peace and War (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 221-2. 
20 Mary S. McAuliffe, ed., CIA Documents on the Cuban Missile Crisis (Washington, D.C.: CIA, 1992) 93. K dispozici 

15. dubna 2015 na: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-

monographs/Cuban%20Missile%20Crisis1962.pdf 
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následné kroky a kromě jiného doporučuje prostředky, jak nejlépe nepřátelským aktivitám čelit. 

Existuje však mnoho problémů bytostně vtělených do práce zpravodajských pracovníků, které 

budou vždy způsobovat částečné nebo naprosté selhání tajných služeb. 

 Jedním z hlavních úkolů zpravodajských služeb je dávat včasná varování před akcemi 

protivníka. Jak ale učinit adekvátní vyrovnání tak, aby je odpovědné osoby vzaly dostatečně na 

vědomí a učinily potřebné kroky k nápravě? Zvážíme-li, kolika bezpečnostním hrozbám Spojené 

státy denně čelí, kam namířit omezené množství prostředků, aby ochránily obyvatele na tom 

správném místě? Politici a rozhodující vládní činitelé si po vypuknutí krizí často stěžují, že tajné 

služby je nedostatečně informovaly o závažnosti rizik. Naproti tomu zpravodajské služby kroutí 

hlavou, proč jejich predikce nikdo nepřevedl do praxe. Například před rokem 2001 Federální 

agentura krizového řízení (Federal Emergency Management Agency, FEMA) předpověděla tři 

nejpravděpodobnější katastrofy: teroristický útok v New Yorku, zemětřesení v San Franciscu a 

extrémní hurikán v New Orleans. Do roku 2005 se naplnily dvě z těchto předpovědí a ani na jednu 

nesoustředila vláda USA maximální úsilí, aby zabránila nejhorším důsledkům. Ovšem již dříve 

v předpokládaných případech únosů letadel Federální úřad pro letectví (Federal Aviation 

Administration, FAA) označil možnost sebevražedného únosu letadla jako nepravděpodobnou a 

místo toho soustředil svou pozornost na praxi unášení letadel s cílem získat výkupné21. Otevřená 

americká společnost jednoduše musí čelit tolika hrozbám, že včasné, konkrétní a fakticky správné 

varování je nadmíru obtížnou disciplínou. 

 Kompetetivní povaha amerického zpravodajství vytváří časté třenice mezi vojenskou a 

civilní částí zpravodajské komunity. Když například spustily komunistické síly ve Vietnamu 

ofenzívu Tet v roce 1968, označil to jeden z činitelů Johnsonovy administrativy za „nejhorší 

                                                 
21 Betts, Enemies of Intelligence, 110-111. 
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zpravodajské selhání této války“22. Překvapení z tak masivního útoku spočívalo v odlišných 

pohledech na počty nepřátelských jednotek. Zatímco CIA kalkulovala se všemi nepřátelskými 

ozbrojenými složkami včetně lokálních milicí, vojenské zpravodajství počítalo pouze s regulérními 

jednotkami pod kontrolou komunistů čítajících okolo 240 000 mužů. Velení operací ve Vietnamu 

pod vedením generála Westmorelanda i politici ve Washingtonu se přiklonili k nižším číslům, 

jelikož převládal otevřeně deklarovaný názor, že se válka blíží k úspěšnému konci. Narůstající 

počet odpůrců by tuto premisu podkopal. Výsledkem byl nepředvídaný koordinovaný útok zhruba 

400 000 mužů, který přes svůj relativní neúspěch zasadil Američanům devastující psychologickou 

porážku23.  

Stejně tak se o více než dvacet let později nemohlo shodnout vojenské zpravodajství a CIA 

na tom, jak velké množství pohyblivých raketových systémů SCUD zničilo americké letectvo před 

pozemním útokem na irácké pozice při Operaci Pouštní bouře v roce 1991. I přes výhrady civilního 

zpravodajství a pozdější zjištění Komise Sněmovny reprezentantů, že neexistují žádné důkazy o 

zničení jakýchkoli mobilních raketových nosičů, armáda v čele s generálem Schwarzkopfem 

tvrdila, že zničila nejméně šestnáct zařízení. Vyšetřovací komise také zjistila, že Schwarzkopf 

přeháněl i množství zničených tanků přibližně o 134 %24. A to proto, aby armáda mohla spustit 

pozemní operaci včas (po dosažení padesátiprocentních ztrát iráckým silám). Naštěstí pro 

spojenecká vojska stačilo k úspěšné operaci daleko menší procento. 

                                                 
22 James H. Willbanks, “Tet 1968: The Turning Point”, Foreign Policy Research institute. K dispozici 15. dubna 2015 

na: http://www.fpri.org/articles/2012/05/tet-1968-turning-point. 
23 Weiner, Legacy of Ashes, 287-8. 
24 Richard L. Russell, „CIA‘s Intelligence in Iraq“, Political Science Quarterly 117, č. 2 (léto 2002), 202-3. „Operation 

Desert Storm: Evaluation of the Air Campaign“, General Accounting Office, červen 1997, 146-148. K dispozici 15. 

dubna 2015 na: http://www.gao.gov/archive/1997/ns97134.pdf 
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 Nelze ovšem říci, že jedna část zpravodajské komunity má vždy pravdu či že se druhá stále 

mýlí. Různorodost názorů mezi jednotlivými agenturami lze nalézt i při pohledu shora dolů. 

Pracovníci v terénu mají větší vliv na provedení úkolů, ale už jsou méně schopni posoudit 

objektivitu svých nálezů, jelikož mají přímý zájem na úspěšnosti své mise. Nezávislí analytici 

bývají méně zainteresováni a jsou obyčejně více objektivní, ovšem nepracují s informacemi z první 

ruky a nedisponují vlivem na události. Generálové a manažeři na nejvyšších místech často 

nechovají velkou důvěru k závěrům níže postavených analytiků a opírají se i z časových důvodů 

na vlastní zkušenosti a zprávy přímo z terénu. Výsledkem je opomíjení časově náročné analytické 

práce a spoléhání se na aktuální zpravodajství – nejnovější tvrdá data z terénu25. 

 Konstantní překážkou při tvorbě tajného zpravodajství jsou pochopitelně akce a protiakce 

přímých či potencionálních protivníků, tedy cizích vlád a tajných služeb či různých zájmových 

skupin, které se snaží co nejlépe zakrýt své úmysly, schopnosti a slabosti. Pokud se chovají 

nepřátelé racionálně, lze jejich budoucí chování pomocí analytických metod do jisté míry 

předvídat. Problém ale nastává, pokud se protivník začne chovat iracionálně, tedy svými činy 

ohrožuje své vlastní zájmy či přímo existenci. Existuje mnoho příkladů, kdy vypukly neočekávané 

krize právě proto, že zpravodajci nedokázali uvěřit, že protivník se může dopustit hrubé chyby. 

Například, když Chruščov rozmisťoval raketová zařízení na Kubu, tajné služby vycházely 

z premisy, že by sovětský vůdce natolik neohrozil svou zemi a neriskoval nukleární válku kvůli 

ostrovu v Karibském moři26. 

 Stejně tak se odhady tajných služeb mýlily v roce 1979, když se zpravodajci domnívali, že 

Kreml pošle do Afghánistánu buď pouze omezený počet jednotek jako zpočátku do 

                                                 
25 Betts, Enemies of Intelligence, 28-29. 
26 Jonathan Renshon, “Mirroring Risk: The Cuban Missile Estimation”, Intelligence and National Security 24, č. 3 

(červen 2009) 324. 
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Československa v roce 1968 nebo masivně vojensky zakročí, aby se vyhnul porážce. Nikdo 

nepředpokládal střední variantu, která se nakonec stala skutečností. Stejně jako zpravodajská 

legenda Sherman Kent v roce 1962 i jeho následovníci v CIA o sedmnáct let později vtipkovali, že 

oni „to odhadli dobře, jen to špatně pochopili Sověti.“ 27 Tomuto fenoménu se říká zrcadlová 

projekce („mirror-imaging“), tedy promítání vlastních hodnot a východisek do svého protivníka, a 

je součástí daleko větší škály kognitivních pastí, do kterých se může zpravodajský analytik při 

odhadování schopností nepřítele chytit28. 

1.4. Paradoxy nápravy 

K pochopení dynamiky zpravodajských služeb je rovněž nezbytné zmínit rozpory, kterým čelí 

manažeři a politici při řízení zpravodajských služeb. Jejich hlavním úkolem je překonávat výše 

zmíněné překážky, aby mělo zpravodajství opravdový význam pro naplňování strategických cílů 

Spojených států. Pokud by chtěli manažeři zabránit zpravodajským selháním v oblasti včasného 

varování, mohou zaúkolovat zpravodajské operativce a analytiky, aby při vyhodnocování 

nebezpečí automaticky počítali s nejhorší možným scénářem. Zvýší tím sice citlivost 

zpravodajského aparátu na možné hrozby, avšak zároveň nezbytně zvýší počet planých poplachů. 

Tím se sníží senzitivita politiků k hrozbám a celá procedura naopak ve finále ohrozí bezpečnost 

státu, neboť opravdová hrozba může zapadnout mezi kvanty irelevantních informací. 

 Aby tedy zpravodajci dokázali rozlišovat mezi podloženými a nepodloženými hrozbami, 

mohou politici zahrnout zpravodajce těmi nejlepšími špionážními přístroji, mohou investovat do 

                                                 
27Douglas MacEachin, Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community's Record (CIA 

Online Library). K dispozici 15. dubna 2015 na: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-

publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-

record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html#link21 
28 James B. Bruce et Michael Bennett, “Foreign Denial an Deception: Analytical Imperatives,” in Analyzing 

Intelligence: Origins, Obstacles and Innovations, ed. Roger Z. George et James B. Bruce (Washington, D.C.: 

Georgetown University Press, 2008) 127-8. 
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vzdělávání svých pracovníků či navyšovat jejich stavy. I ti nejzkušenější a nejobeznámenější 

analytici s nejlepšími informacemi ale nedokáží předvídat iracionální jednání nepřátelských aktérů, 

jelikož logické myšlení upřednostňuje kontinuitu před deviací29. Existují procesy, jako například 

tvorba „červených týmů“, tedy skupin analytiků, kteří se a priori staví do opozice k předkládanému 

stanovisku a mají za cíl upozornit i na alternativní vysvětlení. Jejich potenciál se ale poměrně rychle 

vyčerpá, neboť editoři zpravodajských informací postupně přestávají naslouchat těmto hlasům 

jakožto z principu zaujatým. Navíc se celý proces výroby zpravodajství protahuje, což je v dnešní 

době, kdy je čas nejvzácnější komoditou, nežádoucí30. 

 Rivalitu mezi jednotlivými složkami zpravodajské komunity lze otupit zastřešením 

organizace pod jeden celek. O to se pokusil už v roce 1961ministr obrany Robert McNamara, jenž 

skloubil aktivity několika zpravodajských center uvnitř ministerstva obrany pod Obrannou 

zpravodajskou agenturu (Defense Intelligence Agency, DIA), která však nezažehnala rozpory mezi 

výzvědnými službami v rámci jednotlivých složek ozbrojených sil USA. Místo toho se z ní stala 

zcela nová agenturu. Stejně tak Úřad ředitele národního zpravodajství (Office of the Director of 

National Intelligence, ODNI) vytvořený vládou George Bushe v roce 2004 je podle mnoha kritiků 

jen dalším vládním byrokratickým aparátem31. 

  

                                                 
29 Betts, Enemies of Intelligence, 59. 
30 Gregory F. Treverton, “Intelligence Analysis: Between ‘Politicization’ and Irrelevance,” in Analyzing Intelligence: 

Origins, Obstacles and Innovations, ed. Roger Z. George et James B. Bruce (Washington, D.C.: Georgetown 

University Press, 2008) 98. 
31 Paul R. Pillar, Intelligence and US Foreign Policy: Iraq, 9/11 and Misguided Reform (New York: Columbia 

University Press, 2011) 296-7. Richard A. Posner, Uncertain Shield: The U.S. Intelligence System in the Throes of 

Reform, (Rowman & Littlefield Publishers Publishers, INC., 2006) 18. 
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1.5. Politizace 

Z výše nastíněných problémů vyplývá, že klíčovým aspektem při tvorbě a uplatňování 

zpravodajských poznatků do praxe je vztah mezi zpravodajci a politiky. Prezident kolem sebe 

potřebuje lidi, kterým důvěřuje a předpokládá, že mu předkládají věrohodné informace, přičemž 

zpravodajské agentury mají z principu exkluzivní přístup do Oválné pracovny, jelikož je nezbytné, 

aby byl prezident co nejlépe informován. Zpravodajské služby USA zároveň z podstaty pomáhají 

naplňovat politické cíle svých volených nadřízených v exekutivě v oblasti bezpečnosti či 

ekonomiky. Kontroverzní se tato činnost stává především v oblastech, které spadají do politické 

agendy zvoleného zástupce či se týkají jeho politického přesvědčení, kupříkladu boj proti drogám, 

mezinárodní politika nebo boj s terorismem. 

 Pokud začne politika ovlivňovat výstupy zpráv tajných služeb, hovoříme o politizaci 

zpravodajství. Politizace je v oblasti tajných služeb veskrze nechtěný jev, který negativně ovlivňuje 

výsledky práce analytiků. Politizace – tedy „záměrné zkreslení analýzy tak, aby uspokojily zájmy 

nadřízených či politiků“32, je v kontextu amerického zpravodajství hluboce zakořeněná 

a v minulosti i současnosti nabírala mnoho různých forem. Bývalý místopředseda Národního rady 

pro zpravodajství (Nationa Intelligence Counci, NIC) Gregory F. Treverton definuje pět forem 

politizace. 1. přímý nátlak, kdy politici přímo prosazují určitý závěr analytické práce ve shodě 

s jejich přesvědčením. 2. dodržování agenturní linie, při níž jsou potlačovány či ignorovány 

nesouhlasné hlasy při produkci analýzy uvnitř zpravodajské instituce. 3. selekce informací čili 

situace, kdy si politici ze zpravodajské analýzy vybírají pouze data, která slouží jejich zájmům. 

4. opakování otázky, kdy konzumenti opakují neustále jednu otázku, která již předem naznačuje 

                                                 
32 John C. Cannon, “Managing Intelligence in the Information Age,” in Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles and 

Innovations, ed. Roger Z. George et James B. Bruce (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2008), 221. 
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odpověď, nebo již zodpovězenou otázku vytahují stále dokola a odvádějí tak pozornost analytiků 

od jiných otázek. 5. sdílený postoj, tedy případ, při kterém politici i zpravodajci sdílejí stejný 

pohled na danou problematiku a alternativním vysvětlením tak ani nevznikne žádný prostor33. 

Pouze malá část politizace (částečně bod 5) vzniká u analytiků samotných, kdy zpravodajští 

pracovníci předkládají své názory podepřené politickým či jiným přesvědčením jako fakta. Drtivá 

většina politizace vzniká tlakem politiků nebo zpravodajský manažerů na nejvyšších postech a ústí 

v dezinterpretaci či přímo zneužívání zpravodajských informací. Charakter zpravodajských služeb 

neumožňuje transparentní veřejnou kontrolu jejich práce, takže kvalita kooperace mezi politiky a 

zpravodajci je do značné míry závislá na důvěře mezi oběma stranami. 

 Pokud by na plíživý nebo otevřený tlak politiků zpravodajci nepřistoupili, neutrpěly by 

tajné služby ani zdaleka tolik fiasek. Problém je, že určitá míra politizace tajných služeb je pro 

jejich práci vrozená a dokonce nutná. Ve zpravodajské komunitě USA pracují tisíce analytiků, 

jejichž hlavním cílem je, aby se jejich práce nestala irelevantní, jinými slovy, aby si ji odpovědní 

lidé přečetli a v nejlepším případě z ní vyvodili praktické důsledky. Zůstaneme-li v nejvyšších 

patrech americké politiky, je rovněž pro ředitele zpravodajských služeb klíčové, aby měli vliv na 

rozhodování o strategických záležitostech, které se jich bezprostředně týkají. Logicky se tak 

zejména v období velkých výzev, jako byla studená válka, válečné konflikty nebo válka 

s terorismem, politika a zpravodajství sbližovaly, aby hájily zájmy, bezpečnost a hodnoty 

Spojených států. Korupce zpravodajství politikou tak byla ve většině případů motivována dobrými 

úmysly34. 

                                                 
33 Treverton, “Intelligence Analysis,” in Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles and Innovations, ed. Roger Z. 

George et James B. Bruce (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2008) 93. 
34 Betts, Enemies of Intelligence, 75. 
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 Aby naplnili svou misi a dokázali svým nadřízeným podávat informace, které mají vliv, 

musí si manažeři vybudovat s politiky důvěrný vztah. To obnáší například ústupky v méně 

důležitých případech, neboť zpravodajství, které by vydávalo neustále negativní stanoviska 

k prezidentově politice, se časem stane irelevantní, protože je prezident jednoduše přestane číst. 

Na vedení tajných služeb a především na řediteli leží proto těžký úkol rozlišit, ve kterých situacích 

se proti prezidentovi postavit a „padnout na meč“ a kdy prezidentovo rozhodnutí podpořit případně 

usměrnit v zájmu celé zpravodajské instituce. I proto je mezi analytiky, kteří usilují zejména o 

objektivitu, a manažery usilující o relevanci služeb jako celku často velké napětí. Bez manažerské 

práce postavené na schopnosti efektivně prezentovat data a zpravodajské analýzy v kombinaci 

s uměním navazovat vztah důvěry s politiky by ale analytická práce neměla smysl. Bývalý ředitel 

CIA Robert Gates to krátce po svém zvolení ve zprávě analytikům shrnul slovy: 

„Vytváříme korporátní produkt. Pokud si prezident přeje znát názor jednotlivce, má 

k dispozici desítky expertů na jakékoli téma. Vaše práce má význam v tom, že 

reprezentuje dobře zvážený názor celé CIA a v případě Národních zpravodajských 

odhadů i názor celé zpravodajské komunity. Analytici musí zahodit přesvědčení, že 

jim jejich práce patří.“35 

 Na to, kde leží ona tenká hranice mezi manažerskou prací a zpolitizováním výsledů práce 

analytiků ale neexistuje jednoznačná odpověď. V případě neexistujících iráckých ZHN a vstupu 

USA v roce 2003 do války s režimem Saddáma Husajna se přirozeně nabízí otázka, do jaké míry 

                                                 
35 Robert M. Gates, „Guarding Against Politicization“, projev k personálu CIA otištěný v Studies in Intelligence 36, č. 

5 (1992), 9. K dispozici 13. 4. 2015 z: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-

csi/volume-36-number-1/pdf/v36i1a01p.pdf. 
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byla činnost zpravodajských služeb zpolitizována a které příčiny vedly k možná největšímu 

zpravodajskému selhání od pádu Berlínské zdi. 
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2. Irák jako selhání 

V březnu roku 2003 překročila koaliční vojska vedená Spojenými státy hranice Iráku a za několik 

týdnů svrhla krutý a nedemokratický režim Saddáma Husajna. Oficiálním důvodem invaze byla 

obava, že Husajn vyvíjí zbraně hromadného ničení a hodlá je poskytnout mezinárodnímu 

terorismu. Irácký režim však podobné programy už léta neprováděl36 a celá operace tak byla v očích 

mnoha lidí po celém světě zdiskreditována. Značně utrpěla rovněž pověst Spojených států a jejich 

předních činitelů. Chaos a mizérie, do kterého celý region později upadl, ještě zhoršil strukturální 

nedostatky Iráku, jenž se dnes stal základnou tzv. Islámského státu. Chybný zpravodajský odhad, 

který stál na začátku invaze, měl mnoho různých příčin a vnitřních souvislostí. Následující kapitola 

podrobně rozebere cestu USA k invazi a přešlapy amerických tajných služeb při analýze schopností 

Husajnova režimu vyrábět zbraně hromadného ničení. 

2.1. První válka v zálivu a sank ční režim 

Kořeny Operace Irácká svoboda z roku 2003 nelze oddělit od historického kontextu, především 

Operace Pouštní bouře z roku 1991. Rok před tím irácko-íránskou válkou zdecimovaný režim 

Saddáma Husajna započal nátlak na Kuvajt, kterým se snažil řešit astronomické zadlužení země, 

vnitřní krizi a územní spory v oblasti ropných polí. Jelikož se kuvajtský emír nepodvolil 

Saddámovým ultimátům, obsadila zkušená irácká elitní vojska (Republikánská garda) území svého 

slabého jižního souseda. Husajn připojil Kuvajt k Iráku jako devatenáctou provincii a nechvalně 

známý „chemický“ Alí Hasan Abd al-Madžíd se stal jejím guvernérem. Samotný Alí již dříve 

proslul svou krutostí při správě kurdských oblastí na severu Iráku, v nichž bylo pod jeho vedením 

                                                 
36 Kenneth M.Pollack, „Spies, Lies and Weapons: What Went Wrong“, The Atlantic 293, č. 1 (leden/únor 2004), 80. 
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zničeno na 4000 kurdských vesnic a pomocí chemických zbraní povražděno v roce 1988 několik 

tisíc šíitských Kurdů, kteří vytvářeli proti Saddámově sunnitské diktatuře kontinuální odpor37. 

 Proti Husajnové invazi do Kuvajtu se postavila většina arabských států v čele se Saúdskou 

Arábií, kterou ihned podpořily i Spojené státy vedené Georgem H. W. Bushem. Prakticky okamžitě 

se v rámci operace Desert Shield přesunuly do Saúdské Arábie početné skupiny amerického vojska. 

Po vytvoření silné koalice čítající více než třicet zemí a schválení Rezolucí OSN č. 660 a 678 

koaliční armády porazily při Operaci Pouštní bouře irácká vojska a vytlačila okupační síly zpět do 

Iráku. Saddám tuto válku nazval v jednom ze svých projevů „Matkou všech bitev“38, ale ani to 

neodvrátilo diktátorovu jasnou porážku a ponížení. Po válce našli analytici Spojených národů 

(United Nations Special Commission, UNSCOM) překvapivě sofistikovanou infrastrukturu pro 

vývoj a výrobu jaderných, chemických a biologických zbraní v rozsahu, který západní 

zpravodajství neočekávalo39. Spojené státy proto společně se svými spojenci uvalily na režim 

Saddáma Husajna tvrdé sankce, jejichž oficiálním cílem bylo zničení všech zařízení pro výrobu 

zbraní hromadného ničení, ovšem skrytým a o to důležitějším cílem bylo vytvořit v Iráku 

ekonomické a společenské podmínky, které by vedly k Husajnovu pádu40. 

 Na Irák byl uvalen sankční režim, při němž inspektoři OSN podnikali neohlášené cesty do 

iráckých zařízení a při kterém byl Bagdádu zamezen přístup k mezinárodním trhům. Ekonomická 

izolace tvrdě omezovala především irácký obchod s ropou, ovšem ani tak tvrdá opatření nevedla 

ke kýženým cílům. Po krutém potlačeném kurdském povstání v roce 1991 zavedly USA společně 

s Velkou Británií a Francií nad velkou částí severního Iráku bezletovou zónu v obavě, aby 

                                                 
37 Eduard Gombár a Lukáš Pecha, Dějiny Iráku (Praha: Lidové noviny, 2013), 517-518. 
38 Ibidem, 522. 
39 Betts, Enemies of Intelligence, 116. 
40 Pillar, Intelligence and US Foreign Policy, 25. 
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s neopakovaly hrůzy z konce 80. let. Obě země následně začaly posílat Kurdům humanitární a 

později i vojenskou pomoc. Irácký režim na oplátku dostatečně nespolupracoval s inspektory OSN, 

které několikrát ze svého území vykázal, a v průběhu 90. let se snažil některé své aktivity v oblasti 

výroby a vývoje ZHN a jejich nosičů utajit. Například v roce 1995 zadrželi pracovníci OSN a USA 

115 gyroskopů směřujících z Jordánska do Iráku, kde měly sloužit k obnovení raketových systémů 

SCUD schopných nést ZHN. Po tomto odhalení pak Iráčané přiznali, že jejich nukleární a 

biologický program z konce 80. let byl daleko rozsáhlejší, než původně uváděli, a že velká továrna 

na biologické zbraně al-Hakim šedesát kilometrů jižně od Bagdádu byla funkční i v roce 199541. 

Na základě podobných incidentů držely Spojené státy i Velká Británie vůči Saddámovskému Iráku 

tvrdou linii, kterou ovšem ostatní státy Rady bezpečnosti i důležité mezinárodní instituce postupně 

opouštěly. 

 Saddám Husajn byl zahnán tvrdými sankcemi do kouta, a aby zmírnil jejich dopady, učinil 

určité ústupky směrem k mezinárodnímu společenství a inspektorům OSN. Výsledkem částečného 

oteplení vztahů bylo irácké přijetí programu „ropa za potraviny“, kdy se výměnou za ropu dostaly 

do Iráku léky a potraviny v hodnotě 2 mld. dolarů. Navíc díky obchodům na černém trhu Saddám 

Husajn dokázal uspokojit potřeby klíčových sunnitských kmenových uskupení v Iráku a udržet tak 

svou diktaturu při životě. Trvalá existence Husajnova režimu byla trnem v oku zejména 

republikánským politikům v americkém Kongresu, který v roce 1998 přijal Zákon o osvobození 

Iráku, na jehož základě Spojené státy aktivně podporovaly protisaddámovskou opozici. Součástí 

tvrdé nátlakové politiky USA byla i Operace Pouštní liška, jež zahrnovala třídenní bombardování 

vojenských a strategických cílů v Iráku na konci roku 1998. Jejím spouštěčem byl konflikt irácké 

vlády s novým ředitelem UNSCOM Australanem Richardem Butlerem, jenž ve vedení komise 

                                                 
41 Pollack, „Spies, Lies and Weapons“, 82. 
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zastával vůči Iráku ostrou linii a opakovaně obviňoval Husajnův režim z maření činnosti UNSCOM 

a výroby ZHN42. Po třídenním bombardování následovalo vykázání inspektorů z Iráku a Saddám 

se opět dostal do totální diplomatické opozice vůči USA. 

2.2. George W. Bush a cesta k invazi 

Po nástupu George Bushe mladšího do prezidentského úřadu se do nejvyšších pater politiky dostali 

zastánci tvrdé linie vůči Husajnovu režimu včetně veteránů První války v zálivu, kteří působili 

v administrativě George H. W. Bushe. Přístup americké zahraniční politiky vůči Iráku opět přitvrdil 

a do slovníku nejvyšších představitelů Spojených států se opět dostaly slova o ozbrojené invazi. 

16. února 2001 podnikly americké a britské bombardéry největší nálet na irácké pozice za 

předchozí dva roky43. Viceprezident Dick Cheney o několik dnů později prohlásil, že USA musí 

„zajistit, aby se Irák znova nestal vojenskou hrozbou pro své okolí a znovuvybudovat koalici, která 

tady byla v minulosti“44. 

 Spojené státy měly nakročeno k eskalaci napětí ve vztahu k Iráku, ale útoky z 11. září a 

namířily hlavní pozornost USA směrem k mezinárodnímu terorismu. Spojené státy provedly 

úspěšnou operaci v Afghánistánu, kde byl s pomocí široké koalice spojenců rychle svržen krutý 

režim Tálibánu. Irácký problém ale v žádném případě nevymizel z myslí čelních amerických 

politiků, k čemuž svými kroky diktátor sám přispíval. Například sebevražedné útoky na New York 

a Washington označil za „lekci pro všechny tyrany a utlačovatele“45 a odmítl společně s Čínou a 

Libyí spustit vlajku před centrálou OSN v New Yorku. Saddám rovněž platil vysoké částky 

                                                 
42 Dopis Richarda Butlera Kofi Annanovi, 15. prosince 1998. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://fas.org/news/un/iraq/s/butla216.htm 
43 Bob Woodward, Plan of Attack (Londýn: Pocket Books, 2004), 1. 
44 Dick Cheney, rozhovor s Bernardem Shawem, Inside Politics, CNN, 28. února 2001. V psané podobě k dispozici 15. 

dubna 2015 na: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0102/28/ip.00.html 
45 Gombár a Pecha, Dějiny Iráku, 542. 
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pozůstalým po sebevražedných atentátnících v Palestině46. Neokonzervativní křídlo uvnitř 

Bushovy administrativy v čele s ministrem obrany Donaldem Rumsfeldem, viceprezidentem 

Dickem Cheneym, zástupcem ministra obrany Paulem Wolfotzem a dalšími postupně prosadilo 

agendu preventivní války a změnu režimu, na což přistoupil i prezident Bush47. 

 Ostrá kampaň proti Saddámovu režimu eskalovala v roce 2002. Už v lednu udělal Bush 

veřejně první velký krok proti Iráku při svém známém projevu o „ose zla“ zahrnující Irák, Irán a 

Severní Koreu. Sám Bush však onou osou mínil spojení mezi ZHN a terorismem, nikoli státy 

samé48. Zmínění dvou dalších nepřátelských režimů prosadila až poradkyně pro národní bezpečnost 

Condoleeza Riceová a její zástupce Stephen Hadley49. V průběhu léta a podzimu 2002 se rozjelo 

další kolo nátlakové kampaně vůči Husajnovu režimu. Bush prezentoval svou zahraničně-

politickou doktrínu v Národní bezpečnostní strategii v září 2002, která hovořila o nutnosti zabránit 

nepřátelům Spojených států, aby ohrožovali USA, jejich spojence a přátele zbraněmi hromadného 

ničení50. To přesně zapadalo do tehdejší rétoriky hlavních představitelů Bushovy administrativy 

vůči Saddámovu režimu. Kupříkladu viceprezident Dick Cheney koncem srpna v klíčovém projevu 

na národní konferenci veteránů zahraničních válek v Tennessee vyjádřil naprostou jistotu nad tím, 

že „Saddám obnovil své snahy k získání jaderných zbraní“51. Ve stejné době zase Condoleeza 

Riceová spekulovala o propojení Husajnova režimu s Al-Káidou52.  

                                                 
46 Francie Grace, “Saddam’s Suicide Bomb Funds”, CBS News, 17. lisotpadu 2004. K disposzici 15. dubna 2015 na: 

http://www.cbsnews.com/news/saddams-suicide-bomb-funds/ 
47 Pillar, Intelligence and US Foreign Policy, 15-17. 
48 George W. Bush, Decision Points (New York: Crown Publishers, 2010), 233. 
49 Woodward, Plan of Attack, 87-8. 
50 National Security Council, The National Security Strategy of the United States of America, září 2002, 1. K dispozici 

15. dubna 2015 na: http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 
51 Dick Cheney, “Remarks to the Veterans of Foreign Wars 103rd National Convention”, srpen 2002. K dispozici 15. 

dubna 2015 na: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/08/20020826.html 
52 Sue Chan, “Bush Administration Links Iraq, Al Qaeda”, CBS News, 26. září 2002. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.cbsnews.com/news/bush-administration-links-iraq-al-qaeda/ 
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Na adresu Iráku se na podzim stále častěji vyjadřoval i sám prezident. V důležitém projevu 

před Valným shromážděním OSN v září 2002 obvinil Husajna z porušování rezoluce OSN č. 1373, 

jelikož „Irák pokračuje v ukrývání a podpoře teroristických organizací řídících násilnosti proti 

Iránu, Izraeli a západním vládám“53. Velkou pozornost věnoval Bush Iráku i při své Zprávě o stavu 

Unie v lednu 2003, při níž opět obvinil Irák z nespolupráce s mezinárodním společenstvím a 

prezentoval informace o Saddámově nákupu hliníkových trubek údajně sloužících k obohacování 

uranu a výrobě jaderných zbraní54. Na diplomatickém poli amerického prezidenta vehementně 

podpořil i britský premiér Tony Blair, když přišel se zjištění britských tajných služeb o tom, že je 

Irák schopen aktivovat své chemické a biologické zbraňové systémy během čtyřiceti pěti minut55. 

Husajn ve snaze odvrátit blížící se invazi povolil v září 2002 návrat inspektorů UNMOVIC, 

jejichž mise začala v listopadu a závěrečná zpráva z prosince čítala na jedenáct tisíc stran56. V únoru 

2003 pak Hans Blix z UNMOVIC prezentoval Radě bezpečnosti výsledky své činnosti a poukázal 

na dobrou kooperaci režimu s inspektory a fakt, že žádné ZHN nebyly v Iráku nalezeny. Blix ale 

zároveň poznamenal, že je možné, že Irák stále skrývá tuny chemických látek. To stačilo Bushově 

administrativě k tomu, aby deklarovala irácké porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1441, 

na základě níž měl Irák dodat důkazy o zničení svých ZHN a dalších zakázaných zbraňových 

systémů, a proto měl podle odstavce 3 „čelit vážným následkům“57. USA ovšem pro své čistě 

vojenské řešení iráckého problému nedokázaly v Radě bezpečnosti získat dostatečnou podporu a 

                                                 
53 George W. Bush, „Address to the United Nations General Assembly“, září 2002, in Selected Speeches of George 

W. Bush 2001-2008, The Bush Record, The White House, 141. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
54 Ibidem, 142. 
55 “Timeline: The 45-minute claim”, BBC News, 13. října 2004. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3536131.stm 
56 Gombár a Pecha, Dějiny Iráku, 544. 
57 UN Security Council, “Resolution 1441 (2202)“, 8. lisotpadu 2002, 5. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.un.org/depts/unmovic/documents/1441.pdf 
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nepomohla ani legendární prezentace ministra zahraničí Colina Powella, který v OSN předložil 

důkazy, že Irák spolupracuje s Al-Káidou, přechovává tuny nervových plynů a pomocí pojízdných 

laboratoří produkuje chemické a biologické zbraně58. Březnové zprávy Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (IAEA) a UNMOVIC nicméně nepotvrdily žádné důkazy o probíhajícím 

jaderném programu Iráku a vyvráceny byly i některé informace prezentované Powellem59. Události 

ale nabraly rychlý spád bez ohledu na mínění Rady bezpečnosti. Spojené státy na základě 

autorizace Kongresu z října 2002 společně s tzv. „koalicí ochotných“ provedly 20. března invazi 

do Iráku pod označení Operace Irácká svoboda. 

  

                                                 
58 Colin L. Powell, “Remarks to the United Nations Security Council”, 5. února 2003. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2003/17300.htm 
59 Především údajnou iráckou akvizici uranu z Nigeru. Mohamed El Baradei, “The Status of Nuclear Inspections in 

Iraq: An Update”, 7. března 2003. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

https://www.iaea.org/newscenter/statements/status-nuclear-inspections-iraq-update 
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 3. Zpravodajské informace legitimizující invazi  

Na cestě za invazí se Bushova administrativa hájila informacemi poskytovanými svými i 

zahraničními tajnými službami. Citlivé informace byly podobně jako mnohokrát v minulosti často 

prezentovány americké veřejnosti a později i na půdě OSN. V této souvislosti se hovoří o tzv. 

veřejném zpravodajství (public intelligence) – tedy fenoménu, při němž se fragmenty zpráv tajných 

služeb stávají součástí veřejné debaty o daném politickém rozhodnutí. Obrovskou výhodou této 

taktiky pro exekutivu je, že veřejnost většinou nemá dostatečné možnosti prověřit pravdivost těchto 

výroků a má na výběr mezi vírou či nevírou ve své zvolené zástupce. Veřejné zpravodajství se 

opírá o kredibilitu zpravodajských služeb, jejichž renomé by mělo být dostatečnou zárukou 

pravdivosti prezentovaných tvrzení60. Jelikož hrály zpravodajské informace tak důležitou roli na 

cestě k válce a v mnoha případech se později ukázaly jako chybné, je nutné rozebrat nejdůležitější 

prezentované poznatky a odhalit možná pochybení zpravodajců. 

3.1. Spojení s Al-Káidou 

„Jasně existují kontakty mezi Al-Káidou a Irákem, které jsou zdokumentovány. Existuje svědectví, 

že některé z těchto kontaktů jsou velmi důležité a jsou navázány přímé vztahy. Víme od některých 

zadržených, zvláště od vysoce postavených zadržených, že Irák poskytoval výcvik pro Al-Káidu 

v oblasti chemických zbraní “ uvedla v jednom z interview v září 2002 Condoleeza Riceová61. Na 

základě tohoto a podobných výroků se v americké veřejnosti ustálilo vědomí, že Saddám Husajn 

úzce spolupracoval s Al-Káidou. Dvaasedmdesát procent Američanů se dokonce v roce 2003 

domnívalo, že Saddám byl velmi pravděpodobně osobně zapojený do teroristických útoků z 11. 

                                                 
60 Glenn Hastedt, „Public Intelligence: Leaks as Policy Instruments – The Case of the Iraq War“, Intelligence and 

National Security 20, č. 3 (září 2005), 437. 
61 Chan, “Bush Administration Links Iraq, Al Qaeda”, CBS News. 
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září62, ačkoli toto tvrzení Bushova vláda nikdy nepodporovala. Myšlenka o propojení Husajnova 

režimu s mezinárodním terorismem pod vedením Usámy bin Ládina bylo klíčové pro následnou 

hypotézu o nebezpečí prodeje Saddámových ZHN teroristům. 

 V polovině 90. let došlo k několika kontaktům mezi Al-Káidou a režimem Saddáma 

Husajna, jenž se potýkal problémy v Kurdských oblastech a hledal podporu u radikálů, kteří v roce 

2001 začali vystupovat pod jménem Ansar al-Islám. Tyto kontakty nevedly ke spolupráci ale spíše 

neutralitě mezi bin Ládinem a Husajnem, jelikož bin Ládin dříve podporoval kurdské islamisty 

proti sekulárnímu režimu Saddáma Husajna. Ten však podle všech indicií neshledal přínos ve 

spolupráci s bin Ládinovými teroristy a nedovolil na svém území ani tréninková centra Al-Káidy. 

Tyto ostentativní styky dostaly nový impulz po roce 1998, kdy obě strany čerstvě zaujaly nový 

otevřený protiamerický postoj. Husajnův režim ohrožovalo spojenecké bombardování a bin Ládin 

v té době vyhlásil Spojeným státům fatwu. Odlišné filozofie obou aktérů ale nikdy nevedly 

k navázání hlubších vztahů63. Údajné konexe mezi Saddámem Husjanem a Al-Káidou před 11. 

zářím 2001 byly rovněž dokládány zpravodajstvím z České republiky. Tehdejší ministr vnitra 

Stanislav Gross v roce 2002 veřejně potvrdil, že se jeden z únosců letadel Muhammed al-Atta sešel 

v Praze s iráckým diplomatem a tajným agentem Ahmadem Chalílem al-Aním64, tedy myšlenku, 

kterou několikrát zmínil i viceprezident Dick Cheney65. Ačkoli se česká vláda od tohoto tvrzení 

                                                 
62 Bruce Morton, “Selling an Iraq-al Qaeda connection”, CNN News, 11. března 2003. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/11/Iraq.Qaeda.link/ 
63 The 9/11 Commission Report, 61, 66. 
64 Patrick E. Tyler a John Tagliabue, “Czechs Confirm Iraqi Agent Met With Terror Ringleader”, The New York Times, 

27. října 2001. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://www.nytimes.com/2001/10/27/world/nation-challenged-

investigation-czechs-confirm-iraqi-agent-met-with-terror.html 
65 Dick Cheney, rozhovor s Timem Russertem, “Meet the Press”, NBC, 9. prosince 2001. Přepis k dispozici 15. dubna 

2015 na: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/cheneytext_120901.html 
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později distancovala a stopa se ukázala jako lichá, s informací se dále operovalo a stíny podezření 

nezmizely. 

 Dalším důkazem o propojení Al-Káidy s Husajnovým režimem byla údajná asistence 

Iráčanů při tréninku bin-Ládinových teroristů v používání chemických zbraní. Tento argument 

prezentovala často Condoleeza Riceová a ještě v říjnu 2002 George Bush řekl, že „Irák trénoval 

členy al-Káidy pro sestavování bomb, manipulaci s jedy a smrtícími plyny“. Tyto informace byly 

odvozeny z výslechů jednoho z lídrů Al-Káidy Ibn al-Šejka al-Libiho, jenž byl po svém dopadení 

v Afghánistánu vyslýchán FBI a později přesunut k výslechům do Egypta. Tam tyto informace 

poskytl s velkou pravděpodobností za použití brutálních metod výslechu66. 

 Pochybení zpravodajců je v tomto případě zcela na místě. Původní zpráva CIA o setkání 

al-Atty s al-Aním obsahovala totiž nepodložené informace včetně neprůkazné fotografie, na níž 

mělo k setkání dojít67, a v případě al-Libiho zpravodajské služby předkládaly informace získané 

nestandardními metodami výslechu. Navzdory tomu, že CIA důkazy o pražském setkání poté 

několikrát zpochybňovala a samotné tajné služby vylučovaly spojitost mezi Al-Káidou a 

Husajnem, zůstalo toto podezření silně zakořeněno v dalších projevech čelních představitelů USA. 

George W. Bush nepřestával zdůrazňovat, že Irák představuje „hlavní frontu ve válce 

s terorismem“68. Zpravodajské analýzy, jako třeba pravidelné zpravodajství o globálním terorismu 

(Patterns of Global Terrorrism) z dílny amerického ministerstva zahraničí s dostatečným 

předstihem před invazí vylučovaly napojení Husajna na útoky z 11. září69 a další zpravodajské 

                                                 
66 Moazzam Begg, “What happened to Ibn al-Sheikh al-Libi?”, The Guardian, 13. května 2009. K dispozici 15. dubna 

2015 na: http://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2009/may/13/ibn-al-sheikh-al-libi 
67 The 9/11 Commission Report, 228. 
68 George W. Bush, “Global Message: A Central Front in the War on Terror”, 9. září 2003. K dispozici 15. dubna 2015 

na: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/09/20030909.html 
69 U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism 2002 (Washington, D.C.: U.S. Department of 

State, 2003), 79. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2002/pdf/index.htm 



40 
 

agentury vyvracely tvrzení o tréninku Al-Káidy na území Iráku. Zpráva amerického armádního 

zpravodajství (DIA) z února 2002 označila tvrzení vězněného al-Libiho za nejspíše „úmyslně 

matoucí“70, Národní zpravodajský odhad (Natioal Intelligence Estimate, NIE) z 2. října 2002 

zpochybňoval zdroje potvrzující trénink Iráčanů poskytovaný členům Al-Káidy71 a zprávy CIA 

z června 2002 i konce ledna 2003 pak rovněž explicitně zpochybňovaly napojení iráckého režimu 

na Al-Káidu72. Prezident i vláda však věřili verzi o kooperaci bin-Ládina s Husajnem a po dlouhou 

dobu ji veřejně prezentovali. 

3.2. Zbran ě hromadného ni čení 

Na rozdíl od problematiky spolupráce Al-Káidy s Husajnovým režimem, v oblasti vývoje ZHN na 

území Iráku je selhání zpravodajských služeb neoddiskutovatelné. Několik po sobě jdoucích zpráv 

zpravodajských agentur jasně potvrzovalo domněnky o soustavném vývoji ZHN iráckým režimem 

navzdory slabosti svých zdrojů. Mezi nejdůležitější argumenty, na kterých prezident Bush a jeho 

administrativa postavila svou rétoriku proti Husajnovi v oblasti ZHN, patřily irácké obchody na 

černém trhu – údajný nákup uranového koncentrátu z Nigeru a hliníkové trubky zadržené 

v Jordánsku - dále pak satelitní snímky a „důkazy“ o výrobě ZHN v pojízdných stanicích. Většina 

těchto informací byla podpořena odhady zpravodajských služeb, avšak tyto závěry se ukázaly jako 

naprosto liché. Klíčovým produktem zpravodajských služeb byl v tomto ohledu prezidentský NIE 

z října 2002 a jeho závěry prezentované kongresmanům ve zprávě Ředitelství CIA ze stejné doby. 

                                                 
70 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 143. 
71 “Iraq’s Continuing Programs of Weapons of Mass Destruction“, National Intelligence Estimate, (Washington, D.C.: 

CIA, říjen 2002), 9. 
72 “Iraq and al-Qaeda: Interpreting Murky Relationship”, CIA, 21. června 2002, 3. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://fas.org/irp/congress/2005_cr/CIAreport.062102.pdf. “CTC Iraqi Support for Terrorism”, CIA, 29. ledna 2003, 

1. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://fas.org/irp/congress/2005_cr/CIAreport.012903.pdf 
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 V druhé polovině 90. let se Irák kvůli narůstajícím problémům pramenících 

z ekonomických sankcí stále častěji uchyloval k nelegálním obchodům, při kterých se snažil prodat 

ropu a získat některé nedostatkové zboží včetně produktů tzv. duálního užití, které mohou být 

použity pro mírové i vojenské účely. Zpravodajská komunita USA tyto aktivity pečlivě sledovala 

a odhadovala, že se Irák postupně snaží získat chemické a biologické zbraně, ovšem v oblasti 

vývoje atomových zbraní zpravodajci odhadovali jen minimální pokrok73. Základním 

předpokladem zpravodajské komunity bylo, že Saddám jednoznačně usiluje o atomovou bombu, 

nicméně své aktivity v této oblasti začne vyvíjet po skončení sankcí nebo s odchodem inspektorů 

UNMOVIC a IAEO. Předpoklad tedy byl, že po jejich stažení v roce 1998 Saddám znova začal 

rozvíjet svůj nukleární program a do pěti až sedmi let bude schopen vyvinout atomovou zbraň. 

V roce 2001 zjistily zpravodajské služby, že se Irák snaží přes Jordánskou firmu získat z Číny 

60 000 hliníkových trubek, což bylo v rozporu se sankčním režimem, neboť mohly být použity pro 

výrobu zakázaných zbraňových systémů. 3000 z nich byly později zadrženy v Jordánsku. CIA se 

přiklonila k názoru, že trubky měly být použity jako součást centrifug na obohacování uranu, 

ovšem tento systém by byl vzhledem ke stadiu vývoje iráckého nukleárního programu před první 

válkou v Zálivu zastaralý. I proto vydalo Ministerstvo energetiky (Department of Energy, DoE) 

vzápětí vlastní stanovisko zohledňující parametry trubek a odmítlo tezi o použití materiálu pro 

obohacování uranu. Analytici Ministerstva energetiky naopak předložili přesvědčivé argumenty, 

že se jedná o komponenty pro výrobu konvenčních raket do raketometů74.  

 Ze zpráv CIA pro Kongres i v říjnovém NIE pro prezidenta Bushe ale nevyplývalo, že je 

v tomto ohledu zpravodajská komunita tak hluboce rozdělena. Prezidentův NIE dostatečně 

                                                 
73 U.S. Senate, Select Committee on Intelligence, U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on 

Iraq, (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, July 9, 2004), 85. 
74 Ibidem, 89. 
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nepodtrhl rozpory mezi analytiky CIA a DoE ani nevyzdvihl nesouhlasné stanovisko zpravodajců 

Ministerstva zahraničí, kteří zastávali spíše agnostické stanovisko75. Lze také předpokládat, že DCI 

George Tenet při svých setkáních s prezidentem dostatečně neprezentoval pochyby o získaných 

důkazech. Bush totiž ve své Zprávě o stavu Unie z roku 2003 zopakoval, že Husajn „zkoušel získat 

vysoce pevné hliníkové trubky vhodné pro výrobu nukleárních zbraní.“76 Tenet byl přitom 

s probíhající debatou o účelu trubek podle svého svědectví seznámen nejpozději v září 200277. CIA 

nicméně zastávala stanovisko, že trubky byly určeny k výrobě jaderného arzenálu po celý rok 2002 

a své závěry opírala především o zprávy od informátorů (human intelligence, HUMINT)78. 

 Podobný příběh se váže ke kontroverzi okolo údajné irácké koupě práškového uranového 

koncentrátu známého pod označením „yellowcake“ nebo uranové rudy z Nigeru. Údajné pokusy o 

obchod měly proběhnout mezi léty 1999-2000, alespoň tak o tom mluvily dokumenty získané 

americkými zpravodajci od italské vojenské rozvědky (SISMI)79 prezentované v tajné zprávě 

z října 2001. Informacím nebyla z počátku přisuzovaná přílišná váha zejména ze strany 

analytických týmů na Ministerstvu zahraničí a DoE, nicméně CIA s nimi dále operovala a 

prezentovala je jako hotové zprávy. Informace o irácko-nigerské transakci se znova objevily 

v únoru 2002, kdy se do rukou Američanů dostal další dokument popisující údajnou koupi uranu 

detailněji. V únoru 2002 vydala armádní DIA zprávu upozorňující na obchod mezi Nigerem a 

Irákem spočívající v prodeji pěti set tun uranu Bagdádu, ovšem bez zmínky o kredibilit ě zdrojů. 

                                                 
75 Betts, Enemies of Intelligence, 121. 
76 George W. Bush,“State of the Union Address“, 28. ledna 2003, in Selected Speeches of George W. Bush 2001-

2008, The Bush Record, The White House, 161. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf  
77 U.S. Senate, U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq, 94. 
78 Ibidem 96 
79 Elaine Sciolino et Elisabetta Povoledo, “Source of Forged Niger-Iraq Uranium Documents Identified”, The New 

York Times, 4. listopadu 2005. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.nytimes.com/2005/11/04/international/europe/04italy.html?_r=0 
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CIA byla k takto jasně formulované informaci skeptická, neboť nad nigerskými uranovými doly 

vládlo v té době francouzské konsorcium pod vedením Elysejského paláce a tak vysoká nelegální 

transakce by u spojeneckého státu jistě vzbudila podezření80. 

 CIA proto poslala do Nigeru bývalého ambasadora Josepha Wilsona, jenž měl v regionu 

mnoho kontaktů z dob svého bývalého působení v Nigeru a dalších státech Afriky. Wilson však 

jen potvrdil dřívější tvrzení americké ambasády v Niamey, že Niger nemá v úmyslu prodávat Iráku 

uran, přestože se někteří iráčtí představitelé dříve snažili navázat v tomto směru kontakty s bývalým 

premiérem Nigeru Mayakim. Zpravodajská agentura Ministerstva zahraničí poté v březnu 2003 

vydala zprávu shrnující poznatky ambasády a Wilsona81. Později vyšlo najevo, že původní 

dokumenty byly zfalšované82. Po zprávě britských tajných služeb ze září 2002 („September 

Dossier“) a Bushově Zprávě o stavu Unie z ledna 2003 mluvících s jistotou o irácké akvizici uranu 

z Nigeru však Wilson napsal článek do The New York Times, v němž nařknul americkou vládu ze 

selektivního používání zpravodajství a zveličování hrozby iráckých ZHN83. Wilsonova manželka 

Valerie Plameová byla krátce nato v deníku The Washington Post odhalena díky zpravodajskému 

úniku jako pracovník CIA a její kariéra byla navždy zničena84. Nepravdivý výrok z prezidentovy 

Zprávy o stavu Unie ohledně irácké koupě nigerského uranu vešel do dějin jako „oněch šestnáct 

slov“85. 

                                                 
80 U.S. Senate, U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq, 38-39. 
81 Ibidem 44. 
82 Ibidem 70. 
83 Joseph C. Wilson, “What I Didn’t Find in Africa”, The New York Times, 6. července 2003. K dispozici 15. dubna 

2015 na: http://www.nytimes.com/2003/07/06/opinion/06WILS.html?pagewanted=1 
84 Robert D. Novak, “Mission to Niger”, The Washington Post, 14. července 2003. K dispozici 15. dubna na: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/20/AR2005102000874.html 
85 Technicky citoval Bush „September Dossier“, nicméně kontext celého proslovu vyjadřoval jistotou jeho 

administrativy, že Husajn udržuje aktivní jaderný program, o čemž ale tajné služby USA nereferovaly. Jako osoba 

zodpovědná za potvrzení matoucí informace byl později označen šéf Antiproliferačního střediska americké 

zpravodajské komunity Alan Foley a potažmo celá CIA. Sám DCI George Tenet však několikrát v minulosti bojoval 

proti veřejným zmínkám politických činitelů o údajném irácko-nigerském obchodě. Michael Isikoff et David Corn, 
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 Třetím velkým zpravodajským selháním byly zprávy tajných služeb o iráckých mobilních 

laboratořích na výrobu chemických a biologických zbraní. Tyto poznatky rovněž použil ministr 

zahraničí Colin Powell při jeho „slavné“ prezentaci v OSN v únoru 2003. Informace o tom, že 

„Bagdád vyvinul velký, nadměrný a skrytý systém pro produkci biologických materiálů pro 

válečné účely zahrnující mobilní prostředky,“86 informoval už říjnový NIE a zpráva CIA pro 

Kongres. Tyto poznatky však nebyly podpořeny nijak pádnými argumenty. Základním kamenem 

pro tyto informace bylo svědectví Rafida Ahmeda Alwana al-Janabiho, informátora německých 

tajných služeb, jenž se do SRN dostal v roce 1999 a tvrdil o sobě, že je chemický inženýr z Iráku. 

Dostal krycí jméno „Curveball“ a říjnový NIE o něm referoval jako o „věrohodném zdroji“. 

Curveball detailně popsal systém výroby biologického materiálu v pohyblivých laboratořích i 

jejich stanice na území Iráku. Al-Janabi se však později přiznal, že si celou historku vymyslel, aby 

pomohl svrhnout režim Saddáma Husajna. Zdroje z americké vlády naopak tvrdily, že Curveball 

své lži říkal proto, aby dostal politický azyl v Německu. Sám al-Janabi v interview pro The 

Guardian v roce 2011 vyjádřil podivení nad tím, jak mohla Bushova administrativa použít jeho 

výpovědi k ospravedlnění války87. Al-Janabi nikdy nebyl vyslýchán americkými tajnými službami 

a jeho výpovědi byly spíše potvrzením dřívějších odhadů DIA, než dopodrobna potvrzenými fakty. 

Jeho tvrzení byla spojena ještě se dvěma dalšími zdroji. Jeden z nich však své výpovědi později 

odvolal a druhý byl již v květnu 2002 zpravodajskou komunitou označen za podvodníka88. 

                                                 
Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling of the Iraq War (New York: Three Rivers Press, 2007), 86, 

100, 144, 299. Pillar, Intelligence an U.S. Foreign Policy, 33. 
86 “Iraq’s Weapons of Mass Destruction Programs”, CIA Report to Congress, říjen 2002, 2. K dispozici 15. dubna 

2015 na: https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd/Iraq_Oct_2002.pdf 
87 Martin Chulov et Helen Pidd, “Defector admits to WMD lies that triggered Iraq war”, The Guardian, 15. února 

2011. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://www.theguardian.com/world/2011/feb/15/defector-admits-wmd-lies-

iraq-war 
88 Betts, Enemies of Intelligence, 119. 
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 Toto pochybení je asi nejvíce flagrantní ze všech výše uvedených, neboť se závažná 

obvinění opírala o vysoce nedůvěryhodné zdroje, které měly jen dokreslit obecně přijímaný fakt, 

že Husajn vlastní a vyrábí ZHN. Saddám se totiž choval, jako kdyby tyto zbraně vlastnil. 

V minulosti se snažil dovést do své země pestrou škálu materiálů dvojího užití, ztěžoval práci 

inspektorům OSN a navíc mu image vlastníka ZHN v určitém smyslu hrála do karet. Ukazoval tím 

totiž svou sílu navzdory sankcím a díky odstrašujícímu efektu zbraní měl zakrýt svou relativní 

slabost v porovnání s Íránem a USA. Saddám svým chováním dokonce zmátl i část své vlastní 

vlády89. Chybný tak nebyl pouze postup při analýze zdrojů, ale především celý konsensus, na 

kterém se téměř bez výjimek shodly tehdejší klíčové postavy amerického zpravodajství i exekutivy. 

3.3. Objektivní zpravodajská selhání 

V případě otázky, zda Saddám Husajn aktivně spolupracuje s teroristy zapojenými do útoků z 11. 

září, se počáteční špatný odhad zpravodajských služeb jako celku podařilo napravit, když byly 

zdroje těchto dohadů správně identifikovány jako nespolehlivé. Politici včetně prezidentova 

„vnit řního okruhu“ však věřili verzi, že Husajn přímo podporoval Al-Káidu a čelní zpravodajci je 

nedokázali přesvědčit, že na tak tvrdá vyjádření jejich poznatky nestačí. Při řešení tohoto problému 

stáli zpravodajci před klasickým dilema – zastávat vlastní stanovisko nepoužitelné pro politické 

rozhodnutí, tedy jít proti prezidentovi a riskovat, že se stanou irelevantní v dalším politickém 

rozhodování, nebo ustoupit nadřízeným z cesty a mít alespoň částečně přístup do nejvyšších pater 

a ovlivňovat klíčová rozhodnutí. 

Nejdůležitější figura tehdejšího zpravodajství DCI Geroge Tenet zvolil druhou možnost. 

Výsledkem bylo, že zmínky o spolupráci mezi Al-Káidou před válkou nezmizely z Bushova 

                                                 
89 Ibidem, 120. 
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politického arzenálu a byly podpořeny nevěrohodnými informacemi, jako bylo svědectví získané 

od al-Libiho. V jiných případech se Tenet dokázal v tomto ohledu postavit proti překrucování a 

nátlaku politiků. Například když Cheney při jedné ze svých spanilých jízd do centrály CIA 

v Langley tlačil na jednu z analytiček, aby přehodnotila svá tvrzení ohledně spolupráce Husajna 

s Al-Káidou, postavil se DCI na stranu své podřízené90.  

 Co se týče problematiky ZHN a iráckého režimu, došlo mezi zpravodajci k několika 

závažným pochybením. Klíčový je v tomto ohledu NIE z října 2002, který se stal jakýmsi 

zpravodajským oprávněním k invazi, čímž nevyhnutelně vystavil zpravodajské služby do pozice 

těch, na kterých leží díl zodpovědnosti za rozpoutání války. Pochybení zpravodajských služeb 

v tomto případě leželo v nesprávním sběru i analýze informací. Byly ignorovány negativní 

poznatky, jako například svědectví Husajna Kamela al-Madžída, zběhlého zetě Saddáma Husajna, 

z roku 1996, v němž al-Madžíd mluvil o iráckých ZHN a vypověděl, že tyto byly zničeny krátce 

po prohrané válce91. Americké zpravodajství nemělo v Iráku po roce 1998 de facto žádné přímé 

zdroje (HUMINT) blízké programům ZHN a data pořízená technickými prostředky (SIGINT) byla 

nedostatečná k závěrům o rozsáhlých skladech a výrobnách chemických a biologických zbraní92. 

Největší chybou pak bylo opírání se o nespolehlivá svědectví a dokumenty. 

 Analytická práce nemohla být odvedena kvalitně už kvůli neúplnosti a povaze důkazů. 

Nejlepším analytickým závěrem z dostupných dat tak mohlo jedině být, že Saddám skutečně vlastní 

a vyvíjí ZHN. Analytici v tomto ohledu zaujali nesprávný postoj – „posunuli důkazní břemeno na 

                                                 
90 James P. Pfiffner, “The First MBA President: George W. Bush as Public Administrator”, Public Administration 

Review 67, č. 1 (leden/ únor, 2007), 14. 
91 Betts, Enemies of Intelligence, 118. 
92 The Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction, 

Report to the President of the United States (Washington, D. C.: Government Printing Office, březen 2005), 112-

113, 116. 
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Irák, který měl dokázat, že ZHN nevlastní“93. Teze, že Saddám disponuje těmito zbraněmi, byla 

v mentalitě zpravodajské komunity hluboce zakořeněna a v podstatě nikdo celou koncepci 

nezpochybňoval, což byla další tradiční systémová chyba, se kterou se zpravodajské služby 

potýkají od svého vzniku. Stejně jako když se sovětský vůdce Nikita Chruščov iracionálně rozhodl 

fatálně ohrozit bezpečnost své země rozmístěním raket na Kubu, neuměli američtí analytici 

odhadnout míru iracionality Husajnova režimu. Saddáma v zásadě považovali za racionálního 

hráče a nepředpokládali, že bude porušovat mezinárodní právo, ohrožovat vlastní lid i samotný 

režim jen proto, aby udržel zdání síly, která se paradoxně strmě zmenšovala94. 

 Zásadní chybou pak byl přístup vedení CIA reprezentovaného DCI Georgem Tenetem. 

Tenet hrál velmi důležitou roli ve „vnitřním okruhu“ prezidenta Bushe, tedy ve skupině lidí, kterým 

prezident stoprocentně důvěřoval. Kromě ředitele zpravodajství do tohoto okruhu patřila 

poradkyně prezidenta pro národní bezpečnost Condoleeza Riceová, viceprezident Dick Cheney a 

ministr obrany Donald Rumsfeld. Tenet se díky blízkým kontaktům s prezidentem postupně stával 

obhájcem Bushovy politiky a tomu podřídil i interpretaci důkazů a výsledky analýzy. V souhrnu 

NIE z října 2002 chyběla zásadní zmínka o pochybnostech ohledně kvality zdrojů a legendárním 

se stal Tenetův výraz v americkém basketbalovém žargonu „slam dunk“ (parádní smeč), který 

pronesl v prosinci 2002 na adresu předkládaných důkazů ohledně ZHN vlastněných Husajnem95. 

Stejně tak při přípravě Powellova projevu v OSN Tenet protlačil nespolehlivé důkazy CIA 

z říjnového NIE96. Pokud by měl Tenet důsledně bránit kredibilitu zpravodajských služeb a 

poukazovat na nedůvěryhodnost důkazů, riskoval by snížení vlivu služeb na politiku. DCI si místo 

                                                 
93 Ibidem, 49. 
94 “Misreading Intentions: Iraq’s Reaction to Inspections Created Picture of Deception“, CIA, 5. ledna 2006, 2-3. 

K dispozici 15. dubna 2015 na: http://nsarchive.gwu.edu/news/20120905/CIA-Iraq.pdf 
95 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 32. 
96 Iskoff et Corn, Hubris, 177-178. 
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„spadnutí na meč“ (rezignace) vybral spolupráci s prezidentem, byl totiž stejně jako mnozí 

skálopevně přesvědčen, že se v Iráku něco najde. 
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4. Irák a Politizace 

Byla zpravodajská selhání a fakt, že se de facto žádné ZHN v Iráku nenašly97, pouze důsledkem 

špatné práce tajných služeb? Jakou roli vlastně zpravodajské agentury sehrály v rozhodovacím 

procesu ohledně invaze do Iráku? Následující kapitola zmapuje politické a ideologické pozadí 

rozhodovacího procesu o invazi do Iráku a rozvede proces politizace tajných služeb, který stál na 

začátku chybných odhadů a strategických omylů zpravodajských agentur.  

4.2. Neokonzervativci 

Když nastoupil George W. Bush do Bílého domu, dostala se na špičku exekutivní moci USA 

nekonzervativní elita Republikánské strany, jejímiž předními představiteli byli mimo jiné Donald 

Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, David Wurmser či Richard Perle. Tito 

intelektuálové zastávající ostrou linii v zahraniční politice USA byli dříve sdruženi ve 

washingtonském think tanku s názvem Projekt nového amerického století (Project of the New 

American Century, PNAC). PNAC vytvářel v druhé polovině 90. let část agendy zahraniční 

politiky Republikánů, zastával tvrdé pozice vůči blízkovýchodnímu mírovému procesu, odmítal 

škrty ve výdajích na obranu a volal po tom, aby Spojené státy šířily hodnoty svobody a demokracie 

a „převzaly vůdcovskou roli ve světě“98.  

Druhým společným pojítkem mezi některými členy nové politické elity bylo společné 

působení v administrativě George H. W. Bushe, během níž došlo k pádu sovětského impéria, 

demokratizačnímu procesu ve střední a východní Evropě a také úspěšné vojenské akci proti 

                                                 
97 V Iráku se po válce našly některé menší zásoby ZHN ještě z dob před Operací Pouštní bouře, nicméně rozsáhlé 

zásoby údajně vytvářené po roce 1998 se nikdy nenašly. Charles Duelfer, „Comprehensive Report of the Special 

Advisor to the DCI on Iraq’s WMD“, 30. září 2004, 1. K dispozici 15, dubna 2015 na: 

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd_2004/index.html 
98 “PNAC: Statement of Principles“, 3. června 1997, 1. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.rrojasdatabank.info/pfpc/PNAC---statement%20of%20principles.pdf 
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Saddámu Husajnovi v Kuvajtu, které však mezi některými politiky zanechalo pocit „nedokončené 

práce“99, jelikož byl irácký diktátor i po deseti letech tvrdých sankcí stále u moci. Asi nejzuřivějším 

advokátem sesazení Husajna vojenskou silou byl Paul Wolfowitz, jenž sloužil mezi léty 2001 a 

2005 jako zástupce ministra obrany Rumsfelda a už po první válce v Zálivu prosazoval společně 

s tehdejším ministrem obrany Dickem Cheneym postup na Bagdád100. V roce 1998 členové PNAC 

poslali prezidentu Clintonovi otevřený dopis, v němž požadovali proti Husajnovi „vojenskou akci, 

jelikož diplomacie jasně selhává“101. Vojenská operace, která měla změnit politický režim v Iráku 

tak ležela v myslích klíčových aktérů invaze z roku 2003 dávno před tím, než usedli do vlády 

George W. Bushe. 

V rámci irácké problematiky se neokonzervativci ideologicky opírali o tezi, že Irák se po 

svém osvobození může stát katalyzátorem demokratizačního a mírového procesu na Blízkém 

východě zmítaném neustálým násilím a despotickými politickými režimy. Tzv. teorii domina 

vyřknul už v průběhu 50. let dvacátého století v souvislosti se šířením komunismu v jihovýchodní 

Asii prezident Eisenhower. Neokonzervativci tuto teorii obrátili. Svržením Husajna v Iráku by 

podobné režimy v regionu (Irán, Sýrie) měly pod hrozbou další invaze přestat podporovat 

mezinárodní terorismus102. V dlouhodobém měřítku pak měla úspěšná a bohatá demokracie v srdci 

blízkovýchodního regionu podpořit přirozené šíření svobody a demokracie. Tak to nedlouho před 

zahájením bojových operací ostatně shrnul ve svém projevu pro Americký institut podnikání 

                                                 
99 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 16. 
100Lewis D. Solomon, Paul D. Wolfowitz: Visionary Intellectual, Policymaker, and Strategist (Westport: Praeger 

Security International, 2007), 67. 
101 Stephen Solarz et al., “Open Letter to the President“, 19. února 1998. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://www.iraqwatch.org/perspectives/rumsfeld-openletter.htm 
102 Marvin B. Schaffer, “The Iraq Experience and Domino Theory Revisited“, Joint Force Quarterly 57, č. 2 (2010), 60. 
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George W. Bush: „Nový režim v Iráku by sloužil jako dramatický a inspirující příklad svobody pro 

další národy v regionu.“103 

Irák měl a má také obrovský strategický význam v blízkovýchodní politice. Geograficky 

leží na pomezí šíitské a arabské populace zhruba v centrální části regionu. Jakožto převážně arabská 

země by mohl sloužit jako příklad etnicky spřáteleným zemím a svou blízkostí by mohl pozitivně 

působit na šíitský Irán. Irák je také jednou z kolébek Islámu a kulturně významná města jako 

Karbala, Samarra či Nadžaf hrají velkou roli v sunnitské i šíitské odnoži Islámu. Populačně se Irák 

řadí k velkým státům regionu a zároveň žijí jeho obyvatelé koncentrováni jen do několika málo 

center. Díky rozsáhlým nalezištím ropy má zároveň Irák potenciál k ovlivňování celého Blízkého 

východu. Populární byla rovněž myšlenka, že náklady na okupaci a budování nového režimu budou 

do značné míry kryty z výnosů z prodeje ropy104. 

4.3. Vedlejší motivy 

Při úvahách o změně blízkovýchodního politického klimatu byl v hledáčku některých 

nekonzervativních politiků i osud Izraele. O výrazném pro-izraelském naladění některých členů 

Bushovy administrativy nemohlo být pochyb. Například zástupce ministra obrany Paul Wolfowitz, 

jenž je sám židovského původu a jehož příbuzní zahynuli při Holocaustu, byl považován za 

předního protagonistu izraelských zájmů v Bushově administrativě. „Vědomí toho, co se stalo 

v Evropě během druhé světové války, poznamenalo mé vidění světa“, uvedl Wolfowitz v dubnu 

2002 pro The New York Times a pokračoval v souvislosti s Irákem, „pokud jsou lidé opravdu 

osvobozeni k tomu, aby si ve své zemi vládli tak, jak chtějí, budeme mít svět velmi vyhovující 

                                                 
103 George W. Bush, Remarks on the Future of Iraq, 26. února 2003, in Selected Speeches of George W. Bush 2001-

2008, The Bush Record, The White House, 170. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
104 Pillar, Intelligence an U.S. Foreign Policy, 62. 
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americkým zájmům“105. Na začátku roku 2003 byl Wolfowitz jmenován izraelským deníkem 

Jerusalem Post mužem roku106. Jako další pro-izraelský činitel byl vnímán Douglas Feith působící 

na politickém úseku Ministerstva obrany mezi léty 2001 a 2005. Spolu s Davidem Wurmserem 

Feith spolupracoval v 90. letech s politickým think tankem, který nepřímo radil pravicové straně 

Likud a budoucímu premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, hájil nárok Izraele na okupovaná území 

a podporoval svržení Saddáma Husajna107. 

 Od vzniku Izraele byl Irák jeho principiálním nepřítelem, Bagdád stál proti židovskému 

státu prakticky ve všech konfliktech. V roce 1981 Izrael vybombardoval irácký jaderný reaktor 

v Osiraku v obavě, že by proti němu mohl Bagdád použít jadernou zbraň. Saddám vystupoval 

rétoricky proti Izraeli velmi ostře a otevřeně podporoval palestinské teroristické skupiny. Irácká 

propaganda rovněž často zobrazovala Husajna v pozici budoucího osvoboditele Jeruzaléma108. 

V roce 1991 Irák ostřeloval svými raketami SCUD izraelská města Tel Aviv a Haifa ve snaze 

zatáhnout Izrael do války v Zálivu109. Bezpečnost Izraele rozhodně nebyla hlavním důvodem 

invaze. Pro mnohé nekonzervativní politiky to však byl důležitý podpůrný argument pro svržení 

Husajnova režimu, což mělo výrazně deeskalovat napětí na Blízkém východě. 

 Dalším vedlejším motivem pro svržení režimu mohl být i incident z dubna 1993. 

George H. W. Bush společně se svou ženou a dvěma syny v té době přiletěl do Kuvajtu vzpomenout 

na vítězství v první válce v Zálivu. Během cesty kuvajtská tajná policie zatkla sedmnáct lidí a 

                                                 
105 Eric Schmitt, “The Busy Life of Being a Lightning Rod for Bush”, The New York Times, 22. dubna 2002. K dispozici 

15. dubna 2015 na: http://www.nytimes.com/2002/04/22/world/the-busy-life-of-being-a-lightning-rod-for-

bush.html 
106Pilar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 23. 
107 Ibidem, 22. 
108 Gombár a Pecha, Dějiny Iráku, 503. 
109 “1991: Iraqi Scud missiles hit Israel”, BBC, 18. ledna 1991. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/18/newsid_4588000/4588486.stm 
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obvinila je z přípravy atentátu na bývalého prezidenta, který měl být proveden pomocí výbušnin 

umístěných v automobilu. Po brutálních výsleších zadržení vypověděli, že za atentátem stála irácká 

tajná služba, což později nepřímo potvrdili i vyšetřovatelé CIA i FBI. Jako odvetu vybombardovala 

americká letka v červnu 1993 velitelství iráckých tajných služeb110. Ať už byla tato epizoda 

postavena na pravdě nebo ne, George W. Bush ji podle všech indicií vnímal poměrně osobně. „Není 

pochyb, že je jeho zloba mířena přímo na nás [USA]. Přece jen tohle je člověk, který se už jednou 

snažil zabít mého tátu,“ uvedl Bush mladší na konci září 2002. Ani v tomto případě nebyl pokus o 

atentát hlavní hnací silou invaze. Mnoho komentátorů ale spekulovalo o psychických pohnutkách 

George W. Bushe, jenž při mnoha příležitostech spoléhal v politických záležitostech na svou 

intuici. Jako například po setkání s Vladimirem Putinem v Lublani v roce 2001, kdy americký 

prezident pronesl památnou větu: „Podíval jsem se tomu muži do očí. Shledal jsem ho přímočarým 

a důvěryhodným, (…) byl jsem schopen porozumět jeho duši.“111 V podobném ovšem negativním 

smyslu mohl mít Bush intuitivní pocit z Husajna, jehož vnímal jako zlo, a svržení jeho režimu jako 

dobrý skutek112. Věcné argumenty a jejich kvalita tak nemusely být úplně v centru Bushova zájmu. 

4.4. Předem dané rozhodnutí 

Z historických, ideologických i strategických důvodů byl Saddám Husajn vnímán od počátku vlády 

George Bushe jako problém, který je třeba vyřešit. Usáma bin Ládin byl však na začátku jeho vlády 

podle zpravodajců největší hrozbou a útoky Al-Káidy z 11. září to jen potvrdily. Už dvaasedmdesát 

dní po útocích však Bush pověřil Rumsfelda a generála Tommyho Frankse, jenž měl v gesci 

afghánskou operaci a později vedl i Operaci Irácká svoboda, k revizi válečných plánů pro Irák113.  

                                                 
110 Weiner, Legacy of Ashes, 444. 
111 Caroline Wyatt, “Bush and Putin: Best of Friends”, BBC, 16. června 2001. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1392791.stm 
112 Bush, Decision Points, 228-229. 
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Technické přípravy Ministerstvo obrany provádělo v utajení a neexistuje jediný záznam o debatě 

vládních špiček, na které by se probírala otázka, zda je vojenský zásah správné řešení114. Ohledně 

války v Iráku tak musel být Bush podle všeho rozhodnutý daleko před tím, než na stůl dostal 

odhady zpravodajských služeb ohledně iráckých ZHN. Jeho veřejná rétorika tomu ale 

nenapovídala, jelikož Bush podle svých slov nechtěl, aby to vypadalo, že je dychtivý rozpoutat 

další válku, která pro něj byla „absolutně poslední možnost“115. 

 Bushovy výroky na adresu Iráku v průběhu roku 2002 zostřovaly. Problémem bylo, že se 

směřováním k vojenské akci nebyli zcela srozuměni lidé na Ministerstvu zahraničí. Ředitel 

politického plánování na Powellově ministerstvu Richard Haass zvedl začátkem července 2002 

téma Iráku na pravidelné schůzce s Condolleezzou Riceovou. „Jste si doopravdy jistí, že chcete 

udělat z Iráku hlavní bod zahraniční politiky?“ zeptal se Haass poradkyně pro národní bezpečnost 

a chtěl pokračovat v otázkách. V tom jej ale Riceová zarazila a odpověděla: „Můžete si ušetřit 

dech, Richarde, prezident už je ohledně Iráku rozhodnutý.“116 Z toho lze usuzovat, že o invazi do 

Iráku bylo rozhodnuto již dlouho před vydáním říjnového NIE, který se tak fatálně zmýlil 

v odhadech iráckých ZHN. 

 Další indicií naznačující nevyhnutelnost invaze byla uniklá zpráva z Velké Británie známá 

jako „Downing Street Memo“, což byl zápis brífinku z Washingtnu, D.C., navrátivšího se ředitele 

britské tajné služby sira Richarda Dearlovea a premiéra Tonyho Blaira z konce července 2002. 

Dearlove sdělil předsedovi vlády, že „vojenská akce je nyní nevyhnutelná. Bush chce svrhnout 

Saddáma vojenskými prostředky ospravedlněnými jeho spojitostí s terorismem a ZHN. 

                                                 
114 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 13 
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Zpravodajská fakta byla přizpůsobena politice.“117 Bush ale zřejmě nechtěl zcela odkrýt své plány, 

dokud nezíská proti Husajnovi americké veřejné mínění. To se po vypršení mobilizačního efektu 

spojeného s teroristickými útoky z 11. září od prezidenta pomalu odklánělo a po celý rok 2002 jeho 

popularita klesala až pod 60 %. S rostoucí ostrostí vůči Saddámově režimu se tento trend na začátku 

roku 2003 podařilo Bushovi zvrátiti a krátce před invazí už jeho popularita (tzv. „job approval“) 

opět překročila 70 %118. 

 Pokud dáme dohromady všechny dostupné výpovědi lidí okolo administrativy a další 

dostupné informace, jen těžko lze říci, že zpravodajství hrálo v rozhodovacím procesu primární 

roli. George Bush byl stejně jako naprostá většina expertů přesvědčen, že Saddám přechovává a 

vyvíjí ZHN a i přesto, že se v Iráku žádné nekonvenční zbraně nenašly, hodnotil zpětně Bush 

z mnoha důvodů své rozhodnutí kladně, jelikož eliminoval hrozbu pro USA, a dal pětadvaceti 

milonům Iráčanů možnost „mírumilovné, fungující demokracie“119. Své argumenty pro invazi 

mezi léty 2002 a 2003 podložil dostupnými zprávami tajných služeb, přičemž ignoroval jejich stáří 

a věrohodnost a vůbec nepovažoval za nutné jejich kvalitu tvrdě ověřovat. Je však důležité si 

uvědomit, že ideologie a strategické zahraničně-politické rozhodnutí předcházelo zprávám tajných 

služeb, které se zachovaly servilně a podaly Bushovi informace v takové formě, kterou v dané 

chvíli potřeboval. 
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4.5. Politizace 

Důvodem nesprávných odhadů tajných služeb před invazí do Iráku byla jejich politizace. 

Existovala zásadní porušení standardních pravidel, podle nichž vzniká kvalitní zpravodajství, které 

by mělo být základem kvalitní politiky – ne naopak. V případě problematiky spojenectví Al-Káidy 

se Saddámem Husajnem byl na vině špatný management. Věrohodnost zpráv nebyla adekvátně 

ohodnocena ve výsledných dokumentech a výroky čelních politiků proto neodpovídaly informacím 

poskytovaných zpravodajskými službami. V mnohem závažnějším případě nesprávného odhadu 

schopností Saddámova režimu vyvíjet ZHN pak došlo k zásadnímu tlaku na zpravodajské služby 

ze strany politického vedení, které je do značné míry zodpovědné za neuspokojivé výsledky tajných 

služeb v tomto ohledu. Při zevrubnějším pohledu na výrobu zpravodajských dat před invazí do 

Iráku najdeme jasné příklady politizace, které budou rozděleny podle Trevertonova rozčlenění 

představeném v první kapitole. 

 Nejjasnější a nejtvrdší formou politizace je přímý nátlak na zpravodajské služby, který 

probíhal v civilní i vojenské části zpravodajství. Nabíral v zásadě dvou forem – přímou konfrontací 

politických špiček s analytiky CIA a vytvářením paralelní zpravodajské sítě uvnitř Ministerstva 

obrany řízeném Donaldem Rumsfeldem. Někdy od dubna 2002, tedy v době, kdy už bylo pomalu 

jasné, že dojde k vojenskému svržení vlády Saddáma Husajna, se viceprezident Dick Cheney stával 

častým návštěvníkem centrály CIA v Langley, což bylo samotné v rozporu s racionálním přístupem 

k nezávislosti analytické práce ve zpravodajství. Cheney měl podle slov prezidenta Bushe v Bílém 

domě „na starosti agendu zpravodajství“120 a mnohokrát používal ne zcela podložené informace 

pro své mediální výstupy. To byl případ problematiky hliníkových trubek, které měly podle něj s 
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„absolutní jistotou“ sloužit k výrobě obohaceného uranu121. Vycházel tak z nedokončeného 

zpravodajství („raw intelligence“), přičemž další zpravodajské agentury (DoE, Ministerstvo 

zahraničí) s těmito závěry nevyslovovaly souhlas. Svým chováním viceprezident vytvářel nepřímý 

tlak na analytiky CIA, jejichž závěry pak směřovaly k podpoře Cheneyho argumentace i ostatní 

složky zpravodajské komunity, jejichž nesouhlasná stanoviska byla přehlížena.  

Zpravodajcům rovněž nemohly uniknout případy, kdy se autoři nepříjemných tvrzení 

ocitali v období před invazí náhle mimo služební poměr. Třeba Bushův vedoucí politických 

poradců Lawrence Lindsey v interview ze září 2002 uvedl, že válka v Iráku by si vyžádala 100 až 

200 miliard dolarů, tedy částku, která nebyla v souladu s Bushovými odhady pohybujícími se mezi 

50-60 miliardami dolarů. Lindsey byl vzápětí ze svého postu vyhozen a ještě k tomu veřejně 

dehonestován za svůj zevnějšek122. Podobný osud potkal generála Erica Shinsekiho, jenž před 

komisí Kongresu vyjádřil větší odhady jednotek potřebných pro úspěšnou invazi, než byly odhady 

politického vedení Ministerstva obrany. Shinsekiho role v Pentagonu byla následně 

marginalizována nestandardním jmenováním jeho nástupce již osm měsíců před jeho odchodem 

do výslužby a Rumsfeld i Wolfowitz pak demonstrativně bojkotovali jeho závěrečnou 

ceremonii123. Při již zmíněné epizodě musela po nátlaku Cheneyho na podzim 2002 jedna 

z vedoucích postav analytického týmu pohrozit rezignací, aby se vyhnula povinnosti přepisu své 

zprávy dle představ viceprezidenta. A konečně rovněž zmíněné vyzrazení identity Valerie 

Plameové poté, co její manžel Joseph Wilson v tisku napadl argumenty George Bushe v rámci 

                                                 
121 Dick Cheney, rozhovor s Timem Russertem, “Meet the Press”, NBC, 16. září 2001. Přepis k dispozici 15. dubna 

2015 na: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20010916.html 
122 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 61. 
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údajné iráckého koupě uranu z Nigeru, jen dokresluje, jak také mohl vypadat přímý nátlak na 

zpravodajce vyjadřující nepohodlná stanoviska. 

Jinou formou nátlaku bylo vytváření paralelních analytických týmů na Ministerstvu obrany. 

Uvnitř Pentagonu vznikla pod dozorem Paula Wolfowitze a Douglase Feitha Politická 

Protiteroristická Hodnotící Skupina (Policy Counter Terrorism Evaluation Group, PCTEG) a Úřad 

speciálního plánování (Office of Special Plans, OSP). V rámci PCTEG i OSP se více méně 

ideologicky vybíraní analytici snažili najít co nejvíce nitek spojující Al-Káidu se Saddámem 

Husajnem, sbírat důkazy o existenci ZHN v Husajnových rukou a také podávat protiargumenty 

k nesouhlasným stanoviskům ostatních zpravodajských agentur124. Tím přímo podkopávali 

autoritu i výsledky „regulérních“ zpravodajců a nepřímo je tlačili k zohledňování požadavků 

politického vedení, aby se jejich práce nestala v rámci vytváření politiky irelevantní. 

Druhým odstínem politizace je situace, kdy jsou uvnitř zpravodajské komunity potlačovány 

nesouhlasné hlasy s oficiální agenturní linií. Typickým příkladem byla otázka zadržených 

hliníkových trubek v rámci říjnového NIE. Odmítavé stanovisko DoE nebylo ve shrnutí odhadu 

dostatečně uvedeno stejně jako neutrální postoj zpravodajců z Ministerstva zahraničí. Za tvorbu a 

konečnou formu NIE odpovídal v době před rokem 2003 ředitel CIA George Tenet, jehož 

prezentace a neformální vztahy s vedoucími činiteli exekutivy zásadně ovlivňovala vnímaní 

zpravodajských poznatků prezidentem a jeho nejbližšími spolupracovníky. Tenet byl však až příliš 

svázán s Georgem Bushem, aby mu dokázal účinně oponovat v otázce hrozby, kterou tehdy 

představoval Irák. Přestože Tenet ve svých pamětech odmítl tezi, že jím podávané zpravodajské 
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informace byly důvodem invaze, sám vyjádřil lítost nad chybami v říjnovým NIE, jehož následnou 

kritiku označil za „jeden z nejnižších okamžiků svého sedmiletého období“125 

 Tenet se dostal do čela CIA už v roce 1996 za vlády Billa Clintona a George Bush jej 

ponechal v čele původně jako známku své konsenzuální politiky s Demokraty126. Aby se však 

nestal jen přívěškem Bushovy bezpečnostní politiky, musel do jisté míry přijmout vidění světa 

nového prezidenta, čímž si zajistil místo v jeho „vnitřním okruhu“. DCI si byl vědom, že existuje 

je tenká linie mezi zpravodajským profesionalismem a politickým jednáním, jenže tuto hranici 

podle svých mnohých kritiků překročil a stal se nástrojem, díky němuž bylo možné ospravedlňovat 

už padlá rozhodnutí. Příliš často se snažil o kompromisy mezi politickými činiteli a zpravodajci a 

jeho loajalita byla podle některých vyšší k prezidentskému úřadu než k samotné CIA127. Když vyšla 

najevo nesprávnost zpravodajských odhadů, byl Tenet nucen rezignovat na svůj post a později se 

stal terčem útoků členů Bushovy administrativy i některých představitelů zpravodajské komunity. 

Ti jej dokonce v roce 2007 vyzvali, aby vrátil Medaili Svobody, kterou obdržel v roce 2004128. 

Často na něj byla svalována zodpovědnost za celou invazi, což ovšem není zcela korektní, neboť 

stejný podíl mají i další členové vnitřního okruhu – Rumsfeld, Riceová, Cheney a především sám 

George W. Bush. Pravdou ale zůstává, že jako zodpovědný ředitel selhal. Ve chvíli, kdy se k němu 

dostaly informace o nespolehlivosti zdrojů, měl více tlačit na korekci veřejných vystoupení politiků 

i pod pohrůžkou vlastní rezignace a v říjnovém NIE prosadit konkrétnější pasáže o slabé 

                                                 
125 Tenet, At the Ceter of the Storm, 516. 
126 Richard D. White, „George Tenet and the Last Great Days of the CIA“, Public Administration Review 68, č. 3 

(květen/červen 2008), 423. 
127 Ibidem, 425-6. 
128 Dopis Phila Giraldiho et al. Georgi Tenetovi, 28. dubna 2007. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://i.a.cnn.net/cnn/2007/images/04/29/tenet.pdf 
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důvěryhodnosti zdrojů. I přes jeho téměř osmisetstránkové memoáry tak přežije nejdéle nejspíš jen 

jeho označení důkazů o iráckých ZHN jako „parádní smeč“. 

 Třetí podobou politizace zpravodajských služeb je dle Trevertona selekce informací tajných 

služeb politiky podle toho, jak se to daným konzumentům hodí. Vedoucí představitelé často 

vybírali fragmenty tajného zpravodajství, které nejlépe sloužily jejich cílům. Dělo se tak především 

prostřednictvím úniků ať už z CIA nebo Pentagonu. Skrze média se tak k veřejnosti dostaly 

informace o zadržených hliněných trubkách (ne už jejich specifikace, která nebyla vhodná pro 

použití v centrifugách používaných Husajnovým režimem) i údajné irácké koupi uranu v Nigeru 

(ne už fakt, že Irák měl podobných zásob na svém území dostatek129). Slovník představitelů 

Bushovy administrativy navíc obsahoval například v případě spolupráce Al-Káidy a Husajnova 

režimu záměrně neutrální slova jako vazby, spojitost či vztah, pod čímž si veřejnost mohla 

představit vše od přímé spolupráce a osobních vztahů až po nepřátelství. Vazby a spojitosti se ve 

zprávách zpravodajských služeb jistě nacházely, přímá spolupráce na konkrétních akcích, obchod 

či poskytování benefitů mezi nimi ale probíhaly jen zřídka130. 

 Dalším příznačným rysem politizace tajných služeb bylo neustálé dotazování konzumentů 

na tytéž otázky. Návštěvy Cheneyho v CIA měly jen jeden účel a to získat odpovědi stále na tytéž 

otázky. Disponuje Irák ZHN a obnovil svůj program vývoje nekonvenčních zbraní? Jaké jsou 

spojitosti mezi Al-Káidou a Saddámem Husajnem? Podobné objednávky na zpravodajství slýchali 

analytici stále dokola a dokola, až si přestávali vystačovat s prostými výrazy (nelze odpovědět, 

nelze takto spekulovat) a začali se spoléhat také na méně důvěryhodné zdroje, aby uspokojili 

poptávku po konkrétních informacích. Řada pracovníků CIA později vyjadřovala, že byli pod 

                                                 
129 “The WMD Commission Report“, 60. 
130 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 146. 
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tlakem Cheneyho spanilých jízd a neustálé opakování úkolů je dostávalo pod tlak, aby 

vyprodukovali to „správné“ zpravodajství131. V Pentagonu dokonce koloval vtip, že první co ráno 

každý referent Paula Wolfowitze udělá, když přijde do práce, je, že zmáčkne na klávesnici F5, aby 

ho informoval, že stále dělá na kontaktech Iráku s Al-Káidou132. 

 Poslední podoba Trevertonova členění politizace tajných služeb nastane, když se náhledy 

politiků i zpravodajců shodují. I tato forma v případě odhadu schopností Saddáma Husajna 

nepochybně nastala. Přestože existovaly ve zpravodajské komunitě dílčí nesouhlasné hlasy 

s některými zpravodajskými závěry, v zásadě všichni počítali s tím, že Husajn přechovává 

obrovské zásoby chemikálií a po roce 1998 obnovil program na výrobu nekonvenčních zbraní. 

S tímto závěrem navíc souhlasila i většina zahraničních rozvědek. Zpravodajci si byli tak jisti, že 

jim stačila dedukce z Husajnova předchozího chování, když nechal v 80. letech povraždit několik 

tisíc Kurdů a hrozba chemickými zbraněmi mu pomohla zažehnat další kurdské povstání v roce 

1991. Na území Iráku zpravodajci získávali jen velmi málo nových poznatků a navíc sám Husajn 

svým chováním potvrzoval domněnky, že disponuje nekonvenčním arzenálem. „Doslova nikdo 

nepředpokládal, že se v Iráku nic nenajde“133. 

 Poslední podobu politizace však lze vnímat i jako důsledek všech předchozích forem. Ano, 

i v 90. letech existoval konsenzus nad tím, že Irák vlastní ZHN, nicméně to nebyla americká 

zahraničně-politická priorita a této problematice se věnovala jen malá pozornost. Při slyšení o 

současných a budoucích hrozbách pro národní bezpečnost USA v Kongresu v únoru 2001 DCI 

Tenet se věnoval i tématu proliferace ZHN a Irák zmínil pouze v jedné větě týkající se rozvoje 

                                                 
131 James P. Pfiffner, „Decision Making, Intelligence, and the Iraq War“, in James P. Pfiffner a Mark Phythian, eds. 

Intelligence and National Security Policymaking on Iraq: British and American Perspectives (Manchester: 

Manchester University Press, 2008), 329. 
132 Lucas, “Recognizing Politicization”, 211. 
133 Treverton, “Intelligence Analysis,” 96. 
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balistických raket a konstatoval, že Irák se zahraniční pomocí může vyvinout mezikontinentální 

balistickou raketu „někdy v příští dekádě“ 134. Až s příchodem Bushovy administrativy nastal obrat 

a irácké téma se postupně dostalo do absolutního popředí americké bezpečnostní politiky. 

Nedostatečná zpravodajská pozornost tomuto tématu v předchozích letech pak přispěla k dojmu, 

že je v Iráku vše při starém a Husajn se prostřednictvím agresivní politiky stále snaží vydírat svět 

a vyprostit se z područí tvrdých sankcí. Přitom se za fasádou ostrých slov a gest skrývala jen 

prázdná skořápka skomírající diktatury. 

  

                                                 
134 Current and Projected National Security Threats to the United States: Hearing Before the Select Committee on 

Intelligence, United States Senate, 107th Congress, 7. února 2001 (Prohlášení DCI George Teneta), 5. K dispozici 15. 

dubna 2015 na: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-107shrg31286/pdf/CHRG-107shrg31286.pdf 
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5. Krize? 

Když fiasko s iráckými ZHN začalo vycházet najevo, roztočila se v nejvyšších patrech americké 

politiky hra o to, kdo nese za selhání odpovědnost. Politici okolo prezidenta Bushe, především 

Condoleeza Riceová a Dick Cheney, začali ukazovat prstem na DCI George Teneta, jenž 

prezidentovi chybné informace předkládal. Sám Tenet přiznal vinu za chyby v Bushově Zprávě o 

stavu unie, když v souvislosti se zmíněním uranové koupě z Nigeru řekl, že „prezident měl všechny 

důvody věřit, že jemu prezentovaný text byl spolehlivý. Oněch šestnáct slov se nikdy nemělo dostat 

do dokumentu pro prezidenta.“135 Condoleeza Riceová veřejně zaútočila na Teneta, když 

poznamenala, že “kdyby DCI řekl, že to má být z projevu vyňato, šlo by to pryč bez debat.“136.  Ve 

svých memoárech naopak Tenet kritizoval Dicka Cheneyho a jeho vystoupení v pořadu „Meet the 

Press“, kde viceprezident dvakrát označil Tenetův výrok o „parádní smeči“ za východisko pro 

válku137. „Pamatuji se, že když jsem to sledoval, pomyslel jsem si, ‚jako bys potřeboval mě, abych 

řekl ‚parádní smeč‘, a ty byl přesvědčený o nutnosti války,“ napsal bývalý DCI138. Po tlaku okolo 

irácké kontroverze nakonec Tenet v červenci 2004 rezignoval, pět měsíců poté obdržel v Bílém 

domě z rukou George W. Bushe prezidentskou Medaili svobody139.  

 Politická reprezentace v Kongresu reagovala na selhání ohledně Iráku a jeho ZHN 

vytvořením několika komisí, které mezi léty 2004 a 2005 vydaly zprávy mapující tyto zpravodajské 

neúspěchy a podávaly recepty na nápravu. Jako první spatřila světlo světa zpráva Senátní komise 

                                                 
135 Jamie McIntyre et David Ensor, “Tenet admits error in approving Bush speech”, CNN, 23. prosince 2005. K 

dispozici 15. dubna 2015 na: http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/07/11/sprj.irq.wmdspeech/ 
136 Charles H. Burchfield, “Bush, Rice Say Intelligence Services Cleared State of Union Speech”, U.S. Department of 

State. K dispozici 15. dubna 2015 na: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2003/07/20030711181008dleifhcrubc0.3906977.html#axzz3ZlJGl

3xQ 
137 Dick Cheney, rozhovor s Timem Russeretm, “Meet the Press”, NBC, 10. září 2006. Přepis k dispozici 15. dubna 

2015 na: http://www.nbcnews.com/id/14720480/ns/meet_the_press/t/transcript-sept/#.VU-qrPmqqko 
138 Tenet, At the Center of the Storm, 555. 
139 White, „George Tenet and the Last Great Days of the CIA“, 426. 
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pro zpravodajství, která se soustředila především na chyby zpravodajců a odmítala teze o politizaci 

tajných služeb. Obecně je tato zpráva vnímána jako politický produkt své doby postavený na 

kompromisech. Druhou velkou odpovědí byla zpráva speciální senátní komise pod vedením 

senátorů Silbermanna a Robba („WMD Report“), která sloužila více jako maximální dostupný 

popis skutečností v oblasti předválečných znalostí o ZHN v rizikových státech. 

 Na všudypřítomnou kritiku poměrů ve zpravodajské komunitě USA před roky 2001 a 2003 

reagovala Bushova administrativa v roce 2004 schválením velké reformy (Intelligence Reform and 

Terrorism Prevention Act, IRTPA), která od roku 1947 nejvíce změnila organizaci tajných služeb 

v USA. Vzniklo Ředitelství národního zpravodajství (Directorate of National Intelligence, DNI) a 

jeho šéf zaujal v hierarchii pozici dříve zastávanou ředitelem CIA. Šéf DNI dnes například 

připravuje prezidentovi denní zpravodajský přehled, dohlíží na tvorbu NIE, čemuž má k dispozici 

na patnáct set zaměstnanců140. Vedoucí role CIA v americké zpravodajské komunitě tak byla 

omezena, naopak podpořeno bylo větší sdílení informací mezi jednotlivými agenturami a jako 

celek dostaly tajné služby více peněz. V roce 2001 inkasovaly americké tajné služby 30 miliard 

dolarů a o čtyři roky později už 44 miliard141. O tom, jestli Bushova reforma zásadně zlepšila 

fungování americké zpravodajské komunity, ale panují spory142. 

 Odhalené chyby ve zprávách Senátních komisí i příkrá vyjádření politiků na adresu CIA a 

dalších zpravodajských agentur vytvořily poptávku po nápravě. Zprávy ovšem jen málo zohledňují 

skutečnou odpovědnost představitelů tehdejší politické elity za irácké zpravodajské selhání: 

                                                 
140 Ibidem, 427. 
141 Betts, Enemies of Intelligence, 128. 
142 Betts, Enemies of Intelligence, 124-158. Pillar, Intelligence and U.S. Foreig Policy, 293-310. 
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„Zpravodajství musí být pod tlakem. Nebude předvádět nejlepší výkony, dokud 

nebude pod tlakem politiků – někdy až do bodu, kdy to bude zpravodajcům 

nepříjemné. Analytici musí být tlačeni k vysvětlení, kolik toho nevědí; agentury 

zodpovědné za sběr dat musí být tlačeny k vysvětlení, proč nemají lepší informace o 

klíčových tématech. Zatímco politici musí oceňovat zpravodajství, které nevyhovuje 

jejich prioritám, žádný důležitý zpravodajský odhad nesmí být přijat bez ostrého 

dotazování, které donutí zpravodajskou komunitu vysvětlit, jak přesně k těmto 

odhadům došla a jaké další alternativy se mohou ukázat jako pravdivé. Toto není 

‚politizace‘; to je nezbytná součást zpravodajského procesu. Konečně, je důležité 

dostat to nejlepší ze zpravodajské komunity, která ve své nejlepší formě dokáže 

úžasné věci.“143 

Takto se k odpovědnosti za zpravodajské přešlapy stavěla senátní komise vedená Silbermannem a 

Robbem v roce 2005. Bush i jeho spolupracovníci tak byli de facto zbaveni odpovědnosti za chyby 

zpravodajců, naopak zaměstnanci agentur byli vinni tím, že neřekli, kolik toho neví. Jak už ale bylo 

vysvětleno, zpravodajské informace používali představitelé Bushovy vlády k ospravedlnění již 

daného rozhodnutí a nebylo spouštěčem invaze. Nevěrohodnost některých důkazů byla byť 

okrajově v dokumentech tajných služeb uvedena. Navíc klíčový NIE z října 2002 si Bush 

nevyžádal a prezident ani jeho poradkyně Condoleeza Riceová celý dokument nepřečetli144. I 

kdyby tak analytici použili sebelepší protiargumenty, prezident by se o nich musel dovědět od DCI 

Teneta, jenž se ale proti prezidentovým rozhodnutím příliš často nestavěl. 

                                                 
143 Laurence Silbermann et Charles Robb, “Letter to the President” in WMD Report, 4. 
144 “Senior Administration Official Holds Background Briefing on Weapons of Mass Destruction In Iraq”, FAS, 18. 

července 2003. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://fas.org/irp/news/2003/07/wh071803.html 
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 Byly tedy zpravodajské služby USA před rokem 2003 v krizi a díky tomu vyprodukovali 

špatné odhady, na základě nichž došlo k invazi do Iráku? Spíše ne, tedy nebyly na tom hůře než 

před mnoha jinými selháními z minulosti. Přestože se zpravodajci dopustili několika vážných chyb 

při sběru a prezentaci získaných dat, celkově se při procesu tvorby zpravodajských informací 

postupovalo správně145. Slabost argumentů sice nebyla dostatečně zdůrazněna a některé závěry 

byly až příliš kategoricky formulovány, ve zprávách nicméně existovaly pochybnosti nad validitou 

mnoha argumentů. Zpravodajci se vždy budou dopouštět chyb z mnoha důvodů a nesprávný odhad 

nemusí být vždy výsledkem špatné analytické práce. Otázkou je, co od zpravodajství jeho 

konzumenti chtějí, zda potvrzení své politiky a pohledu na věc či ten nejlepší možný a vyvážený 

odhad na základě dostupných informací.  

Hodnocení iráckých ZHN navíc bylo jen jednou chybou mezi mnoha správnými úsudky. 

Zpravodajci například správně odhadovali schopnosti dalších států jako Libye, Irán, Severní Korea 

či Pákistán v oblasti proliferace ZHN146. Už v lednu 2003 navíc tajné služby poměrně přesně 

referovaly o důsledcích ozbrojené akce pro poválečný Irák. Předpověděly chaos, do kterého spadly 

irácké politické instituce, administrativa a armáda po rozpuštění Saddámovy strany Baas, vzestup 

kmenových uskupení a šíitsko-sunnitskou nenávist. Rovněž správně předpovídaly, že vojáci USA 

nebudou v Iráku vítáni jako osvoboditelé147, přestože Dick Cheney tvrdil americké veřejnosti 

opak148. 

                                                 
145 Robert Jervis, „Reports, politics, and intelligence failure: The case of Iraq“, in Christopher Andrew et al., Secret 

Intelligence: A Reader (New York: Routledge, 2009), 198. 
146 Betts, Enemies of Intelligence, 123. 
147 “Principal Challenges in Post-Saddam Iraq”, National Security Council, leden 2003, 10. K dispozici 15. dubna 2015 
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148 Dick Cheney, rozhovor s Timem Russertem, “Meet the Press”, NBC, 14. září 2003. Přepis k dispozici 15. dubna 
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 Více než tajné služby jako celek byly v krizi spíše tehdejší zpravodajské a poltické elity. 

Velký díl viny leží na řediteli CIA, jenž nebojoval dostatečně rázně proti politizaci a tlakům ze 

strany vládních představitelů. Nedokázal rovněž zabránit politickým představitelům v prezentaci 

nepodložených faktů a naopak svými činy, jako například tím, že usedl za Collina Powella při jeho 

prezentaci v OSN, demonstroval podporu svou i celé CIA prezidentovým tvrzením navzdory 

slabosti důkazů, o které byl obeznámen. Zůstává otázkou, jaké pohnutky Teneta k tomuto chování 

vedly. Je vysoce pravděpodobné, že stejně jako prakticky všichni věřil, že se v Iráku ZHN najdou. 

Možná také přistupoval na prezidentovu politiku tak ochotně i proto, aby se udržel v čele CIA, kam 

by pravděpodobně zamířil člověk typu Wolfowitze nebo Feitha, jenž by mohl ohrožovat 

nezávislost zpravodajské práce. Možná mu jen scházela morální odvaha k tomu postavit se 

silnějším politickým figurám a „padnout na meč“, když byla práce jeho kolegů dezinterpretována. 

 Největší díl viny ovšem nese tehdejší politická reprezentace pod vedením Bushe, 

Cheneyho, Rumsfelda a Riceové. Prezident a jeho spolupracovníci rozhodli o invazi především na 

základě ideologických a strategických přesvědčení. Zprávy o ZHN v rukou Saddáma Husajna hrály 

v jejich rozhodování přinejlepším sekundární roli. Politika preemptivních válek, demokratického 

míru a stabilizace Blízkého východu skrze svržení krutého diktátora vojenskými prostředky se však 

ukázala jako chybná a postavená na falešných předpokladech. Velkou roli v prezidentově 

konečném rozhodnutí bezesporu hrála i hrozba mezinárodní terorismu, který uštědřil 11. září 2001 

Americe obrovskou ránu. Husajn prokazatelně podporoval antiamerický a anti-izraelský 

terorismus a vojenský zásah proti němu v tomto kontextu dával smysl. Bush a jeho nejbližší 

spolupracovníci ovšem nevěřili, že jednoduché rozšíření protiteroristické akce z Afghánistánu na 

další diktaturu v regionu bude stačit na ospravedlnění ofenzivní války, a tak použil hrůzu nahánějící 

spojení ZHN a terorismu. 
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 Bush dopustil zpolitizování části práce tajných služeb, především na Ministerstvu obrany, 

kde pod Rumsfeldovým dozorem vznikla paralelní analytická struktura vedená Wolfowitzem a 

Feithem. Sám Rumsfeld dokonce ještě v roce 2002 zapochyboval o správnosti rozhodnutí jít do 

války. V říjnu sepsal seznam možných neúspěchů pod názvem Přehlídka hrůz (Parade of 

Horribles) a zaslal jej prezidentovi. Seznam zahrnovala také možnost, že se v Iráku nenajdou 

ZHN149. Neexistuje však oficiální záznam, který by dokládal vážnou diskuzi nad těmito 

pochybami, což dokazuje, jak velké odhodlání svrhnout Husajnův režim panovalo v Bílém domě. 

Bush se o agendu tajných služeb nestaral, přenechal ji svému viceprezidentovi, jenž svého 

postavení a vlivu zneužíval vůči CIA. Na tu vyvíjel nepřiměřený politický tlak, jenž výrazně přispěl 

k některým neadekvátním závěrům zpravodajských odhadů. 

 Problém nenalezených ZHN v Iráku je tak jen z části odhalením špatné práce tajných služeb 

USA. Demonstruje spíše to, jakým způsobem se ve Spojených státech vytvářela zahraniční politika 

za vlády George W. Bushe. Zpravodajské poznatky se bez ohledu na kvalitu obsahu staly jen 

politickým nástrojem k uskutečnění ideologických a strategických cílů, zejména prezentace USA 

jako velmoci odhodlané bojovat proti terorismu všemi prostředky, zavést do regionu zmítaného 

nestabilitou pořádek a prosazovat americké hodnoty svobody a demokracie ve světě. Kromě 

důkazů předkládaných tajnými službami hrála při Bushově kampani, která měla přesvědčit 

americké veřejné mínění i světové lídry, že je třeba zakročit proti režimu Saddáma Husajna, 

důležitou roli i atmosféra strachu po ničivých útocích z 11. září. Na americké veřejné mínění toto 

z mnoha důvodů fungovalo, mandát Rady bezpečnosti OSN k přímé vojenské akci se však Georgi 

Bushovi sehnat nepodařilo. 

                                                 
149 Donald Rumsfeld, „Iraq: An Illustrative List of Potential Problems to Be Considered and Addressed", 15. října 

2002. K dispozici 15. dubna 2015 na: http://papers.rumsfeld.com/library/detail/highlight-document-bush-

administration-4 
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 Rovněž je zajímavé, jakým způsoben rozhodovali o válce v říjnu 2002 kongresmani, když 

Georgi Bushovi velkou většinou schválil autorizaci k použití síly proti Saddámu Husajnovi. 

Sněmovna reprezentantů hlasovala v poměru 2:1 a Senát více než 3:1 pro rezoluci. Proti byli ve 

valné většině Demokrati, ovšem jejich podstatná část včetně významných osobností jako Hillary 

Clintonová, Joe Biden nebo John Kerry volili pro150. Jejich rozhodování se ale neopíralo o zprávy 

tajných služeb. Zpravodajského odhadu z října 2002 se v senátních kuloárech rozdalo zhruba šest 

kusů a někteří senátoři, kteří si jej četli, jako například Bob Graham, který předsedal Komisi pro 

zpravodajství, na jeho základě hlasovali proti151. Klíčová byla pro senátory a reprezentanty víra 

v důkazy předkládané prezidentem, jeho rostoucí popularita a blížící se volby, před kterými se 

v době krátce po prvním výročí útoků z 11. září nikdo nechtěl prezentovat jako slabý vůči 

terorismu. O to paradoxněji působí zpráva senátní Komise pro zpravodajství z poloviny roku 2004, 

podle níž je zpravodajství ohledně ZHN zmátlo152. Kromě autorů invaze v exekutivě hrál servilní 

Kongres na cestě k invazi nadmíru důležitou roli, jelikož posvětil plány na invazi bez kvalitní a 

dlouhodobé debaty. Politické elity v Kongresu selhaly stejně jako zpravodajské a vládní elity. 

Škoda napáchaná na zpravodajské komunitě, jejíž kredibilita opět stoupla po několika 

úspěšných operacích včetně likvidace Usámy bin Ládina, zřejmě nebude tak velká. Díky selhání 

ospravedlnit vojenský zásah v cizí zemi nálezem ZHN a následně neschopnosti dostát slovům o 

svobodě a míru však utrpěla zejména pověst Spojených států. Protivníci USA navíc dostali do 

rukou důležitý precedens, jenž mohou znova a znova vznášet proti jakékoli politice USA ve světě. 

                                                 
150 “U.S. Senate Roll Call Votes 107th  Congress – 2nd Session”, U.S. Senate, 11. října 2002. K dispozici 15. dubna 2015 

na: 

http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=107&session=2&vote=0023

7#position 
151 Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy, 73. 
152 U.S. Senate Selected Committee on Intelligence, U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments 

on Iraq, 9. července 2004, 16. 
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 Závěr 

Zpravodajské služby Spojených států se v oblasti odhadů schopností a aktivit režimu Saddáma 

Husajna dopustily několika zásadních chyb. Ty zapříčinily příliš jednoznačné závěry ve zprávách 

pro prezidenta Bushe, především v NIE z října 2002, ve zprávě pro Kongres ze stejného období a 

při přípravě podkladů pro prezentaci Collina Powella v OSN z roku 2003. Především se zpravodajci 

spoléhali na nedůvěryhodná svědectví – al-Libiho smyšlené výpovědi o tréninku Al-Káidy na 

území Iráku a fabulace o mobilních laboratořích na výrobu ZHN poskytnuté Rafidem Ahmedem 

al-Janabim známějším pod krycím jménem Curveball. Ignorovány byly naopak negativní 

poznatky, jako svědectví Husajna al-Madžída, jenž už v roce 1996 vypověděl, že vývoj ZHN byl 

v Iráku zastaven, či jako negativní stanovisko analytiků z DoE v otázce použití zadržených 

hliníkových trubek pro obohacování uranu. Špičky tajných služeb v čele s DCI Georgem Tenetem 

pak nepoukazovaly na nízkou věrohodnost používaných důkazů a nedokázaly vyvinout na vedoucí 

vládní činitele dostatečný tlak, aby pro svou politiku nepoužívali i prokazatelně mylné argumenty, 

jakým byl například údajný irácký nákup uranu z Nigeru. 

 Jistota, s jakou zpravodajské agentury prezentovaly své odhady, bezesporu přispěla 

k rozhodnutí svrhnout režim Saddáma Husajna vojenskou silou. Pro George W. Bushe, jeho 

ministry i klíčové poradce však zprávy tajných služeb nepředstavovaly primární důvod zakročit 

proti Husajnovu režimu. Vyřešení otázky Iráku touto cestou prosazovaly klíčové figury Bushovy 

administrativy dlouhodobě a vedly je k tomu strategické i ideologické motivy. Významnou roli 

sehrál pocit „nedokončené práce“ po úspěšném vytlačení Saddámových vojsk z Kuvajtu v roce 

2001. USA chtěly dát ostatním problematickým režimům najevo svou sílu potrestáním diktátora 

porušujícího mezinárodní právo a sankční režim. Snažily se přinést do bohatého státu v srdci 

neklidného Blízkého východu stabilitu a demokracii, což mělo spustit dominový efekt v okolních 
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nedemokratických státech. Klíčovou se pak stala válka s terorem, která již relativně úspěšně 

probíhala v Afghánistánu. Zprávy zpravodajských agentur hrály až sekundární roli a sloužily jen 

jako doklad zločinnosti Husajnova režimu, který ZHN používal v minulosti. Četné zprávy tajných 

služeb navíc rozporovaly napojení Saddáma Husajna na Al-Káidu a tím i celý koncept Bushovy 

osy zla – spojení terorismu a ZHN. Na základě těchto poznatků lze říci, že rozhodnutí provést 

invazi do Iráku nebylo primárně postaveno na chybných odhadech tajných služeb. 

 Vzhledem k celkovým výsledkům práce tajných služeb před rokem 2003 nelze označit stav 

amerického zpravodajství jako krizi. Jak vyplývá z první kapitoly, zpravodajská selhání jsou 

v dějinách nejen amerických tajných služeb všudypřítomná a nevyhnutelná z mnoha objektivních 

důvodů. Selhání tajných služeb při analýze schopností Husajnova režimu vyvíjet ZHN bylo 

zapříčiněno nedokonalou prací se získanými daty z terénu – od svědků (HUMINT) i z technických 

prostředku (SIGINT). Nebyla to však systémová chyba, která by se opakovala v dalších případech. 

Mnohé další analýzy nesouvisející s Bushem prosazovaným propojením terorismu a ZHN se totiž 

prokázaly jako správné a v dílčích případech dokonce zpravodajské poznatky prezentované ve 

zprávách pro prezidenta odporovaly jeho veřejným výrokům. Se zpravodajskými informacemi bylo 

nakládáno selektivně, aby vyhovovaly nastavenému politickému kurzu směřujícímu ke změně 

režimu v Iráku. V krizi tak nebyly tajné služby jako celek, nýbrž zpravodajská a politická elita, 

která umožnila takto nestandardní manipulaci se zpravodajstvím. Velký díl odpovědnosti leží na 

DCI Georgi Tenetovi, jenž z hlediska zpravodajských služeb příliš překročil tenkou hranici mezi 

vlivem a irelevancí popsanou v první kapitole a dostal se do příliš úzkého kontaktu s politikou.  

Politické elity vytvářely příliš nestandardní tlak na zpravodajskou komunitu a zapříčinili 

tak politizaci tajných služeb, která byla základním důvodem chybných odhadů. V CIA probíhal 

nátlak na analytické odbory prostřednictvím viceprezidenta Dicka Cheneyho, jenž měl podle 
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vyjádření Bushe v Bílém domě na starosti zpravodajství. Cheney osobně navštěvoval centrálu CIA 

v Langley a opakovaně se dotazoval na tytéž otázky, což ovlivňovalo pozornost analytiků a tím i 

výstupy zpravodajské práce. Bílý dům rovněž prováděl tvrdou personální politiku vůči 

nesouhlasným výrokům členů exekutivy nebo armády. Ze svých postů byl vyhozen po 

nevyhovujících vyjádřeních ohledně budoucích nákladů na válku šéf politických poradců 

Lawrence Lindsey či generál Eric Shineski, který vyjádřil obavy z nutnosti zapojit do operace vyšší 

počet ozbrojených sil, než uváděli jiní představitelé administrativy. 

 V Pentagonu vznikla pod vedením Paula Wolfowitze a Douglase Feitha paralelní struktura 

zpravodajských analytiků. Hlavní náplní práce analytiků v PCTEG a OSP bylo nacházet důkazy o 

spojení Saddáma Husajna s Al-Káidou a iráckých ZHN. Činnost těchto útvarů podkopávala 

autoritu regulérních tajných služeb, když vytvářela své vlastní zpravodajství a hledala 

protiargumenty k výsledkům práce CIA nebo DIA. Nepřímo tak vytvářela silný tlak na civilní i 

vojenské zpravodajce, aby přizpůsobovali svou činnost silné vládní poptávce ve snaze nestát se při 

tvorbě bezpečnostní politiky státu irelevantní. Tvrdý tlak na „správné“ zpravodajství snižoval 

dopad nesouhlasných stanovisek jiných agentur, jako například DoE, k výstupům v NIE. Ve 

zpravodajské komunitě tak zavládl nepřirozeně pevný soulad názorů mezi politiky a zpravodajci, 

který byl příčinou tak velkého překvapení, když se v Iráku ZHN nenašly. Navenek bylo toto 

propojení politiky a zpravodajské práce demonstrováno jednáním DCI George Teneta, jenž při 

prezentacích výsledků práce tajných služeb stál za politikou George Bushe a svou přítomností při 

projevu Collina Powella v OSN dával najevo, že prezentované poznatky odpovídají přesvědčení 

celé zpravodajské komunity. 
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 Paul Pillar pregnantně shrnul tento jev, když napsal: 

„Zpravodajská komunita stojí v přeneseném smyslu před polem s kameny a nemá 

zdroje, aby obracela každý z nich (…) V nezpolitizovaném prostředí zpravodajský 

důstojník rozhodne, pod který z kamenů se podívat na základě minulých zkušeností 

a svého vlastního úsudku. Ale když politici opakovaně nutí zpravodajskou komunitu 

obracet pouze určité kameny, celý proces se stává tendenčním. Zpravodajci 

koncentrují své zdroje jen na tyto kameny a nakonec vyprodukují zprávy a analýzy, 

které díky svému množství a důrazu zanechají dojem, že co leží pod těmito kameny, 

tvoří větší součást problému, než je tomu ve skutečnosti.“153 

Celý proces tvorby, prezentace a důsledků činnosti tajných služeb před invazí do Iráku 

v roce 2003 podtrhuje krizi zpravodajských a politických elit za vlády George W. Bushe. Pro jeho 

politiku se zpravodajství stalo jen nástrojem nastaveného politického kurzu, který se ovšem po 

skončení invaze a okupace ukázal jako zcela lichý. Výsledkem tak nebyla jen pošramocená pověst 

amerických zpravodajců, ale také poničená reputace Spojených států jako podporovatele míru, 

spravedlnosti, svobody a demokracie. Tedy hodnot, které paradoxně tvořily hlavní ideologická 

východiska pro svržení Saddáma Husajna. 

  

                                                 
153 Paul Pillar, „Intelligence, Policy and the War in Iraq“, Foreign Affairs 85, č. 2 (březen/duben 2006), 23. 



74 
 

 Summary 

In my master’s thesis, I have identified several occasion when the intelligence community made 

huge mistakes in both collection and analysis of information. First of all, the intelligence officers 

lacked sufficient HUMINT and relied on untrustworthy sources. The al-Libi’s testimony that 

Hussein provides chemical weapons training for al-Qaeda was gained only after brutal 

interrogation in Egypt. The information from al-Janabi (better known as Curveball) was a pure 

forgery. Moreover, negative evidence, such as the testimony of Hussein al-Majid who in 1996 

explicitly told to the investigators that the Iraqi WMDs were destroyed and further programs 

canceled. In the NIE from October 2002, the dissenting position of DoE regarding the purpose of 

the aluminum tubes was not stressed enough in the summary, and the Estimate left the impression 

that there is no discussion in the intelligence community about the evidence. However, not only 

should the analysts be blamed from the mistakes. The DCI George Tenet had many opportunities 

to explain the unreliability of the arguments presented publicly by the President and his colleagues, 

instead Tenet became one of the guarantors of Bush’s claims as he never publicly stood up against 

the misuse of intelligence. 

 As it was shown in my master’s thesis, under the Bush administration the production of 

intelligence was highly politicized. The analysts in Pentagon and the CIA were under both direct 

and indirect pressure from policymakers. In the Department of Defense, a parallel intelligence 

production web was created by Paul Wolfowitz and Douglas Feith. The only purpose of the PCTEG 

and OSP was to obtain evidence supporting the Administration’s policy, especially Saddam’s links 

to al-Qaeda and his ongoing WMD programs. In the CIA, the pressure was from the Vice-president 

Dick Cheney who made many visits to the CIA headquarters in Langley and asked the same 

questions over and over again. In consequence, the analysts felt under pressure trying to produce 
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the “right” intelligence. Thanks to the politicization, the intelligence community could not focus 

properly on the truly important questions and the analysts became too sure about their judgements 

that were never fairly questioned. 

 The intelligence community as a whole was not in crisis, as it was producing other accurate 

intelligence estimates about Iraq and other countries. The only mistakes made were due to political 

pressure from the government which desperately needed arguments to persuade the public and the 

United Nations that Saddam Hussein was an imminent threat to the world. My findings suggest 

that by letting the intelligence to be under such pressure, the actual crisis took place among 

intelligence managers (especially George Tenet) and policymakers who pushed the intelligence too 

far. The decision to invade Iraq was made much sooner than the time the flawed intelligence 

reached the President’s desk. It was based on false premises, such as democratic domino effect and 

the idea of preemptive war. In the end, American democratic values were not spread across the 

Middle East, instead there is much more instability, violence and chaos in Iraq. The credibility of 

US intelligence was temporarily damaged, however the reputation of the United States as protector 

of peace and freedom was damaged for many years to come. 
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