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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá ideologií neokonzervatismu v souvislosti s proměnou 

zahraničně-bezpečnostní strategie Spojených států amerických s teritoriálním 

zaměřením na Blízký východ během prvního funkčního období prezidenta George W. 

Bushe. Práce si klade za cíl obhájit tezi tvrdící, že američtí neokonzervativci výrazně 

ovlivnili směřování americké zahraničně-bezpečnostní strategie po teroristických 

útocích z 11. září 2001. Neokonzervativní ideologie zastávaná současnou generací 

amerických neokonzervativců obhajovala ideje americké morální, ekonomické i 

kulturní nadřazenosti, která měla Spojený státům americkým zajistit hegemonní 

postavení ve světě po konci studené války. Teroristické útoky z 11. září poskytly 

neokonzervativcům jedinečnou příležitost pro prosazení jejich cílů a proto jsou 

neokonzervativní unilaterální a militaristické ideály reflektovány v důležitých 

strategických dokumentech Bushovy administrativy. Výsledkem této strategie byly 

války v Afghánistánu a Iráku. Možnost opětovného návratu k původní 

zahraničněpolitické a bezpečnostní strategii preferující diplomatická řešení 

mezinárodních krizí otevřel Spojeným státům americkým až úpadek vlivu 

neokonzervativců na konci Bushova prvního funkčního období. 

 

Abstract 
This bachelor's thesis is examining the neoconservatism ideology and its evolutionary 

effect on United States foreign security strategy in the Middle East during George W. 

Bush's first term in office. The thesis defends the argument that American 

neoconservatives heavily influenced U.S foreign security strategy following September 

11 terrorist attacks. The neoconservative ideology adamantly supports the philosophy 

that U.S is morally, economically and culturally superior, and therefore, should retain 

the unipolar global hegemony status that ensued following the end of Cold War. Using 

September 11 as leverage, neoconservatives applied unilateral and militaristic ideals to 

Middle East foreign security strategy, which is reflected in strategic documents of the 

Bush administration. The ensuing result was military action in both Iraq and 

Afghanistan. The return to favoring diplomacy for resolving international crisis 

only occurred after neoconservative policy was called into question at the end of Bush's 

first term. 
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Úvod 

Bipolární rozdělení světa po druhé světové válce determinovalo vývoj na celosvětové 

politické scéně téměř půl století. Po náhlém rozpadu Sovětského svazu se však Spojené 

státy staly jedinou globální supervelmocí. Dramatické proměny v mezinárodním 

prostředí v 90. letech vyvolaly veřejnou diskuzi o tom, jaké postavení by měly Spojené 

státy z geopolitického hlediska zaujmout. Na tuto otázku si okamžitě odpověděli 

američtí neokonzervativci. Tito ideologové po celá 90. léta prosazovali myšlenku 

americké morální, ekonomické i kulturní nadřazenosti, díky které měly Spojené státy 

dosáhnout hegemonního postavení v celosvětovém měřítku. Do povědomí široké 

veřejnosti se ale neokonzervativní ideologie dostala až na počátku nového tisíciletí.  

V roce 2000 se stal americkým prezidentem republikán George W. Bush, který 

s sebou do nové vlády přivedl i několik prominentních neokonzervativců. Ačkoli 

Bushova zahraničněpolitická strategie z velké části odporovala neokonzervativním 

principům, po teroristických útocích z 11. září 2001 se prezidentovy postoje posunuly 

ve prospěch těchto ideologů. Spojené státy začaly praktikovat proaktivní, militaristickou 

a unilaterální zahraniční politiku ve jménu boje proti globálnímu terorismu a 

nemorálním diktátorským režimům ohrožující mezinárodní bezpečnost. Výsledkem 

bylo zavlečení Spojených států do mnohaletých asymetrických konfliktů v nepřátelském 

prostředí blízkovýchodního Afghánistánu a Iráku. 

 Bakalářská práce bude zkoumat vliv amerických neokonzervativců na proměnu 

zahraničně-bezpečnostní strategie Spojených států za první administrativy prezidenta 

George W. Bushe. Cílem práce je prokázat, že zahraničně-bezpečnostní strategie 

Spojených států za první administrativy prezidenta Bushe byla silně ovlivněna 

americkými neokonzervativci, kteří využili teroristických útoků z 11. září k prosazení 

svých zahraničněpolitických ideálů. Teritoriálně se práce zaměřuje na politiku 

Spojených států vůči zemím Blízkého východu . Konečně bych také chtěla upozornit, že 

práce nebere v potaz vazby neokonzervativců na stát Izrael, jelikož se zaměřuje na 

pouze na ideologický rámec neokonzervatismu, který vnímá izraelský stát jen jako 

významného spojence.  

 Ve své práci využiji kompilační metodu, jejímž výsledkem bude ucelené 

chronologické shrnutí daného tématu. Tuto metodu považuji za vhodnou, protože se 

práce z velké části zaměřuje na interpretaci myšlenek a názorů jiných autorů. Tyto 

myšlenky však zároveň kriticky analyzuji a snažím se je zasadit do širšího kontextu a 

rámce. 
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 Kompilace je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zaměří na historický 

vývoj a ideologický rámec amerického neokonzervatismu. Ve druhé se budu zabývat 

nástupem prezidenta Bushe, teroristickými útoky 11. září a prvními reakcemi americké 

administrativy na hrozbu globálního terorismu, vedoucími k vojenské intervenci 

v Afghánistánu, kterou zmíním ve třetí části práce. Poté zanalyzuji základní strategické 

dokumenty, které americká vláda vydala v reakci na vyhlášení války proti globálnímu 

terorismu. Jejich praktické uplatnění demonstrované na válce proti Iráku naleznete 

v páté kapitole. Poslední část se bude zabývat úpadkem vlivu neokonzervativců během 

druhého funkčního období prezidenta Bushe. Závěrem shrnu své poznatky a zhodnotím, 

zdali potvrzují mou výchozí hypotézou.  

 Ačkoli byl výběr tématu ovlivněn mými osobními preferencemi, považuji tuto 

problematiku za velice významnou a aktuální hned z několika důvodů. Teroristické 

útoky 11. září a bezpochyby představují milník v moderních světových dějinách. 

Bushovo vyhlášení války proti globálnímu terorismu ovlivnilo dění na mezinárodní 

politické scéně a jeho dopady dodnes vnímají miliony lidí z celého světa, především pak 

těch ze zemí Blízkého východu. Mnoho odborníků dnes také tvrdí, že současné 

posilování radikálních tendencí v islámském světě je zapříčiněno právě 

zahraničněpolitickou strategií bývalého prezidenta Bushe, a proto považuji za velice 

důležité přiblížit její ideologický základ a vývoj.  

  Bakalářská práce vychází z primárních i sekundárních zdrojů. Mezi primární 

zdroje řadím vládní dokumenty, přepisy či záznamy projevů prezidenta Bushe i články 

neokonzervativních autorů. Zcela zásadním zdrojem pro mě byl neokonzervativní 

týdeník The Weekly Standard, který mi pomohl blíže pochopit neokonzervativní 

ideologii. Za klíčovou knižní publikaci pak považuji knihu editovanou Irwinem 

Stelzerem s názvem Neoconservatism, obsahující práce mnoha významných politiků 

i neokonzervativců. Sekundární zdroje mi naopak poskytly obecné informace o tématu, 

díky kterým jsem lépe zorientovala v dané problematice. Za hlavní sekundární zdroje ze 

kterých jsem čerpala pak považuji knihu Oskara Krejčího nazvanou Zahraniční politika 

USA: ideje, doktríny, strategie i monografie Jana Eichlera – Terorismus a války na 

počátku 21. století a Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. V práci se také 

nachází několik citací z anglofonních zdrojů, které jsem sama volně přeložila.   
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1. Historie neokonzervatismu a základní ideologický 
rámec 

1.1 Vznik neokonzervatismu 

Neokonzervatismus, jakožto poválečná politická ideologie, je často spojován se jménem 

významného amerického politického filozofa Lea Strausse (1899-1973). Strauss 

pocházel z malého hessenského městečka Kirchhain, získal doktorát na univerzitě 

v Hamburku a později v Německu působil i jako publicista. Vzhledem ke svému 

židovskému původu byl donucen koncem 30. let emigrovat do Spojených států. Ve 

Spojených státech je Straussova činnost spojená především s Chicagskou univerzitou 

(University of Chicago), kde vyučoval téměř 20 let. Mezi jeho žáky patřili i významní 

akademici a politici, jako byl například Allan Bloom či Paul D. Wolfowitz.  

Straussova filozofie se silně vymezovala proti liberalismu, který podle něj 

negativně ovlivňuje morálku moderního člověka. Akcentoval také intelektuální úpadek 

lidstva a nastiňoval řešení v podobě elitářského řízení společnosti. Někteří tvrdí, že 

Strauss pevně věřil v americkou demokracii, která, jak popsal Max Boot, měla být 

chráněna dobře vzdělanou elitou.1 Jiní ho shledávají antiliberálem, stoupencem sionismu 

a často až zastáncem fašistické ideologie. I přestože Straussovy myšlenky vyvolaly 

mnoho kontroverzí, lze ho považovat za velice významného myslitele 20. století. 

Vzhledem ke Straussově vysokoškolské profesi se jeho učením a ideály 

inspirovalo mnoho studentů, intelektuálů i pozdějších tvůrců neokonzervativního 

myšlenkového proudu. Mezi hlavní představitele tzv. první generace neokonzervativců 

můžeme zařadit například Irvinga Kristola, Normana Podhoretze, Nathana Glazera 

a řadu dalších. Mnoho neokonzervativních intelektuálů a ideologů, včetně Normana 

Porhoretze, se sdružovalo také kolem periodika The Commentary.2 Tento měsíčník byl 

založen v roce 1945 Americkým židovským výborem (American Jewish Committee, 

AJC) a  stal se „vlajkovou lodí neokonzervatismu v 70. letech“.3  

Slovy Jiřího Blažka pak „Strauss inspiroval neokonzervativní hnutí svým apelem 

na morálku, ctnost a vnímání dobra a zla. Ideje tohoto druhu vedou v zahraniční politice 

k prosazování idealistické normativní politiky, která je v teorii mezinárodních vztahů v 

                                                
1 Irwing Stelzer, Neoconservatism (London: Atlantic Books, 2004), 33-37. 
2 Alexander Öhrn, „Second Generation Neoconservatism“ (Bakalářská práce, Univerzita v Lundu, 2007), 
4 – 16.  
3	  „About Us“, The Commentary Magazine, http://www.commentarymagazine.com/about/ (staženo 16. 
března 2014). 
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rozporu s realismem,“4 jenž byl silně prosazován v 70. letech americkým prezidentem 

Richardem Nixonem. Kritika se však snesla i na jeho předchůdce, prezidenta Lyndona 

Johnsona, a to kvůli jeho domácí politice. Neúspěch velkolepých sociálních programů 

60. let, vedení nesmyslné války ve Vietnamu a smířlivý postoj vůči Sovětskému svazu 

přivedl neokonzervativce k určité skepsi vůči státní moci.  

Tyto události 60. a 70. let přiměly neokonzervativce k odvrácení se od 

levicových intelektuálů a naopak se upnuli ke konzervativní pravici, která prosazovala 

návrat k tradičním hodnotám.5 Již během 60. let je možné sledovat, že se mnoho 

neokonzervativců angažovalo ve veřejném dění, a to zejména vstupováním do 

politických stran, zakládáním neziskových vzdělávacích organizací a think tanků či 

publikováním v konzervativních, či přímo neokonzervativních periodikách.  

S Reaganovým nástupem na počátku 80. let byla tato skutečnost ještě umocněna 

tím, že bylo několik významných neokonzervativců přímo dosazeno na důležité pozice 

v jeho administrativě. Jmenovitě se pak jednalo například o Williama Kristola, syna 

Irvinga Kristola, který působil na ministerstvu školství, nebo Paula D. Wolfowitze, 

I. Lewise Libbyho a Elliota Abramse pracující na ministerstvu zahraničních věcí.6 

Všichni byli bezesporu silně ovlivněni neokonzervatismem a stali se hlavními 

postavami tohoto hnutí i v dalších desetiletích.  

1.2 Ideologický rámec neokonzervatismu 

Neokonzervativní přesvědčení 

Ačkoli se neokonzervativní ideologie utvářela několik desetiletí a ovlivňovalo ji mnoho 

myslitelů, za hlavního tvůrce je považován významný americký žurnalista a spisovatel, 

Irving Kristol. Jeho obsáhlé dílo, které zahrnuje nespočet článků i knih, se stalo hlavním 

pramenem, který determinoval základní rámec neokonzervativní ideologie. V jednom z 

jeho neznámějších článků „The Neoconservative Persuasion“7, publikovaném v roce 

2003 americkým neokonzervativním týdeníkem The Weekly Standard, Kristol uváděl, 

že neokonzervatismus není pouze politické či ideologické hnutí, ale spíše celoživotní 

přesvědčení. V článku definoval základní úkol neokonzervatismu, jenž spočíval 

                                                
4 Jíří Blažek, „Leo Strauss a americký neokonzervatismus“ (Bakalářská práce, Univerzita Karlova,2009), 
47.   
5 Oskar Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie (Praha: Professional Publishing, 2009), 
261. 
6 „Profiles – Individuals“ Right Web, http://www.rightweb.irc-online.org (staženo 16. března 2014). 
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v reformě amerického konzervatismu představovaného především Republikánskou 

stranou, která se po dlouhá léta nacházela v hluboké krizi.  

Kristol v manifestu popsal základní neokonzervativní postoje ke specifickým 

politickým tématům. Z ekonomického hlediska zastávali neokonzervativci tradiční 

konzervativní názor, že snižování daní vede k ekonomickému růstu. Odlišná od 

klasického konzervatismu je pak skutečnost, že připouštěli možnost nevyrovnané 

rozpočtové bilance, kdy nepovažovali státní deficit za problém bránící růstu ekonomiky. 

Role státu byla dle Kristola velice důležitá, jelikož všichni lidé vždy preferovali silnou 

vládu před slabou. Dnešní demokracie, potýkající se se silným morálním úpadkem 

způsobeným liberálními politickými praktikami v minulém století, se měla dle Kristola 

navrátit k tradičním hodnotám. Tyto hodnoty měly být udržovány vrcholnými státními 

představiteli. 

Neokonzervativní zahraničněpolitická strategie 

Kristol ve výše zmíněném článku také obhajoval vlastenectví, odsuzoval 

mezinárodní organizace a upozorňoval na nutnost odlišování přátel od nepřátel. Tvrdil, 

že je potřeba, aby Spojené státy ve svém národním zájmu usilovaly o šíření amerických 

morálních hodnot, demokratického smýšlení i principů volného trhu. Jen 

prostřednictvím prosazení těchto ideálů bude možno nastolit celosvětový mír. Těchto 

cílů mělo být dosahováno za pomoci vojenské síly a unilaterálně-intervenční politiky.  

Jak již bylo zmíněno, mezi hlavní cíle neokonzervativní zahraničněpolitické 

strategie patří šíření amerických hodnot. Neokonzervativci obhajují tuto tezi 

argumentací, že jedině Američané se svými hodnotami a ideály vyhráli obě světové 

války a nakonec i tu studenou. Za velice důležitou považoval Kristol také americkou 

kulturu, která se postupně stává kulturou globální, kdy se již „od pozdních 70. let svět 

přeměňuje podle americké vize“.8 

Prvky nadřazenosti Kristol nacházel i v podobě amerického státního zřízení. 

Demokracii považoval za nejlepší možný způsob vládnutí, jelikož poskytuje jedinci 

základní lidská práva a svobodu. Z tohoto důvodu by měla být demokracie šířena do 

celého světa a měla by nahradit totalitní režimy utlačující celé národy. Tyto režimy 

považovali neokonzervativci za hlavní hrozbu pro americkou národní bezpečnost.  

                                                                                                                                          
7 Irving Kristol, „The Neoconservativ Persuation“ The Weekly Standard, Vol. 8, No. 47 (25. srpen 2003), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/003/000tzmlw.asp (staženo 16. března 
2014). 
8 Stelzer, Neoconservatism, 57. 
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Dalším důležitým cílem zahraniční politiky shledali neokonzervativci 

v prosazování principů volného trhu. Liberální kapitalismus reflektoval jejich základní 

požadavky na svobodu jedince a považovali ho tak za nejlepší možný ekonomický 

model, který umožňuje bohatnutí společnosti jako celku.  

Mezi hlavní prostředky, které by měly sloužit k šíření amerických hodnot, 

demokracie a principů volného trhu, neokonzervativci zařadili především vojenskou 

sílu. Nově nastolená unipolarita po konci studené války postavila Spojené státy do 

pozice světového hegemona, který dle neokonzervativců musel přijmout zodpovědnost 

za globální dění. Upozorňovali však zejména na to, že by se Spojené státy měly chopit 

příležitosti a přetvořit svět podle amerických hodnot a ideálů.  

Co se týče obrany amerických národních zájmů v zahraničí, tak 

neokonzervativci akcentovali nutnost potlačování veškerých režimů odmítajících 

americké ideály. V těchto případech se zastávali i preventivní vojenské intervence proti 

státům, které ztělesňují hrozbu pro mezinárodní společenství. Argumentovali tím, že 

vzhledem k dnešní technologické vyspělosti, není možné čekat na chvíli, kdy nepřítel 

zaútočí jako první.  

V případě vojenského angažmá pak neokonzervativci kladli důraz na nutnost 

posilování vojenských i politických aliancí se spojenci. Naopak k mezinárodním 

organizacím cítí značnou nedůvěru. Z tohoto důvodu podporují rozšíření 

Severoatlantické aliance a naopak marginalizují roli Organizace spojených národů 

(OSN). V národním zájmu pak nevyloučili ani samostatnou operaci Spojených států 

nepodpořenou mezinárodním společenstvím, nebo případné vytváření tzv. „koalic 

ochotných“. 

1.3 Neokonzervatismus v 90. letech  

Novodobý neokonzervatismus se začal znovu výrazněji prosazovat v druhé polovině 

90. let. Již v roce 1992 však vydala skupinka neokonzervativců v čele s Paulem 

D. Wolfowitzem, působící v tehdejší administrativě George W. H. Bushe, studii 

v názvem Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994-1999 (Defense Planning 

Guidance, DPG)9. Dokument, též přezdívaný jako Wolfowitzova doktrína, „je pokládán 

za první zformulování neokonzervativních představ o zahraniční politice USA v nové 

situaci“.10 Wolfowitzova doktrína reagovala na nové geopolitické uspořádání po konci 

                                                
9	  „Defense	  Planning	  Guidance, FY 1994-1999“ National Archives, 
http://www.archives.gov/declassification/iscap/pdf/2008-003-docs1-12.pdf (staženo 6. března 2014). 
10 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 280. 
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studené války. Za hlavní cíle si určila udržení americké hegemonie ve světě, posílení 

protiraketové obrany či rozšíření Severoatlantické aliance o osvobozené evropské státy. 

Její autoři ovšem neváhali hovořit ani o preventivních unilaterálně vedených válečných 

akcích a konkrétně zmiňovali i válku proti Iráku a Severní Koreji.  

Nakonec se však nepodařilo radikální principy Wolfowitzovy doktríny přímo 

implementovat do nové Obranné strategie pro 90. léta (Defense Strategy for the 1990s: 

The Regional Defense Strategy)11 vydané začátkem roku 1993. Ve stejném roce se 

úřadu amerického prezidenta chopil demokrat Bill Clinton a došlo tak k silnému 

oslabení vlivu republikánů i jimi podporovaných neokonzervativců. 

Proměna americké zahraniční strategie v 90. letech pak vyprovokovala mnohé 

neokonzervativce k silné kritice nově zvoleného demokratického prezidenta Billa 

Clintona. Clintonovi a jeho kabinetu byla vytýkána zejména zdlouhavá a často 

nefunkční multilaterální řešení mezinárodních krizí, která dle neokonzervativců 

zapříčinila ztrátu prestiže Spojených států na mezinárodní politické scéně. Jmenovitě lze 

hovořit o kritice prezidentova postupu proti Husajnovu Iráku, či jaderným programům 

Severní Koreje, Pákistánu, Indie i Číny.12 Neokonzervativci zdůrazňovali nutnost využít 

příležitosti, myšleno rozpadu bipolárního světa, a chopit se prvořadého postavení 

Spojených států na celosvětové politické scéně.  

Upadající vliv Republikánské strany a vymezování se vůči politice prezidenta 

Clintona paradoxně posílily neokonzervativní hnutí. Již ve druhé polovině devadesátých 

let můžeme v tisku najít mnoho publikací zabývajících se touto myšlenkou a to 

především díky vzniku neokonzervativních časopisů. 

Jedním z hlavních byl právě i washingtonský týdeník The Weekly Standard 

založený Williamem Kristolem a Fredem Barnesem v roce 1995. Týdeník seskupoval 

prominentní americkou neokonzervativní elitu a cílil na širokou veřejnost i politické 

reprezentanty. Od svého počátku si vydobyl velice silné postavení mezi ostatními 

neokonzervativními médii a ve své podstatě tak udával směr, kterým se americký 

neokonzervatismus dále ubíral. Svou činností se snažil nejen informovat o dění ve 

Spojených státech a ve světě, ale přímo ovlivňovat americkou domácí i zahraniční 

politiku. 

                                                
11	  „Defense	  Strategy	  for	  the	  1990s:	  The	  Regional	  Defense	  Strategy“ Information Clearing House, 
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.pdf (staženo 6. března 2014). 
12 Editoři, „Foreign Policy and Republican Future“ The Weekly Standard, Vol. 3, No. 49 (7. září 1998), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/009/155muyms.asp (staženo 
8. března 2014). 
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Například článek „Foreign Policy and Republican Future“13 publikovaný 7. září 

1998 cíleně apeloval na představitele amerických republikánů. The Weekly Standard 

upozorňoval na nutnost provedení nezbytné reformy Republikánské strany a přijetí 

několika zásadních principů, kterými by se měla řídit i její budoucí zahraničně-

bezpečnostní strategie. Republikáni měli usilovat o znovuobnovení vedoucí americké 

pozice ve světě, o kterou Spojené státy přišly právě kvůli Clintonově 

zahraničněpolitické strategii. Jejich základem měl být návrat k Reaganově „hard-line“ 

politice. Jako hlavní tři pilíře pak článek uvedl vojenskou sílu, morální hodnoty a 

nadřazené velmocenské postavení. 

Nebyly to však jen časopisy, jejichž prostřednictvím se snažili neokonzervativci 

ovlivňovat politické směřování Spojených států. Koncem devadesátých let lze 

zpozorovat i vznik vlivných neziskových organizací zabývajících se politickými 

otázkami, tzv. think tanků.  

K nim řadíme Projekt pro nové americké století (The Project for the New 

American Century, PNAC), který byl taktéž projektem předního amerického 

neokonzervativce Wiliama Kristola. „PNAC byl založen na jaře roku 1997 jako 

nezisková vzdělávací organizace, jejímž cílem bylo podporovat americké vedoucí 

postavení ve světě.“14 Vzhledem k ideologii a cílům, které lidé z PNACu zastávali, se 

jim dařilo pokrývat široké politické spektrum. Největší ohlas ale nacházeli u americké 

pravice. Podpora republikánů byla zřejmá již od počátků působení PNACu, neboť 

zakládající dokument organizace, „Statement of Principles“, byl kontrasignován 

několika hlavními představiteli Republikánské strany. Lze mezi ně zařadit i některé 

zástupce budoucího kabinetu George W. Bushe – Dicka Cheneyho, Donalda Rumsfelda, 

Paula D. Wolfowitze či Lewise I. Libbyho.15  

Statement of Principles determinoval cíle PNACu a položil i několik zásadních 

otázek, kterými by se měla americká politická elita v budoucnosti zabývat. V celém 

dokumentu byla opět akcentována nutnost posílení nadřazené pozice Spojených států na 

mezinárodní scéně. Statement of Principles se odvolával na historickou zkušenost, podle 

níž bylo třeba prosazovat stejné priority, jako měla administrativa republikánského 

                                                
13 Robert Kagan a William Kristol, „Foreign Policy and Republican Future“ The Weekly Standard, Vol. 4, 
No. 5 (12. října 1998), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/009/926ymhar.asp (staženo 8. 
března 2014). 
14 „About Us“ The Project for the New American Century, 
http://web.archive.org/web/20030210080427/http://www.newamericancentury.org/aboutpnac.htm 
(staženo 8. března 2014). 
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prezidenta Ronalda Reagana – „Armádu, která bude schopná se vyrovnat se stávajícími 

i budoucími hrozbami; zahraniční politiku, která bude odvážně a cílevědomě prosazovat 

americkou vedoucí roli ve světě; a národní vedení, jež bude akceptovat globální 

zodpovědnost Spojených států.“16 Řešením pro upadající americkou velmocenskou 

pozici mělo být jmenovitě zvýšení armádních výdajů, posílení vazeb se spojenci, 

podpora demokracie a volného trhu a přijetí odpovědnosti za globální dění.  

PNAC také upozorňoval na narůstající politickou nestabilitu ve světě, která 

mohla ohrozit bezpečnost Spojených států a jejich spojenců. Prostřednictvím svých 

manifestů a mnoha dalších publikací se snažil apelovat na americkou vládu, aby 

v zájmu národní i celosvětové bezpečnosti pozměnila svou zahraničněpolitickou 

strategii. V roce 1998 napsali představitelé PNACu dva otevřené dopisy prezidentu 

Clintonovi, první z nich se týkal Iráku, druhý situace na Balkáně.  

Otevřený dopis z 26. ledna 1998 hovořil o nutnosti přehodnocení americké 

politiky uplatňované proti despotickému režimu Saddáma Husajna. Neokonzervativci 

z PNACu považovali Clintonův přístup k iráckému vůdci za zcela neadekvátní. Dle 

jejich názoru bylo Husajnovo vykázání mezinárodních pozorovatelů v roce 1997 jasným 

signálem toho, že vlastnil, anebo se alespoň pokoušel vyvinout zbraně hromadného 

ničení, kterými by mohl ohrožovat a vydírat Spojené státy i jejich spojence. Jediným 

možným řešením v zájmu národní, regionální i energetické bezpečnosti pak bylo 

shledáno svržení Husajnova režimu. Tohoto cíle měly Spojené státy dosáhnout díky 

vyvinutí veškerého „diplomatického, politického i vojenského úsilí“.17  

Pod tento dopis se podepsalo mnoho prominentních neokonzervativců, jako byl 

sám Wiliam Kristol, Robert Kagan či Francis Fukuyama. Mimo ně však můžeme mezi 

jednotlivými podpisy nalézt i jména významných představitelů Republikánské strany, 

kteří měli zásadní vliv na vytváření zahraničně-bezpečnostní strategie Spojených států 

za prezidenta George W. Bushe. Konkrétně se jednalo například o Donalda Rumsfelda 

(ministra obrany), Paula D. Wolfowitze (náměstka ministra obrany), Elliotta Abramse 

                                                                                                                                          
15 „A Complete List of PNAC Signatories and Contributing Writers“, Political Research Associates, 
http://www.publiceye.org/pnac_chart/pnac.html (staženo 8. března 2014). 
16 „Statement of Principles“, The Project for the New American Century (3. června 1997), 
http://web.archive.org/web/20070814183407/http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.
htm (staženo 8. března 2014). 
17 „Letter to President Clinton on Iraq“, The Project for the New American Century (26. ledna 1998), 
http://web.archive.org/web/20070814184054/http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm 
(staženo 8. března 2014). 
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(poradce pro blízkovýchodní politiku), Richarda Armitage (náměstka ministra zahraničí 

Powella, později i Riceové) i Richarda Perlea (poradce pro obrannou politiku).18 

Neokonzervativní think tank ve své aktivitě nepolevoval ani po přelomu nového 

tisíciletí. „V září 2000 [...] PNAC publikoval studii Přestavba americké obrany: 

strategie, síly a zdroje pro nové století, která obsahovala zásadní doporučení pro nového 

prezidenta,“19 kterým se koncem roku 2000 stal republikán George W. Bush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 „A Complete List of PNAC Signatories and Contributing Writers“, Political Research Associates, 
http://www.publiceye.org/pnac_chart/pnac.html (staženo 8. března 2014). 
19 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 292. 
„Rebuilding America’s Defences“ Information Clearing House, 
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf (staženo 8. března 
2014). 
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2. Od nástupu George W. Bushe k válce proti 
globálnímu terorismu 

2.1 Americké prezidentské volby v roce 2000 

Clintonovo druhé funkční období je ve Spojených státech dodnes hodnoceno spíše 

pozitivně. Američtí občané si cenili jeho „úspěchů, především pak co se týče 

ekonomiky, která se z rekordních federálních deficitů dostala do rozpočtových 

přebytků, a to i při zachování sociálního zabezpečení, zdravotní péče a ostatních 

populárních, ale nákladných, sociálních programů.“20 Ze zahraničněpolitického hlediska 

považovali američtí občané za významné například uzavření Severoamerické dohody o 

volném obchodu (North American Free Trade Agreement, NAFTA), či úspěšné řešení 

bosenské krize.  

Reputaci demokratů a zejména pak samotného prezidenta však značně uškodila 

tzv. aféra „Lewinsky“. Clinton byl v roce 1998 obviněn z křivé přísahy a zneužití 

pravomocí vysokého úředního činitele a hrozilo mu i to, že bude zbaven prezidentského 

úřadu v procesu tzv. impeachmentu. Tyto skutečnosti se tak značně promítaly i do 

amerických prezidentských voleb v roce 2000, kdy proti sobě stanuli Albert Gore za 

Demokratickou stranu a George W. Bush za republikány.  

Obě jména byla veřejnosti dobře známá. Albert Gore, přezdívaný Al, byl, 

jakožto Clintonův viceprezident, považován za inteligentního a velice zkušeného 

politika. Svou prezidentskou kandidaturu v rámci Demokratické strany vedl proti 

newjerseyskému senátorovi Billovi Bradleymu, který mu později vyjádřil svou podporu. 

V kampani prosazoval tradiční demokratické priority, které by kontinuálně navazovaly 

na Clintonovu linii domácí i zahraniční politiky.21  

Republikánský kandidát George W. Bush byl v té době guvernérem bašty 

Republikánské strany – Texasu – a synem bývalého prezidenta George H. W. Bushe. 

Ačkoli byl širokou veřejností považován za nezkušeného a lehce arogantního politika, 

„líbivým programem s přednostním uplatňováním domácích záležitostí a omezením 

účasti USA ve světě si získal přízeň vedoucích činitelů Republikánské strany“22, kteří 

ho ve stranickém boji podpořili na úkor arizonského senátora Johna McCaina. 

                                                
20	  Presidential Elections 1789-2004 (Washington: CQ Press, 2005), 88.	  
21	  Ibidem. 
22 Ivan Brož, Encyklopedie amerických prezidentů, (Praha: X.Y.Z, 2012), 381. 
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Prezidentské volby roku 2000 byly kontroverzní a silná polarizace společnosti se 

znatelně podepsala na výsledcích voleb. Rozdíly v počtu hlasů mezi jednotlivými 

kandidáty byly minimální. Nesrovnalosti ve sčítání volebních hlasů na Floridě vedly 

nakonec k právní bitvě mezi oběma kandidáty. Právoplatný výsledek byl stanoven až 

Nejvyšším soudem a demokrat Al Gore byl nucen uznat porážku ve prospěch George 

W. Bushe, který se stal 43. prezidentem Spojených států amerických.  

Postoj neokonzervativců k prezidentským volbám roku 2000 i samotným 

kandidátům byl ovlivňován komplexním vývojem událostí. Neokonzervativní periodika 

jako například The Weekly Standard zprvopočátku zaujímala vzhledem 

k republikánským prezidentským kandidátům, hlavně pak budoucímu prezidentovi 

Bushovi, spíše skeptické postoje.23 McCain ani Bush nebyli pro americké 

neokonzervativce ideálními kandidáty, avšak skýtali i určitou naději pro upadající 

Republikánskou stranu.  

Poté, co McCain prohrál stranickou bitvu o prezidentský post, se pozornost 

neokonzervativců obrátila k Bushovi. I přestože se jednalo o syna bývalého 

republikánského prezidenta, mnoho očekávání nevzbuzoval. Neokonzervativce 

znepokojovala především Bushova nezkušenost jakožto státníka ucházejícího se o 

prezidentský post. Naopak oceňovali jeho ideologickou a morální čistotu, 

tradicionalistické postoje i vůdcovské schopnosti.24 Hlavní rozpor nastal u Bushových 

zahraničněpolitických ambicí, které dle neokonzervativců byly příliš skromné a 

neodpovídající americkému postavení ve světě.25 Touto otázkou se budu podrobněji 

zabývat v kapitole věnované zahraničně-bezpečnostní strategii George W. Bushe před 

11. zářím.  

2.2 Složení Bushovy vlády 

Personální obsazení Bushovy administrativy bylo z velké části ovlivněno jeho osobní 

politickou nezkušeností. Již během předvolební kampaně se George W. Bush obklopil 

                                                
23 Noemie Emery, „A New Majority“ The Weekly Standard, Vol. 5, No. 24 (6. března 2000), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/011/292vbwsr.asp (staženo 
8. března 2014). 
24 David Brooks, „Texas Ranger“ The Weekly Standard, Vol. 5, No. 13 (13. prosince 1999), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/010/702ickxq.asp (staženo 
18. března 2014). 
William Kristol, „Enter Bush“ The Weekly Standard (28. ledna 2001), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/011/506rpmzv.asp (staženo 
22. března 2014). 
25 David Brooks, „One Nation Conservatism“ The Weekly Standard (13. září 1999), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/010/101wfaws.asp (staženo 
18. března 2014). 
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skupinou velice zkušených politiků a poradců, kteří působili v administrativách Geralda 

Forda, Ronalda Reagana či George Bushe staršího.26 Většina těchto lidí pak obsadila 

významné posty v Bushově vládě.  

Bushův viceprezident Richard Cheney, republikánský jestřáb a bývalý 

kongresman, zastával za Bushe staršího funkci ministra obrany. Šéfem diplomacie se 

stal naopak umírněnější zástupce Republikánské strany, někdejší armádní generál, Colin 

Powell. Ústřední postavou Pentagonu byl jmenován taktéž jestřáb Donald Rumsfeld. 

Ten své zkušenosti získal na stejné pozici za prezidenta Geralda Forda.27 Do čela 

Národní bezpečnostní rady byla dosazena Condoleezza Riceová, která také působila 

v administrativě prezidenta George H. W. Bushe. Nezanedbatelný vliv na utváření 

americké zahraničněpolitické strategie měli také ostatní členové Bushovy 

administrativy, především pak Rumsfeldův náměstek Wolfowitz i ředitel kanceláře 

viceprezidenta Cheneyho Libby. Oba patřili bezesporu ke špičkám tehdejší 

neokonzervativní scény. 

 Většina z hlavních představitelů Bushovy administrativy reprezentovala silně 

konzervativní patriotistickou větev Republikánské strany, tzv. „jestřáby“. Jejich ideály 

a vize často korespondovaly s těmi neokonzervativními. Vazby na neokonzervativce ale 

nebyly jen ideologické. Cheney, Rumsfeld i Wolfowitz byli signatáři ustavujícího 

dokumentu výše zmíněného neokonzervativního think thanku – Projekt pro nové 

americké století – Statement of Principles. Poté, co republikáni ovládli obě komory 

Kongresu, vnášeli neokonzervativci své myšlenky i do politických kruhů. 28 

 Neokonzervativci hodnotili toto personální zastoupení v Bushově nové vládě 

pozitivně. Uvědomovali si, že ačkoli veškeré důležité vládní kroky budou záviset na 

rozhodnutí prezidenta, jeho političtí poradci a členové kabinetu získají velký vliv. 

Rozhodující role pak dle Williama Kristola i Freda Barnese29 měli sehrát jestřábi 

viceprezident Cheney a ministr obrany Rumsfeld.30  

                                                
26 Daniel Casse, „Bush and the Republican Future“ The Commentary (1. března 2001), 
http://www.commentarymagazine.com/article/bush-and-the-republican-future/ (staženo 18. března 2014). 
27 George B. Tindall a David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických (Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2008), 775. 
28 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 290. 
29 „Fred Barnes“ The Weekly Standard, http://www.weeklystandard.com/author/fred-barnes (staženo 22. 
března 2014). 
30 William Kristol, „Enter Bush“ The Weekly Standard (28. ledna 2001), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/011/506rpmzv.asp (staženo 
22. března 2014). 
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2.3 Bushova zahraničně-bezpečnostní strategie před 11. zářím 

Již během prezidentské kampaně panovaly v politických kruzích také značné obavy 

ohledně kompetentnosti George W. Bushe coby zahraničněpolitického stratéga. Jeho 

stranický soupeř McCain i prezidentský protikandidát Gore mu, jakožto zkušení politici, 

vytýkali to, že ačkoli byl synem bývalého amerického prezidenta, příliš se o zahraniční 

politiku nezajímal. Také média považovala Bushe za patriotického Texasana, který 

takřka nikdy neopustil svou rodnou zemi.31 Vzhledem k tomuto faktu bylo jasné, že 

zásadní vliv na jeho rozhodování i strategii budou mít hlavně Bushovi političtí poradci.  

I když tradičně prezidentské kampani dominovala domácí témata na úkor těch 

zahraničních, Bush rámcově nastínil i svou vizi postavení Spojených států amerických 

v mezinárodních vztazích na přelomu nového tisíciletí. Jeho názory vycházely 

především z vymezování se proti politice demokratického prezidenta Clintona i jeho 

volebního protikandidáta Gora. Prezident a jeho poradci si byli vědomi toho, že se 

celosvětová bezpečnostní situace od dob konce studené války značně změnila. Spojené 

státy nemusely čelit jen jedinému nepříteli – Sovětskému svazu. Během devadesátých 

let propuklo mnoho menších regionálních konfliktů. Této proměně mezinárodního 

prostředí tak bylo třeba přizpůsobit i americkou bezpečnostní strategii.  

Mezi hlavní strůjce zahraničněpolitické a bezpečnostní strategie Bushovy 

administrativy pak patřili viceprezident Richard Cheney, ministr zahraniční Colin 

Powell, ministr obrany Donald Rumsfeld a poradkyně pro národní bezpečnost 

Condoleeza Riceová.  

Bush zásadně nesouhlasil s angažmá amerických ozbrojených sil v konfliktech, 

které přímo neohrožovaly národní bezpečnost Spojených států. Humanitární intervence 

a s nimi často spojenou nutnost dočasné přítomnosti amerických vojsk na územích 

jiných států za účelem „nation-building“ záměrů považoval za pošetilost. Bush 

navrhoval stažení amerických vojáků ze zahraničí a poskytnutí pomoci Spojených států 

regionálním mocnostem, na které by se tak přenesla zodpovědnost za udržování míru 

v dané oblasti.32 

Ve srovnání s Clintonem se Bush také silně vymezoval proti nasazení 

amerických sil na Blízkém východě, vyjednávání se Severní Koreou o jejím jaderném 

                                                
31 Simon Tisdall, „Stay-at-home Bush no friend of foreign affairs“ The Guardian (13. prosince 2000), 
http://www.theguardian.com/world/2000/dec/13/uselections2000.usa9 (staženo 22. března 2014). 
32 „The Third Gore-Bush Presidential Debate“ Commission on Presidential Debates, 
http://www.debates.org/index.php?page=october-17-2000-debate-transcript (staženo 28. března 2014). 
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programu či přistoupení Spojených států ke Kjótskému protokolu.33 Ačkoli tyto postoje 

mohly naznačovat značný příklon k izolacionismu, dával Bush jasně najevo loajalitu 

Spojených států vůči Severoatlantické alianci.34 

Bush a jeho poradci si však uvědomovali, že narůstající nestabilita v mnoha 

oblastech světa mohla v budoucnu vážně ohrozit národní bezpečnost Spojených států 

nebo jejich spojenců. Za úhlavní nepřátele a hrozbu považoval tzv. darebácké státy 

(„rogue states“), jejichž seznam sestavila Komise pro vyhodnocování raketové hrozby 

pro Spojené státy již koncem 90. let. Této komisi předsedal Donald Rumsfeld a jejím 

členem byl taktéž Paul D. Wolfowitz.35 „Začala se rýsovat ‚osa zla‘.“36 

Osou zla byly v době nástupu prezidenta Bushe označovány zejména ty státy, 

které se netajily svým nepřátelským vztahem ke Spojeným státům americkým – Írán, 

Irák, Severní Korea. O Íránu a Severní Koreji se již delší dobu vědělo, že vyvíjejí svůj 

jaderný program, o tom iráckém se spekulovalo od konce války v Perském zálivu. 

Nejlepší řešení nalezli Bush a jeho poradci v podobě vybudování protibalistické 

raketové obrany, která by zajistila bezpečnost pro Spojené státy i jejich spojence. Tato 

strategie byla prioritou Bushova volebního programu prvních měsíců jeho vlády.37  

Z těchto důvodů také zastával názor, že je nezbytné, aby Spojené státy navýšily 

svůj armádní rozpočet za účelem posílení a modernizace svých ozbrojených sil. Tato 

investice měla zaručit zajištění národní bezpečnosti i bezpečnosti amerických spojenců 

a „obnovit postavení Spojených států ve světě“.38   

Ačkoli velká část Bushovy zahraničně-bezpečnostní strategie byla v rozporu 

s neokonzervativní ideologií a úsilím neokonzervativců o posílení role Spojených států 

amerických ve světě, navýšení státního rozpočtu bylo v souladu s neokonzervativními 

požadavky. Naopak, jeho názor, že je nutné, aby Američané pečlivě zvažovali 

vojenskou účast v zahraničních misích a spíše svou participaci omezovaly silně 

odporoval neokonzervativní strategii.  

                                                
33 Evan Thomas a další, „See George. See George Learn Foreign Policy.“ Newsweek, Vol. 137, No. 25 
(18. června 2001), http://www.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 23. března 2014).  
34 „The Third Gore-Bush Presidential Debate “ Commission on Presidential Debates, 
http://www.debates.org/index.php?page=october-17-2000-debate-transcript (staženo 28. března 2014). 
35 Ibidem. 
36 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 291. 
37 „George W. Bush for President 2000 Campaign Brochure” 4 President, 
http://www.4president.org/brochures/georgewbush2000brochure.htm (staženo 30. března 2014). 
38 Ibidem. 
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2.4 Od útoků z 11. září k válce proti globálnímu terorismu 

Útoky z 11. září a nástup globálního terorismu 

Terorismus jakožto prostředek k vymáhání politických cílů prošel v minulém století 

velkými změnami. Vzrůstající míra provázanosti mezi jednotlivými státy vedla ve druhé 

polovině 20. století k nespokojenosti určitých zájmových skupin. Tyto skupiny však 

neměly šanci situaci ovlivnit klasickými konvenčními prostředky, proto se uchylovaly 

k teroristickým akcím. Již na přelomu 60. a 70. let se objevil nový trend mezinárodního 

terorismu.39 

Rozvoj v dopravních komunikacích, zejména v letecké dopravě, a narůstající 

význam mediálního prostředí se stal velice efektivním nástrojem k vydírání politických 

činitelů. Tyto útoky byly na rozdíl od globálního terorismu mířeny na konkrétní osoby 

s předem jasně definovaným cílem. Ačkoli kořeny globálního terorismu sahají až do 

80. let minulého století, je tento termín spjat především s útoky z 11. září a sílícím 

globalizačním trendem po konci studené války, který přinášel mnoho negativních 

dopadů v mnoha regionech celého světa. 40 

Jednalo se pak především o vzrůstající nenávist vůči západním hodnotám 

v zemích Blízkého východu. Radikální islámisté podporovali šíření extremistických 

ideologií a vznik organizací usilujících o vypuzení Američanů z Arabského poloostrova 

a „očištění“ islámského obyvatelstva od západního vlivu.  

Již koncem minulého století se islámským radikálům podařilo vytvořit 

sofistikovanou síť teroristických buněk operujících v mnoha zemích světa. Jejich 

metody, využívající nejmodernější technologie, se zaměřily na co nejbrutálnější útoky 

proti civilnímu obyvatelstvu znepřátelených států. „Hlavním smyslem takového zabíjení 

je vytvořit silnou atmosféru strachu a rozložit společnost, která je vytypovaným cílem 

úderu.“41 Se stejným cílem zaútočila i teroristická organizace al-Káida 11. září roku 

2001 na New York a Washington.  

V dopoledních hodinách dne 11. září 2001 unesli sebevražední atentátníci čtyři 

dopravní letadla plná cestujících. Dvě z nich zasáhla mrakodrapy Světového 

obchodního centra v New Yorku, další letoun narazil do Pentagonu ve Washingtonu. 

Poslední unesené letadlo mířilo přímo k Bílému domu, avšak díky vzpouře cestujících 

                                                
39 Jan Eichler, Terorismus a války na počátku 21. století (Praha: Karolinum, 2007), 154. 
40	  Michel Wieviorka, „From Classical Terrorism to ‘Global’ Terrorism“ International Journal of Conflict 
and Violence, Vol. 1, No. 2 (2007), http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/viewFile/9/9 (staženo 30. 
března 2014). 
41 Eichler, Terorismus a války na počátku 21. století, 178. 
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na palubě se zřítilo na americkém venkově. Při útocích zahynuly na tři tisícovky 

nevinných lidí.  

Útoky měly mimo obrovských politických následků hlavně psychologický 

dopad, který výrazně proměnil smýšlení americké společnosti. V médiích se začalo 

mluvit o novém Pearl Harboru, který se měl stát dalším milníkem v novodobých 

dějinách USA. Americký diplomat Philip H. Gordon  považoval tuto asociaci za zcela 

přirozenou. Ve svém článku, který se zabýval 11. zářím a zahraniční politikou 

Spojených států amerických, upozorňoval na to, že tzv. „doba nevinnosti a izolace je 

pryč, stejně tak jako americká nezranitelnost.“42  

Také Robert Kagan, jeden z předních neokonzervativních ideologů současnosti, 

již 11. září okomentoval situaci v deníku The Washington Post. Stejně jako Philip 

H. Gordon přirovnal útoky k Pearl Harboru. V této souvislosti Kagan i Kristol apelovali 

na americkou vládu, aby se ke krizi postavila stejně jako administrativa prezidenta 

Roosevelta – vyhlásila válku. Zdůraznil také, že by tato válka neměla být vedena vůči 

konkrétnímu státu, ale vůči všem, kdo teroristům poskytovali jakoukoli pomoc či 

útočiště.43  

Ihned po útocích bylo jasné, že pro další vývoj bude nejdůležitější postoj 

americké administrativy i samotného prezidenta. Nelze říct, že by Bush převzal 

Kaganova slova, ale jeho reakce byla prakticky stejná.  

 

Bushova prvotní reakce na útoky z 11. září  

 

„Dnes, naši spoluobčané, náš způsob života, naše svoboda byly napadeny 

sérií záměrných a vražedných útoků. [...] Tisíce životů byly zmařeny zlem, 

ohavným aktem teroru“.44   

G. W. Bush 

 

                                                
42 Philip H. Gordon, „September 11 and American Foreign Policy“ The Brookings Institution (1. listopadu 
2001), http://www.brookings.edu/research/articles/2001/11/01usstatedepartment-gordon (staženo 
6. dubna 2014). 
43	  Robert Kagan and William Kristol, „A War to Win“ The Weekly Standard, Vol. 7, No. 2 (24. září 
2001), http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/021kjfcx.asp (staženo 
6. dubna 2014). 
44 „Address to the Nation on the September 11 Attacks”, Selected Speeches of President George W. Bush 
2001-2008,  The White House (11. září 2001): 57, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
(staženo 6. dubna 2014). 



   

 

19 

  

Těmito slovy Bush započal svůj proslov k americkému národu v den teroristických 

útoků. I přestože autor Bushových projevů Michael Gerson navrhoval mnohem ráznější 

řeč, hlavním záměrem samotného prezidenta bylo uklidnění šokované americké 

společnosti, a proto se toho večera také rozhodl zvolit poněkud mírnější slova.45 Ačkoli 

se projev nezmiňoval o konkrétním řešení nastalé krize, lze v něm najít první náznaky 

koncepce nové zahraničněpolitické strategie. Jedním ze základních principů, který Bush 

toho večera formuloval, bylo, že americká vláda nebude rozlišovat mezi teroristy 

samotnými a těmi, kdo jim poskytují útočiště.  

Bylo také jasné, že se reakce Spojených států amerických bude odvíjet od toho, 

jak rychle bude Bushova administrativa postupovat v dalších rozhodnutích ohledně 

nového kurzu zahraničně-bezpečnostní strategie. Již v den útoků začali všichni 

kompetentní představitelé americké vlády jednat o krizové situaci. V prvních chvílích 

bylo nejdůležitější zjistit, kdo za celou operací stál, jaký byl jeho záměr, i to, kde se 

ukrýval. Simultánně se také rozběhla debata o tom, jakým způsobem se Spojené státy 

s novým nepřítelem vypořádají. 

Už několik hodin po útocích bylo potvrzeno, že za nimi stála teroristická 

organizace al-Káida. Ihned, jakmile začaly politické špičky jednat o dalším postupu, 

vyvstala otázka, proti komu vlastně Spojené státy bojují. Proti al-Káidě, nebo proti 

terorismu jako takovému? Tato diskuze se vedla mezi vysoce postavenými pracovníky 

amerického ministerstva zahraničí, obrany a prezidentem. Zatímco šéf zahraniční 

politiky Powell upřednostňoval řešení v podobě sesazení afghánského Tálibánu a 

zaměření se na al-Káidu, zástupci ministerstva obrany zastávali radikálnější postoje. 

Ministr obrany Rumsfeld i jeho náměstek Wolfowitz začali okamžitě hovořit 

o neprodleném zásahu jak proti Afghánistánu, tak proti Iráku, a válce proti terorismu 

jako takovém.46  

Samotný prezident se nacházel v nelehké situaci. Jelikož neměl, co se týče 

zahraniční politiky, mnoho zkušeností, spoléhal se na politické „veterány“ ve své 

administrativě. I přesto, že měl Bush k dispozici informace o tom, že Husajnův Irák 

nebyl nijak prokazatelně napojený na teroristy z al-Káidy, přiklonil se na stranu 

Rumsfelda a Wolfowitze a začal o iráckém diktátorovi uvažovat jako o jednom 

z potenciálních viníků tragédie. Nakonec také přijal myšlenku, že je třeba se postavit 

terorismu v globálním měřítku.  

                                                
45	  Bob Woodward, Bushova válka (Praha: BB art, 2003), 49. 
46 Richard A. Clarke, Strategie války proti terorismu (Praha: Alfa Publishing, 2005), 41. 
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Vrcholní američtí političtí představitelé si uvědomovali, že pro získání podpory 

americké veřejnosti i mezinárodního společenství bude nejlepší, pokud si vytyčí 

konkrétní cíl. Tímto cílem se stali Bin Ládin a Tálibán. Poté měla přijít další etapa boje 

proti globálnímu terorismu v podobě likvidace všech ostatních nepřátelských aktérů 

šířících nenávist proti západním civilizacím. Hovořilo se o hnutích, organizacích i 

státních zřízeních.   

V první řadě se administrativa zaměřila na zásah proti Tálibánem ovládanému 

Afghánistánu. Toto radikální islámské hnutí poskytovalo al-Káidě dlouholeté útočiště 

a na jeho území bylo vybudováno mnoho výcvikových táborů pro její rekruty. 

Konkrétní válečná strategie byla nastíněna již několik dnů po ničivých úderech. 

Necelých čtrnáct dnů po útocích na New York a Washington Bush promluvil ke 

Kongresu. Prezidentův tón byl odhodlaný a bylo vidět, že měl svůj projev pečlivě 

připravený. Hlavním poselstvím této řeči bylo informování kongresmanů i široké 

veřejnosti o situaci, ve které se Spojené státy ocitly. Bush jasně definoval nepřítele, 

spojence a částečně i novou bezpečnostní strategii, kterou se budou řídit Spojené státy 

americké na svém území i v zahraničí. 

„Buď jste s námi, nebo jste s teroristy“.47 Tímto výrokem Bush definoval 

hlavního nepřítele. Zdůraznil skutečnost, že Amerika, jakožto ztělesnění svobody 

a demokracie byla napadena fundamentálními islamisty, kteří získávali podporu 

z mnoha zemí muslimského světa. V této souvislosti také poznamenal, že stejnou 

zodpovědnost jako teroristické organizace nesou i státy podporující globální terorismus. 

Touto podporou bylo myšleno poskytnutí územního útočiště či finančních prostředků 

teroristům konkrétními státy, jako tomu bylo i v případě Afghánistánu.  

Prezident Bush v rámci projevu v Kongresu dal ultimátum radikálnímu 

islámskému hnutí Tálibán. Afghánistán byl označen za hlavní útočiště al-Káidy. Zde se 

měly skrývat i její špičky mezi které patřil i Usáma bin Ládin, k jehož okamžitému 

a bezpodmínečnému vydání Spojené státy americké Tálibán vyzvaly. Bush však také 

zmínil, že se tzv. válka proti teroru netýká pouze al-Káidy, ale teroristických organizací 

obecně, a že americké úsilí o vymýcení terorismu „neskončí, dokud nebude nalezena, 

zastavena a zničena každá teroristická organizace globálního rozsahu“.48  

                                                
47 „Address to the Join Session of the 107th Congress“ Selected Speeches of President George W. Bush 
2001-2008, The White House (11. září 2001): 69, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
(staženo 18. dubna 2014). 
48 Ibidem, 68. 
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Stejného dne, 20. září 2001, zveřejnilo několik neokonzervativců v rámci 

Projektu pro nové americké století otevřený dopis prezidentovi. Kristol, Kagan, 

Podhoretz a mnoho dalších vyjádřilo souhlas s počínáním americké administrativy 

a jejím plánem ohledně vojenské akce v Afghánistánu. Mimoto však urgovali 

americkou vládu k zásahu proti Husajnovu Iráku, islámskému hnutí Hizballáh i 

posilování americko-izraelské spolupráce proti radikálním tendencím ze strany 

Palestiny. Nemalý význam přikládali opět také navýšení armádního rozpočtu.49 

Necelý týden před invazí do Afghánistánu vydali Kristol s Kaganem článek 

zabývající se postupem proti diktátorskému režimu v Iráku. Dle jejich názoru byl Irák 

hlavním šiřitelem nestability ve strategicky významném regionu, a proto se svržení 

Husajna mělo stát hlavním cílem americké politiky na Blízkém východě.50 „Nemalý 

význam měla i ta skutečnost, že stejně aktivistický přístup k Saddámovu Iráku od 

samého počátku plně sdíleli i přední politikové státu Izrael [...], kteří na stránkách 

amerického tisku otevřeně volali po preemptivním útoku na Irák.“51 

Ihned po útocích tak začal posilovat nátlak na americkou administrativu a hlavně 

samotného prezidenta Bushe. Média, neziskové organizace i zájmové skupiny svými 

názory ovlivňovaly smýšlení nejen ve Spojených státech, ale i za jejich hranicemi. 

Mezinárodní solidarita s Američany tou dobou nabírala nebývalých rozměrů. Proto 

nebylo pro Spojené státy obtížné získat mezinárodní podporu pro zásah proti silně 

represivnímu a radikálně islamistickému režimu v Afghánistánu. Za Spojené státy se 

postavila Čína i Rusko,52 byť tyto země sledovaly podporou tažení proti terorismu 

jednoznačně i své vlastní cíle. 

 

 

 

                                                
49 „Letter to President Bush on the War on Terrorism“, The Project for the New American Century 
(20. září 2001), 
http://web.archive.org/web/20070814183551/http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm 
(staženo 22. března 2014). 
50 Robert Kagan a William Kristol, „The Right War“ The Weekly Standard, Vol. 7, No. 3 (1. října 2001), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/078hsbpj.asp (staženo 22. března 
2014). 
51 Jan Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Praha: Karolinum, 2011), 72. 
52 Eichler, Terorismus a války na počátku 21. století, 246-247.	  
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3. Válka v Afghánistánu – Operace trvalá svoboda – 
Enduring Freedom 

3.1 Spojenecká intervence  

Povaha války v Afghánistánu v roce 2001 byla předurčena několika faktory. 

Z geopolitického hlediska byl Afghánistán bojem rozvrácenou zemí již po dvě 

desetiletí. Sovětská okupace v 80. letech přispěla ke vzniku antikomunistické 

fundamentálně-islamistické opozice. Po odchodu Sovětů zavládl v zemi chaos a během 

90. let se stal Afghánistán líhní teroristických organizací, které dopomohly radikálnímu 

hnutí Talibán k moci. Mezi hlavní organizace tohoto druhu patřila i Bin Ládinova al-

Káida, která zde vybudovala mnoho výcvikových táborů. Dalším hlavním problémem 

spojeným s invazí byla pro Spojené státy a jejich koaliční partnery geografická 

vzdálenost Afghánistánu i jeho těžce dostupný hornatý terén, kde bylo velice obtížné 

uskutečňovat komplexnější bojové operace.53 

První operace spojenci zahájili již před oficiálním vyjádřením Rady bezpečnosti 

OSN. Rada ve své rezoluci č. 1378 ze dne 14. listopadu roku 2001 odsoudila Tálibán za 

poskytnutí útočiště al-Káidě a jiným teroristickým organizacím, ukrývání Usámy Bin 

Ládina a podpořila mezinárodní snahy o svržení tálibánského režimu.54 Zpětně tak Rada 

bezpečnosti OSN opravňovala Spojené státy a jejich spojence použít nezbytné 

prostředky pro svržení tálibánského režimu.  

Samotná operace Trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom), byla zahájena 

již necelý měsíc po atentátech. Spojenecká vojska zaútočila přesně 7. října 2001. Rychlý 

postup na počátku listopadu vyvrcholil pádem hlavního města Kábulu 13. listopadu 

2001. Mnoho nejvyšších představitelů Tálibánu a al-Káidy stihlo prchnout do 

afghánských hor, nebo přímo překročit státní hranice s Pákistánem, odkud pokračovali 

ve své záškodnické činnosti proti západním spojencům.  

Svržením tohoto fundamentálního islámského režimu podporujícího globální 

terorismus však spojenecké akce neskončily. Naopak vyvstal ještě těžší úkol zavedení 

demokracie a základních práv a svobod v zaostalé, vzdálené a zcela rozvrácené zemi. 

Prvopočáteční nadšení vystřídalo rychlé vystřízlivění. Ačkoli do Afghánistánu proudily 

                                                
53 Dov S. Zakheim, „What 9/11 Has Wrought.“ Middle East Quarterly, Vol. 18, No. 4 (podzim 2011), 
http://www.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 21. dubna 2014). 
54„Security Council resolution 1378 (2001) on the situation in Afghanistan“ Official Documents System 
of the United Nations (14. listopadu 2001), http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/57/PDF/N0163857.pdf?OpenElement (staženo 1. května 2014). 
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tisícovky koaličních vojáků, které měly zajistit bezpečnost nově se etablujícímu vedení, 

celou zemí začaly zmítat boje mezi jednotlivými afghánskými klany. 

Americké snahy o stabilizaci Afghánistánu v následujících letech také částečně 

komplikovala i finanční situace, jelikož spojenci nebyli schopni získat dostatečné 

finanční prostředky na zajištění obnovy a rozvoje země.55 Další problémy 

působila skutečnost, že se „z této země stal největší vývozce opia na světě, což sice 

napomáhalo sociální stabilizaci země, umožňovalo však zásobovat hnutí odporu, a to 

včetně svrženého Tálibánu a al-Káidy, penězi a zbraněmi.“56  

3.2 Neokonzervativci a válka v Afghánistánu 

Neokonzervativci s počínáním americké administrativy souhlasili. Invaze 

v Afghánistánu a sesazení tálibánského režimu byl dle jejich názoru pouze začátek 

války proti terorismu, stejně jako to zmiňoval i prezident Bush ve svých projevech. 

Největší obavy neokonzervativců se ale týkaly toho, zda americká vláda bere válku 

proti terorismu vážně a zda bude schopna dostát svým slibům.57  

Již 25. září 2001 Kristol ve svém článku „Bush vs. Powell“ pro deník 

The Washington Post ostře zkritizoval postoje amerického ministra zahraničí. Powell, 

jakožto zastánce mírových řešení, měl dle Kristola na Bushe negativní vliv, stejně jako 

na jeho otce, kterého v 90. letech odrazoval od intervence v Iráku.58 Naopak velkou 

naději spatřovali neokonzervativci v posilujícím „jestřábím“ myšlení u velké části 

představitelů na americkém ministerstvu obrany, které řídil Donald Rumsfeld a ke 

kterému se také postupně začínala přesouvat rozhodovací moc.59  

Podporu neokonzervativců získal také otevřený dopis devíti členů Kongresu 

prezidentovi publikovaný 5. prosince 2001.60 Dle členů Kongresu byl Husajn velkou 

hrozbou pro celosvětovou bezpečnost, jelikož se již delší dobu pokoušel získat zbraně 

                                                
55 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 307. 
56 Ibid, 307. 
57 Robert Kagan a William Kristol, „Getting Serious“ The Weekly Standard, Vol. 7, No. 10 (19. listopadu 
2001), http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/518hrpmo.asp (staženo 
22. března 2014). 
58 William Kristol, „Bush vs. Powell“ The Project for the New American Century (25. září 2001), 
http://web.archive.org/web/20070814190245/http://www.newamericancentury.org/bushpowell-
092501.htm (staženo 22. března 2014). 
59 Kagan a Kristol, „Getting Serious“ The Weekly Standard.  
60 William Kristol, „Congressional Letter on Iraq“ The Project for the New American Century (5. prosince 
2001), http://web.archive.org/web/20070814190411/http://www.newamericancentury.org/congress-
120601.htm (staženo 22. března 2014). 
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hromadného ničení a potenciálně je tak mohl použít proti Spojeným státům i jejich 

spojencům.61  

Překvapivě rychlá a téměř bezproblémová válka v Afghánistánu dodala Bushovi 

i jeho kabinetu značnou dávku sebejistoty, což se projevilo při utváření dalších 

důležitých zahraničněpolitických rozhodnutí. Již začátkem roku 2002 Bush definoval 

osu zla. Jednalo se o státy podporující globální terorismus nebo šíření zbraní 

hromadného ničení. Mezi ně zařadil Irák, Írán i Severní Koreu. Po pádu tálibánského 

režimu se tak pozornost Spojených států upřela na despotický režim Saddáma Husajna 

v Iráku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 „Letter Urging in Action in Iraq“ The Washington Post (7. prosince 2001) 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/iraqletter_120701.html 
(staženo 22. března 2014) 
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4. Koncepční podoba americké zahraničně-
bezpečnostní strategie 

 

„Bojujeme, jako jsme vždy bojovali, za spravedlivý mír – mír, který 

podporuje lidskou svobodu. Budeme bránit mír proti hrozbám teroristů 

a tyranů. Budeme ochraňovat mír budováním dobrých vztahů mezi 

mocnostmi. A budeme šířit mír podporou svobodné a otevřené společnosti 

napříč světadíly.“62 

George W. Bush  

 

Hlavní myšlenky, které prezident Bush po zářijových útocích prezentoval ve svých 

projevech, byly ukotveny v dokumentech formujících novou zahraničně-bezpečnostní 

strategii Spojených států amerických. Válka proti terorismu neměla ztělesňovat 

mocenský boj Spojených států. Naopak se měla stát bojem za svobodu pro utlačovaný 

lid žijící ve státech s despotickými režimy. Americké morální hodnoty se měly být 

vzorem pro celý svět. „Souhrnným výsledkem vyhodnocování hrozby globálního 

terorismu se stala politika Regime Change Policy, jejíž podstatou je svrhování 

nepřátelských režimů a postupná přeměna světa podle představ USA“.63  

Podle analytika a odborníka na problematiku bezpečnosti Jana Eichlera vycházel 

koncept tzv. Bushovy doktríny z několika prezidentských projevů. Byly jimi „Poselství 

o stavu Unie 2002“ a Bushův proslov na vojenské akademii ve West Pointu. Její právní 

základy pak položilo několik vládních dokumentů, které definovaly americkou 

zahraničně-bezpečnostní strategii po 11. září. Patřily k nim Národní bezpečnostní 

strategie 2002 a Národní strategie pro boj se zbraněmi hromadného ničení 2002. 

4.1 Bushovy proslovy 

Poselství o stavu Unie 2002 

Tradiční prezidentské Poselství o stavu Unie přednesl Bush k americkému Kongresu 

29. ledna 2002.64 Cílem bylo informovat Kongres i veřejnost o plánovaných krocích 

                                                
62 „West Point Commencement“ Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008, The White 
House (11. září 2001): 127, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
(staženo 10. dubna 2014). 
63 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 76. 
64„State of the Union Address to the107th Congress“ Selected Speeches of President George W. Bush 
2001-2008, The White House (29. ledna 2002): 103-114, http://georgewbush-
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americké vlády v novém roce. Ačkoli se Bush zaměřil na různá témata zabývající se jak 

domácí, tak zahraniční politikou, celému projevu dominovala problematika amerického 

postavení k hrozbě globálního terorismu.  

Bush zdůrazňoval, že úspěšným sesazením tálibánského režimu válka proti 

terorismu neskončila a že Spojené státy budou i nadále usilovat o vymýcení těchto 

hrozeb. Prioritou národní bezpečnostní strategie se měla stát systematická likvidace 

teroristických sítí a zabránění šíření zbraní hromadného ničení do zemí, které tyto 

záškodnické buňky podporovaly. V této souvislosti se prezident zmínil o Severní 

Koreji, Íránu i Iráku.  

Projev na vojenské akademii ve West Pointu 

Na rozdíl od Bushova vystoupení před Kongresem byla jeho řeč ve West Pointu, kterou 

přednesl 1. června 200265, konkrétnější ohledně prostředků, kterými mělo být výše 

zmiňovaných cílů dosahováno. Jelikož Bush hovořil k absolventům vojenské akademie 

a budoucím příslušníkům ozbrojených sil, stala se hlavním tématem právě budoucnost 

amerických ozbrojených sil a postup Spojených států ve válce proti terorismu.  

Nové hrozby 21. století vyžadovaly dle prezidenta také nové strategické 

přístupy. Bush zavrhl klasické strategie 20. století – zastrašování a zadržování – pro boj 

proti terorismu a nastínil základy budoucí aktivistické zahraničně-bezpečnostní politiky. 

Dle Bushe měly Spojené státy v boji proti terorismu využít veškerých možných 

prostředků – finančních, zpravodajských i právních. Důraz při řešení těchto problémů 

kladl také na preemptivní postupy a zapojení, mimo diplomatické, hlavně vojenské síly.  

Oba tyto přístupy – preempce a militarismus – byly později téhož roku právně 

ukotveny v nové Národní bezpečnostní strategii 2002, což vyvolalo i velice 

kontroverzní debatu. Rozebírána byla problematika legálnosti těchto kroků v praxi, 

jelikož vyvstala otázka násilného narušení suverenity států. Mnozí odborníci také 

upozorňovali na nebezpečnost těchto formulací, které by mohly být později zneužity 

jinými mocnostmi. Jmenovitě se pak jednalo například o rozpory mezi Indií a 

Pákistánem či Čínskou lidovou republikou a Tchai-wanem.66 

                                                                                                                                          
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
(staženo 10. dubna 2014).	  
65	  „West Point Commencement“ Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008, The White 
House (11. září 2001): 125-132, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf 
(staženo 10. dubna 2014). 
66 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 80. 
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4.2 Analýza základních dokumentů vytvářejících rámec 
americké zahraničně-bezpečnostní strategie po útocích 
z 11. září  

Národní bezpečnostní strategie 2002 – National Security Strategy 2002  

Národní bezpečnostní strategii Spojených států amerických 2002 (National Security 

Strategy of the United States of America 2002, NSS 2002) prezident Bush podepsal 

17. září 2002.67 Tato nová strategie se stala klíčovým koncepčním dokumentem, který 

z velké části vycházel právě z Bushových projevů. Podle českého odborníka na 

politické vědy Oskara Krejčího však NSS 2002 čerpala také z původního dokumentu 

Paula D. Wolfowitze Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994–1999, i výstupů 

think tanku Projekt pro nové americké století.68  

Dokument je rozdělen do devíti kapitol, které se zabývají politickými, 

ekonomickými i vojenskými tématy. Každá kapitola začíná citací prezidenta Bushe.  

 První kapitoly se zabývaly postavením Spojených států ve světě. Dle NSS 2002 

zaujímaly Spojené státy výjimečné mocenské postavení, díky kterému měly možnost 

přeměnit svět k lepšímu. Tohoto cíle pak mohly dosáhnout jedině za pomoci šíření 

amerických ideálů – „politické a ekonomické svobody, smyslu pro mírové uspořádání 

a respektu k lidské důstojnosti“.69 

 Jádro celého dokumentu se zaměřuje na boj proti terorismu, darebáckým státům 

a snahu o udržení míru na regionální úrovni. Válka proti terorismu se stala po útocích 

z 11. září prioritou zahraniční politiky Spojených států.  Hlavními cíli americké vlády 

bylo zajištění bezpečnosti amerického území i území amerických spojenců, likvidace 

teroristických organizací a odstranění nepřátelských režimů.  

 Jak Bush zmínil v několika svých proslovech, Spojené státy nehodlaly rozlišovat 

mezi teroristy jako takovými a režimy či státy, které jejich činnost podporovaly. 

Strategie považovala za nutné tyto režimy svrhnout a zabránit jim tak v podporování 

globálního terorismu a vydírání Spojených států a jejich spojenců. Dalším důležitým 

bodem se stala snaha americké vlády zabránit těmto režimům vyvinout, či jakýmkoli 

jiným způsobem získat zbraně hromadného ničení.  

                                                
67 „National Security Strategy of United States of America“, U.S. Department of State (září 2002): 6, 
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (staženo 12. dubna 2014). 
68 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 294. 
69 „National Security Strategy of the United States of America“, U.S. Department of State. 
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 V dokumentu se dále uvádělo, že ačkoli budou Spojené státy v případných 

mezinárodních konfrontacích nadále usilovat o získání mezinárodní podpory, nebudou 

v určitých případech váhat jednat samostatně. Tato jasná proklamace unilateralismu 

byla doplněna o prohlášení, že v určitých situacích, kdy bude ohrožena národní 

bezpečnost Spojených států, budou Američané prosazovat i preemptivní opatření, aby 

zabránili potenciálním útokům ze strany teroristů a ostatních nepřátel.  

K tomu, aby byly Spojené státy schopné reagovat na tyto hrozby, bylo potřeba 

reorganizovat americké ozbrojené síly i ostatní složky zapojené do procesu zajišťování 

národní bezpečnosti. Americké ozbrojené síly se měly stát těmi nejsilnějšími a nejlépe 

vyzbrojenými ozbrojenými silami na celém světě. Ve spojení s výkonnými 

zpravodajskými službami pak představovaly páteř Bushovy strategie boje proti 

globálnímu terorismu.  

Několik dalších kapitol se věnovalo problematice boje proti chudobě, porušování 

lidských práv či podpory ekonomického růstu a rozvoje na základě principů volného 

obchodu. Nemalá část byla také zasvěcena úmyslu budování mezinárodních koalic 

podporujících americké ideály a hodnoty a vztahům Spojených států k mezinárodním 

organizacím i ostatním politicko-vojenským aktérům, jako například OSN a NATO.  

Slovy Jana Eichlera se v nové NSS 2002 „odráželo odhodlání vlastní představy 

o mezinárodním uspořádání bez ohledu na názory jiných států či mezinárodních 

organizací a jakýmikoli prostředky, včetně vojenských. Jejím souhrnným 

charakteristickým rysem se stalo propojení mezi šířením svobody a demokracie jako 

cílem a užíváním vojenské síly jako nástrojem“.70 

Národní strategie boje proti šíření zbraní hromadného ničení - National 
Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction 

V návaznosti na NSS 2002 byla v prosinci téhož roku vydána Národní strategie boje 

proti šíření zbraní hromadného ničení (National Strategy to Combat Weapons of Mass 

Destruction, NSCWMD).71 „Zbraně hromadného ničení (ZHN) – jaderné, biologické 

a chemické – ve vlastnictví nepřátelských států a teroristů představují jednu z největších 

bezpečnostních výzev, kterým Spojené státy čelí.“72 Těmito slovy popisovala nová 

bezpečnostní strategie tehdejší hrozbu šíření ZHN.  

                                                
70 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 77. 
71 „National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction“, Federation of American Scientists 
(prosinec 2002): 1, http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-wmd.pdf (staženo 12. dubna 2014). 
72 Ibidem, 1. 
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Koncept této strategie byl založen na třech hlavních pilířích: opatření proti šíření 

ZHN, nešíření a  odstraňování následků užití ZHN.  

Základem opatření proti šíření ZHN byla snaha Spojených států zabránit šíření 

ZHN všemi dostupnými prostředky. Mezi ně měly primárně patřit zastrašovací technika 

a snaha přesvědčit potenciální šiřitele k zastavení vývoje jejich jaderných programů 

nebo je eventuálně přimět přímo ke zničení těchto smrtících zbraní. V případě 

neúspěchu těchto technik musely být americké ozbrojené síly dostatečně připravené na 

obranu svého území i území svých spojenců.  

Nešíření se zaměřovalo spíše na diplomatickou stránku věci.  V rámci toho 

hodlaly Spojené státy posilovat stávající koalice a uzavírat nové multilaterální 

i bilaterální spojenecké smlouvy. Důraz byl kladen také na posílení kontrol 

v obchodování s materiály na výrobu ZHN a zavedení sankcí za šíření ZHN.  

Poslední pilíř zdůrazňoval nutnost podpory výzkumu a rozvoje programů 

spolupráce, které by minimalizovaly případné dopady útoků, při nichž by bylo užito 

ZHN. Zdůrazňována byla také skutečnost, že není možné, aby se u všech šiřitelů 

praktikovala stejná politika, jelikož jednotlivé režimy či státy vyžadují specifický 

přístup.  

Neokonzervativci a proměna americké zahraničně-bezpečnostní strategie 

Neokonzervativci začali o nové zahraničněpolitické strategii prezidenta Bushe, tzv. 

Bushově doktríně, hovořit nedlouho po jeho zvolení do prezidentského úřadu. Jeden 

z předních neokonzervativců, Charles Krauthammer, publikoval 4. června 2001 článek, 

ve kterém se věnoval právě novému přístupu americké vlády k zahraniční politice. 

Krauthammer oceňoval Bushovu nekompromisní obrannou politiku neberoucí ohled na 

ostatní světové mocnosti i jeho striktní odmítnutí Kjótského protokolu.73 Tato 

unilaterální rozhodnutí dle neokonzervativců posilovala přirozenou vedoucí roli 

Spojených států amerických ve světě. 

O Bushově doktríně, jak ji známe dnes, začali neokonzervativci hovořit až  

v souvislosti s nástupem globálního terorismu a prvními náčrty nové bezpečnostní 

strategie přítomnými v Bushových proslovech. Dle Noemie Emery, přispívající editorky 

The Weekly Standard a sloupkařky The Washington Examiner74, představovaly útoky 

                                                
73 Charles Krauthammer, „The Bush Doctrine“ The Weekly Standard, Vol. 6, No. 36 (4. června 2001), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/000/474abspw.asp (staženo 
13. dubna 2014).  
74	  „Noemie Emery, Author“, The Washington Examiner, http://washingtonexaminer.com/author/noemie-
emery (staženo 8. května) 
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11. září pro prezidenta Bushe příležitost, díky které dokázal konsolidovat svoji 

politickou moc.75 Také přední neokonzervativci, Kagan i Kristol, připisovali Bushovi 

obrovské zásluhy za to, jakým způsobem se americká administrativa k hrozbě 

globálního terorismu postavila a s jakým nasazením proti ní začala bojovat.76  

Projekt pro nové americké století vydal pouhý jeden den po prezidentovu 

projevu o stavu Unie memorandum, ve kterém pozitivně zhodnotil nově nastíněný 

přístup americké vlády k zahraniční politice. Memorandum rekapitulovalo tři hlavní 

principy tzv. Bushovy doktríny: prosazování amerického vůdcovství ve světě, politiku 

prosazování změn režimů a podporu liberálních demokratických principů. Tyto cíle tak 

najednou sdíleli neokonzervativci nejen s vyhraněnou částí Republikánské strany, ale 

i s americkým prezidentem a jeho vládou. 

Vzhledem k tomu, že nová bezpečnostní strategie definovaná ve vládních 

dokumentech z roku 2002 (NSS 2002, NSCWMD) vycházela primárně z Bushových 

projevů, byla americkými neokonzervativci vnímána pozitivně. Dokument reflektoval 

základní principy neokonzervativní zahraniční politiky – proklamaci o šíření svobody 

a demokracie i o posílení role Spojených států na mezinárodní scéně. Editoři 

The Weekly Standard o nové strategii dokonce napsali, že vyjadřovala to, o co The 

Weekly Standard usiloval již sedm let, tedy od počátku své existence.77 

Narůstající nátlak ze strany neokonzervativců i jednotlivých členů americké 

administrativy vedl k přípravám zásahu proti Husajnovu Iráku. Ačkoli v Bushově vládě 

ohledně této otázky panovaly neshody mezi šéfem americké diplomacie Powellem 

a zástupci ministerstva obrany i viceprezidentem Cheneym,78 samotný prezident se 

nakonec přiklonil na stranu obhájců nekompromisního zásahu proti iráckému 

diktátorovi.  

 

                                                
75 Noemie Emery, „The State of the Presidency“ The Weekly Standard, Vol. 7, No. 21 (11. února 2002), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/861ndzqc.asp (staženo 13. dubna 
2014).  
76 Robert Kagan a William Kristol, „The Bush Era“ The Weekly Standard, Vol. 7, No. 21 (11. února 
2002), http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/858osfjg.asp (staženo 
13. dubna 2014). 
77 George W. Bush, „A Winning Strategy“ The Weekly Standard, Vol. 8, No. 3 (30. září 2002), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/001/679ckakv.asp (staženo 13. dubna 
2014). 
78 Woodward, Bushova válka, 307-308. 
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5.  Válka v Iráku - Irácká svoboda - Iraqi Freedom 

5.1 Spojenecká inervence a vývoj poválečného Iráku  

Dlouhodobá nejistota ohledně toho, zda Saddám Husajn vlastní zbraně hromadného 

ničení či nikoli, byla hrozbou pro Spojené státy již od války v Perském zálivu 

v devadesátých letech. Inspektoři OSN pravdivost těchto tezí nikdy neprokázali, neboť 

Husajn s jejich pátrací misí ve své zemi nesouhlasil. V roce 1998 vypověděl inspektory 

z Iráku, což vyvolalo další vlnu spekulací a obav. Po úderech z 11. září byl navíc 

Husajnův režim obviněn z podporování globálního terorismu a zařazen americkým 

prezidentem Bushem mezi státy tzv. osy zla.  

11. října 2002 se Bushovi podařilo přesvědčit Kongres ke schválení rezoluce 

o použití vojenské síly proti Iráku.79 Na rozdíl od války v Afghánistánu však nastal 

problém v rozhodování Rady bezpečnosti OSN. Proti záměru Spojených států se 

postavili stálí členové Rady bezpečnosti: Rusko, Čína a dokonce i Francie. V rámci 

Severoatlantické aliance byli proti intervenci hlavně Německo a Belgie.80 S ohledem na 

NSS 2002 nebylo ale získání mezinárodní podpory pro americkou administrativu 

nezbytné. Ministr obrany Rumsfeld pak prosazoval názor, že „charakter a poslání mise 

určují složení koalice a nikoli naopak“.81 Proto se začala formovat tzv. koalice 

ochotných složená z příslušníků amerických, britských, australských a polských 

jednotek.82  

Bezprostředně intervenci předcházelo ultimátum, které mělo údajně invazi 

zabránit. Bush se dožadoval okamžitého odchodu Husajna i jeho synů z Iráku. 

V případě, že by irácký diktátor těchto požadavků neuposlechl, následoval by 

neprodlený vojenský zásah. Svržení Husajna mělo Iráčanům přinést demokracii, 

svobodu i mír v regionu.83  Husajn však americké požadavky na opuštění země odmítl 

již během 48hodinového trvání Bushova ultimáta. 

                                                
79 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 309.  
„The 107th Congress, H. J. Res. 114“, The U.S. Congress Votes Database, The Washington Post (11. října 
2002), http://projects.washingtonpost.com/congress/107/senate/2/votes/237/ (staženo 20. dubna 2014).  
„The One Hundred and Seventh Congress of the United States of America at the Second Session, H. J. 
Res. 114“ U.S. Governement Printing Office, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-
107hjres114enr/pdf/BILLS-107hjres114enr.pdf (staženo 20. dubna) 
80 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 310.  
Eichler, Terorismus a války na počátku 21. století, 265. 
81 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 87. 
82 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 310. 
83 „Bush Ultimatum to Hussein: Text“ British Broadcasting Corporation (18. března 2003), 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2859269.stm (staženo 24. dubna 2014). 
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Spojené státy v čele koalice ochotných napadly Irák 20. března roku 2003. Cílem 

této mise bylo svržení Husajnovy krutovlády, zničení potenciálních ZHN a nastolení 

demokracie. Stejně jako v Afghánistánu začala operace Iraqi Freedom bombardováním 

strategických cílů. Následovala rychlá pozemní akce koaličních vojsk a již 1. května, po 

dobytí Bagdádu, prezident Bush oznámil úspěšný konec války v Iráku.  

Rychlý pád Saddáma Husajna ale neznamenal konec bojů. Američané i po 

vítězném 1. květnu museli vzdorovat silnému odbojovému hnutí odpůrců okupačního 

režimu. Místo toho, aby Spojené státy zabránily šíření teroru v regionu, musely se 

potýkat s rapidně rostoucími počty teroristických útoků proti okupačním silám. Jejich 

počet se od jara do podzimu roku 2003 více než ztrojnásobil.84   

Počáteční nadšení osvobozených Iráčanů nemělo dlouhého trvání. Za americkým 

zájmem o Irák viděli Iráčané především ekonomické a politické ambice. Vzdušné údery 

spojeneckého letectva v kombinaci se střety mezi povstalci a koaličními vojsky 

zlikvidovaly už tak velice zaostalou infrastrukturu. Mnoho obyvatel přišlo o zaměstnání 

a demobilizace irácké armády udělala ze statisíců bývalých vojáků nezaměstnané, což 

značně posílilo napětí ve společnosti. Ta se v důsledku toho začala obracet 

k myšlenkám radikálních antiamericky smýšlejících extremistů.85 Ani vzbouřenci se pak 

ale nebyli schopni sjednotit a rozvráceným Irákem začaly zmítat nelítostné boje 

sektářských přívrženců, které ve finále vedly k občanské válce. 

Čím déle Američané a jejich spojenci v zemi zůstávali, tím více se stávala 

stabilizace Iráku nedosažitelným úkolem. Prvopočáteční úspěšné tažení se proměnilo ve 

vleklou asymetrickou válku dobře vyzbrojených amerických sil s islámskými radikály. 

Od počátku invaze v roce 2003 do roku 2011 bylo zabito téměř čtyři a půl tisíce 

amerických vojáků a i přes zvyšování rozpočtu na obranu86 se financování této kampaně 

stalo velkým problémem. Podle Congressional Research Service stála válka v Iráku 

Spojené státy do roku 2010 necelý bilion amerických dolarů.87 Někteří významní 

ekonomové ale hovoří o částce ve výši až tří bilionů dolarů.88 Celkový odpor k okupaci 

stoupal už nejenom u Iráčanů, ale také u samotných Američanů, kteří se obávali toho, 

aby se vyhrocená situace v Iráku nestala druhým Vietnamem.  

                                                
84 Peter Beinart, The Icarus Syndrome (New York: Harper Collins Publishers, 2010), 363. 
85 Eichler, Terorismus a války na počátku 21. století, 274-275. 
86 Krejčí, Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie, 318. 
87 „Iraq and Afghanistan War Casualities“ The Cable News Network, 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/war.casualties/index.html (staženo 25. dubna 2014). 
88 Linda J. Bilmes and Joseph E. Stiglitz, “The Iraq War Will Cost Us $3 Trillion, and Much More” The 
Washington Post (9. března 2008),  http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/03/07/AR2008030702846.html (staženo 25. dubna 2014). 
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Z mezinárodního hlediska byly Spojené státy často kritizovány za své 

„imperialistické“ zájmy, za kterými mělo stát irácké ropné bohatství a strategická pozice 

země na Blízkém východě.  

Podle aktuálních informací je Irák na páté příčce světového žebříčku zemí 

s největšími zásobami ropy.89 Za Bushovy vlády se však hovořilo o tom, že by měl 

obsadit dokonce druhé místo, hned za Saúdskou Arábií. V případě nastolení 

demokratického proamerického režimu v Bagdádu, by tato skutečnost značně oslabila 

závislost Spojených států na saúdskoarabské ropě a zajišťovala diverzifikaci zdrojů 

důležitých pro národní energetickou bezpečnost.  

Strategicky pak demokratický Irák jakožto země v samém srdci arabského světa, 

pro Spojené státy představoval důležitou pozici, ze které by Američané mohli 

ovlivňovat dění v celém regionu. Někteří kritici ale naopak upozorňovali na to, že by 

Spojené státy svým zásahem v Iráku mohly podnítit ještě silnější nenávist arabských 

obyvatel k Američanům a celému západnímu světu.  

Ještě větší vlna nevole proti válce v Iráku ze strany amerických občanů 

i mezinárodního společenství propukla, když američtí „vládní představitelé v lednu 

2004 připustili, že žádné zbraně hromadného ničení – které byly hlavním popudem 

k invazi – v Iráku nalezeny nebyly.“90  

5.2 Neokonzervativci a válka v Iráku 

Neokonzervativci byli zastánci amerického zásahu proti Iráku už od dob války 

v Perském zálivu v 90. letech. Husajnův diktátorský režim ve své podstatě popíral 

veškeré principy a hodnoty, které neokonzervativci zastávali. Kritika se v 90. letech 

nesnášela pouze na Husajna, ale i na americkou administrativu. 

Významný neokonzervativec Joshua Muravchik ve svém článku z roku 1998 pro 

měsíčník The Commentary91 přirovnal Husajna k vůdcům Sovětského svazu. Ostře 

kritizoval konečné rozhodnutí prezidenta Bushe staršího o stažení amerických jednotek 

z regionu po ukončení operace Pouštní bouře, i postoj tehdejšího prezidenta Clintona. 

Dle jeho názoru nebylo možné, aby Američané déle tolerovali iráckého diktátora, který 

terorizoval své vlastní obyvatelstvo a pokoušel se získat zbraně hromadného ničení, za 

                                                
89„Country Comparison: Crude Oil - Proved Reserves“ Central Inteligence Agency (1. ledna 2013), 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html (staženo 27. dubna 
2014). 
90 Tindall a Shi, Dějiny Spojených států amerických, 782. 
91	  Joshua Muravchik, „What to do About Saddam Hussein“ The Commentary (červen 1998), 
http://www.commentarymagazine.com/article/what-to-do-about-saddam-hussein/ (staženo 20. dubna 
2014). 
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jejichž pomoci by mohl vydírat Spojené státy a jejich spojence. Za jediné možné řešení 

této situace považoval podporu irácké opozice a následné sesazení Husajna.  

Nekompromisní rétoriku proti iráckému režimu zaujal i americký 

neokonzervativní think tank Projekt pro nové americké století. Od počátku svého 

působení v roce 1997 vydal mnoho memorand a prohlášení věnujících se problematice 

americko-iráckých vztahů. Mezi nejdůležitější můžeme zařadit otevřený dopis 

prezidentu Clintonovi z roku 1998, několik memorand urgujících americkou vládu 

ohledně neprodleného zásahu proti Husajnovi a prohlášení, ve kterých neokonzervativci 

podporovali řešení v podobě podpory irácké opozice, která navrhoval například 

i Wolfowitz, budoucí náměstek ministra obrany v budoucí Bushově vládě.92 

Úzká spolupráce těchto institucí a dalších neokonzervativních médií vytvářela 

značný nátlak na americké vládní představitele. Společně s útoky na Světové obchodní 

centrum a Pentagon v roce 2001 úsilí neokonzervativců ještě zesílilo. Bez prodlení 

označili Husajna za jednoho z hlavních viníků zářijových atentátů a volali po jeho 

sesazení.93 Ačkoli ani neokonzervativci, ani americká administrativa neměli žádné 

reálné důkazy o spojitosti mezi iráckým diktátorem a  teroristickými útoky, či 

Husajnovým vlastnictvím zbraní hromadného ničení, Bushova administrativa brzy 

zaujala stejná stanoviska ohledně dalšího postupu proti Iráku.  

Proto neokonzervativci vnímali Bushovo rozhodnutí o vojenském zásahu 

pozitivně. Think tank Projekt pro nové americké století ve svém „Prohlášení 

o poválečném Iráku“ stanovil základní cíle, kterých by měly Spojené státy a jejich 

spojenci dosáhnout. Hlavními úkoly se dle neokonzervativců staly „odzbrojení Iráku, 

[...], nastolení mírové, stabilní a demokratické vlády v Iráku a podpora demokratického 

rozvoje Blízkého východu v širším slova smyslu“.94 Neopomenuli však ani nutnost 

udržení stability Iráku v souvislosti s americkou energetickou bezpečností.95 Ve 

„Druhém prohlášení o poválečném Iráku“ pak neokonzervativci zdůrazňovali nutnost 

                                                
92 Garry Schmitt, „Wolfowitz Statement on U.S. Policy Toward Iraq” The Project for the New American 
Century (18. září 1998),  
http://web.archive.org/web/20070814185717/http://www.newamericancentury.org/iraqsep1898.htm 
(staženo 26. dubna 2014). 
93 „Letter to President Bush on the War on Terrorism“, The Project for the New American Century 
(20. září 2001), 
http://web.archive.org/web/20070814183551/http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm 
(staženo 22. března 2014). 
94 „Statement on Post-War Iraq“ The Project for the New American Century (19. března 2003), 
http://web.archive.org/web/20070814184039/http://www.newamericancentury.org/iraq-20030319.htm 
(staženo 26. dubna 2014). 
95 Ibidem. 
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mezinárodní spolupráce v rámci irácké mise, která měla posílit a zlepšit vztahy mezi 

Spojenými státy a jejich spojenci.96  

I přesto, že americká vláda začátkem roku 2004 potvrdila zprávy o tom, že Husajn 

žádné jaderné zbraně nevlastnil ani nevyvíjel, začali neokonzervativci obhajovat 

správnost americké intervence v Iráku. Kristol s Kaganem prostřednictvím 

neokonzervativního týdeníku The Weekly Standard upozorňovali na to, že odzbrojení 

Iráku, nebylo jediným důvodem vojenského zásahu. Svržení nebezpečného agresora 

mělo mít dle jejich názoru pozitivní vliv na vývoj v celém regionu. V rámci zajištění 

národní bezpečnosti a bezpečnosti amerických spojenců představoval Husajnův režim 

hrozbu již po desetiletí, a proto bylo jeho odstranění klíčovým cílem pro celé 

mezinárodní společenství. Neopomenutelný důraz kladli neokonzervativci také na 

morální podtext intervence, kdy se podařilo osvobodit miliony terorizovaných Iráčanů.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96 „ Second Statement on Post-War Iraq“ The Project for the New American Century (28. března 2003), 
http://web.archive.org/web/20070814184043/http://www.newamericancentury.org/iraq-20030328.htm 
(staženo 26. dubna 2014). 
97 Robert Kagan a William Kristol, „The Right War for the Right Reasons“ The Weekly Standard, Vol. 9, 
No. 23 (23. února 2004), 
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/003/735tahyk.asp (staženo 1. května 
2014). 
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6. Úpadek vlivu neokonzervativců 
Neokonzervativcům se sice podařilo během několika měsíců získat rozhodující vliv na 

politiku zastávanou Bílým domem, se zhoršující se situací na Blízkém východě však 

jejich rychle nabytá moc také rychle upadala. Snadno vyhraná válka v Iráku se koncem 

roku 2003 začala proměňovat v asymetrický konflikt. Narůstající počet obětí na obou 

stranách, celková destabilizace regionu i ekonomické dopady vedly ke spekulacím o 

tom, zdali byla vojenská intervence opravdu tím jediným a správným řešením. Vlna 

domácí i mezinárodní kritiky, která se mimo zástupce americké administrativy snášela 

právě také na ostatní iniciátory vojenského zásahu proti Iráku, silně zasáhla i americké 

neokonzervativce.  

Ještě větší propad popularity zaznamenali neokonzervativci v roce 2004, kdy se 

definitivně potvrdil fakt, že Husajn neměl žádné vazby na teroristickou organizaci al-

Káida a nevlastnil a ani se nepokoušel vyvíjet zbraně hromadného ničení. Americkou 

veřejností i mezinárodním společenstvím začaly rezonovat teorie o účelně plánované 

vojenské kampani, která měla Spojeným státům zajistit politickou i ekonomickou 

převahu v regionu. 

 Úpadek vlivu neokonzervativců se projevoval také značnou nekonzistentností 

názorů v jejich vlastních řadách. Část neokonzervativců, mezi které patřili i Kristol 

a Kagan, obviňovala dříve vychvalovaného ministra obrany Rumsfelda z debaklu 

v Iráku. Ve svém článku s názvem „Bush vs. Rumsfeld“ kritizovali jeho mírnější 

„válečnou“ rétoriku i zájem o stažení vojáků z Iráku.98 Jiní, jako například Perle, se 

Rumsfelda naopak zastávali a již dříve uznávali možná pochybení ze strany americké 

administrativy.99  

Přímý vliv na rozhodování Bílého domu ztráceli neokonzervativci během 

personálních změn, které probíhaly od začátku druhého funkčního období prezidenta 

Bushe. Ihned po prezidentských volbách v roce 2004 opustil Bushovu vládu šéf 

americké diplomacie Powell a na jeho místo nastoupila Condoleeza Riceová, 

zastánkyně politického realismu. Z prvopočátku se tak mohlo zdát, že neokonzervativci 

ztratili na ministerstvu zahraničních věcí svého úhlavního nepřítele. Nová státní 

                                                
98 Robert Kagan a William Kristol, „Too Few Troops“ The Weekly Standard, Vol. 9, No. 31 (26. dubna 
2004), http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/003/977ovnnr.asp (staženo 
1. května 2014).  
99 Jim Lobe a Michael Flynn, „The Rise and Decline of the Neoconservatives” Right Web (26. listopadu 
2006), http://www.rightweb.irc-
online.org/articles/display/The_Rise_and_Decline_of_the_Neoconservatives#_ftn5 (staženo 1. května 
2014). 
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tajemnice však zastávala k neokonzervativcům a jejich spojencům ve vládě výrazně 

asertivnější postoj než její předchůdce, v důsledku čehož se rozhodovací moc začala 

přesouvat z ministerstva obrany zpět na ministerstvo zahraničí.  

Postupně z Bushovy administrativy odešli i vlivní představitelé amerického 

neokonzervatismu. Náměstek ministra obrany a přední zastánce nekompromisního 

přístupu proti Iráku Wolfowitz byl v roce 2005 nominován a posléze i dosazen na post 

šéfa Světové banky. Vedoucí kanceláře viceprezidenta Cheneyho Libby byl donucen 

k odchodu poté, co byl obviněn za lhaní a manipulaci vyšetřování amerických 

zpravodajských služeb. Byl odsouzen ke třiceti měsícům ve vězení, ale prezident Bush 

ho nakonec omilostnil.  

Nejvýraznější změny ve směřování americké zahraničněpolitické strategie ale 

nakonec nastaly až po Rumsfeldově odchodu v roce 2006 z funkce amerického ministra 

obrany. Několik měsíců před jeho rezignací vydala americká vláda ještě novou Národní 

bezpečnostní strategii 2006. Ačkoli tato strategie navazovala na dokument z roku 2002, 

svými principy se značně odvracela od dříve prosazovaného militarismu 

a unilateralismu.100 Poté se do čela Pentagonu postavil republikán Robert Gates, který 

ve své funkci setrval i po nástupu demokratického prezidenta Obamy. Gatesovo 

působení bylo charakteristické zejména snahou o návrat k multilaterální politice 

upřednostňující diplomatická řešení před těmi militaristickými. Tyto principy pak byly 

ukotveny v nové Národní bezpečnostní strategii 2008, přezdívané též jako Gatesova 

doktrína.101  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 89-90. 
 „National Security Strategy of the United States of America“ National Security Strategy Archive (březen 
2006), http://nssarchive.us/NSSR/2006.pdf (staženo 3. května 2014). 
101 Eichler, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, 91-94. 
„2008 National Defense Strategy“ U. S. Departement of Defense (červen 2008), 
http://www.defense.gov/news/2008%20national%20defense%20strategy.pdf (staženo 3. května). 
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Závěr 
Závěrem bych chtěla shrnout poznatky získané na základě nastudovaných materiálů, 

potvrzující mou výchozí hypotézu.  

Zahraničněpolitická strategie Spojených států prošla na počátku nového milénia 

velkými změnami. Ačkoli vítězství George W. Bushe v prezidentských volbách v roce 

2000 nenaznačovalo, že by měly Spojené státy v blízké době výrazněji revidovat svou 

zahraničněpolitickou strategii, opak se stal pravdou. Spojené státy se 11. září roku 2001 

staly obětí ničivých teroristických útoků, které měly dalekosáhlé dopady na globální 

geopolitickou situaci.  

Tradičně byla americká zahraniční politika doménou prezidenta a ministra 

zahraničí. Bushova politická nezkušenost a nedostatečná asertivita ministra zahraničí 

Powella však poskytla skupině ideologicky vyhraněných neokonzervativců velký 

prostor k ovlivňování dalšího směřování americké zahraniční politiky. Během několika 

měsíců se neokonzervativcům podařilo prakticky ovládnout americké ministerstvo 

obrany.  

Ve spojení se zkušeným jestřábím ministrem obrany Rumsfeldem a zastáncem 

tzv. hard-line politiky viceprezidentem Cheneym se neokonzervativci stali hlavními 

tvůrci americké zahraničněpolitické strategie na úkor umírněného Powella. 

Neokonzervativní ideály a cíle se pak promítly do všech zahraničně-bezpečnostních 

strategických dokumentů, které republikánská administrativa během Bushova prvního 

funkčního období vydala. Nová zahraničněpolitická a bezpečnostní strategie Spojených 

států, zaměřující se na boj proti globálnímu terorismu, vykazovala silný militaristický 

a unilaterální charakter, který neokonzervativci prosazovali již v 90. letech. Podoba 

dokumentů vytvořených v 90. letech náměstkem ministra obrany Wolfowitzem s těmi 

z roku 2002 je nevyvratitelná. Praktickým výsledkem těchto radikálních proměn byla 

americká intervence v Afghánistánu a Iráku.  

Intervence v zemích Blízkého východu sice svrhly dva nebezpečné, nepřátelské 

režimy, hlavním problémem se však stala otázka stabilizace tohoto bojem rozvráceného 

regionu. Bushovu nekompromisní neokonzervativní politiku nakonec donutila 

přehodnotit až vlna domácí a mezinárodní kritiky na konci prezidentova prvního 

funkčního období, kdy byly vyvráceny hlavní argumenty stojící za vojenskou intervencí 

v Iráku. Zkompromitovaní neokonzervativci a jejich spojenci byli donuceni odejít 

z Bushovy vlády během následujících dvou let a Spojeným státům se tak otevřela 
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možnost návratu k multilaterální zahraničněpolitické strategii podporující diplomatická 

řešení mezinárodních krizí. 
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Summary 
The foreign policy strategy of the United States (U.S) experienced many significant 

changes at the beginning of new millennium. Even though there were not many signs of 

future revisions to foreign policy strategy when George W. Bush was elected in 2000, 

the ensuing years turned out otherwise. The U.S was a victim of devastating terrorist 

attacks on September 11, 2001, which had far-reaching effects on the global geopolitical 

situation. 

U.S. foreign relations had been an agenda of President Bush and Secretary of State, 

Colin Powell, from the very beginning. Bush´s lack of experience and Powell´s lack of 

assertiveness, however, enabled ideologically radical neoconservatives to influence the 

future direction of American foreign policy. Therefore, neoconservatives were able to 

severely influence U.S. Department of Defense policies within the first few months of 

the administration. 

In cooperation with experienced Secretary of Defense Rumsfeld and Vice President, 

Dick Cheney, as advocates of “hard-line” policy; neoconservatives overtook U.S. 

foreign policy strategy instead of the politically moderate Secretary Powell. 

Neoconservative ideals and aims were then incorporated into the majority of foreign-

security strategic documents, which the Republican administration issued or published 

during Bush´s first presidential term. This new strategy focused on a fight against global 

terrorism using unilateral and militaristic means, which was a strategy that 

neoconservatives had advocated since the early 1990’s. The similarity of foreign 

security documents issued in 2002, with strategic documents published by Secretary of 

Defense Deputy Wolfowitz in the 1990´s is unquestionable. The result of radical shifts 

in ideology culminated in the U.S military interventions in Afghanistan and Iraq. 

These Middle East interventions were successful in overthrowing hostile and likely 

dangerous regimes, however, the destabilization of these multicultural regions created 

further instability. 

Bush´s ongoing neoconservative policy was reconsidered around the end of his first 

term due to a rise in domestic and foreign criticism and close examination of previous 

executive arguments for invasion of Iraq. This resulted in a politically weakened 

neoconservative ideology and key executive cabinet members were forced to leave the 

Bush administration during the two subsequent years.  Consequentially, the U.S restored 

multilateral strategies supporting diplomatic solutions of international crises. 
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