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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu politiku resetu v americko-ruských
vztazích v letech 2009-2013. Cílem práce je pomocí chronologické deskripce
jednotlivých událostí a analýzou zkoumaných oblastí dojít k zodpovězení položených
výzkumných otázek.

Abstract
This bachelor work focuses on the analysis of the Reset policy in American-Russian
relationships during 2009 – 2013. The aim of the work is to chronologicaly describe
each event and analysis in order to find out answers for asked explorational questions.
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Úvod
Hlavním motivem a impulzem výběru tématu bakalářské práce byl můj zvýšený
zájem o americké dějiny a současný stav americké společnosti, tak jako nynější
postavení USA ve světě. Americko-ruské vztahy lze bezpochyby ve světle dějinných
událostí považovat za jeden z determinujících jevů mezinárodního dění a nejinak je
tomu i v současné době. Vzájemná komplikovanost vztahů a postojů se v průběhu let
vlivem rozličných okolností tak také postojů politických reprezentantů proměňuje.
Období prvního funkčního období amerického prezidenta Baracka Obamy bylo ve
znamení zmírňování napětí ve vzájemných vztazích. I přes mnohdy jen rétorickou
deklaraci tohoto postoje nelze upřít skutečnost, že se tato politika mohla stát významnou
změnou nejen v samotných americko-ruských vztazích ale také ve všeobecném vnímání
světového uspořádání.
Kritické vyrovnání s literaturou k tématu
Vzájemné vztahy Spojených státu amerických a Ruské federace jsou relativně
významně sledovanou oblastí jak odborné tak potažmo i laické veřejnosti. Literatura
k fenoménu vzájemných vztahů těchto dvou velmocí, které si v minulosti prošly
rozličným vývojem je obšírná a dostupná také českým čtenářům. Prameny ze kterých
budu v práci vycházet, jsou především sekundárního charakteru. Jedná se o odborné
publikace, policy papers a další především odborně založené články. Opomenuty
nebudou ani primární prameny, předpokládám využití strategických dokumentů a smluv
USA a Ruské federace vztahující se k danému tématu politiky ‘resetu’.
Literaturu, ze které budu čerpat informace pro svou analýzu lze rozdělit do
několika skupin podle oblasti zkoumaného zájmu dané publikace. První skupinou jsou
publikace zabývající se teoriemi mezinárodních vztahů, specificky liberalismu, realismu
a bezpečnostního dilematu. Přihlédnuto bude také k dnes dvěma nejvlivnějším
teoretickým přístupům v teorii mezinárodních vztahů, jmenovitě neoliberálního
institucionalismu a neorealismu a také ke koncepci hard power a soft power dle Josepha
Nye 1. Nelze říci, že by se jednalo o vyčerpávající výčet děl všech autorů, ale pro
potřeby této bakalářské práce bude dle mého soudu dostačující. Stěžejními publikacemi
pro mě budou BARŠA – CÍSAŘ (2008), DRULÁK a kol. (2008), DRULÁK (2010),
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WAISOVÁ (2005), PŠEJA ed. (2005), SORENSEN (2005), MORGENTHAU (1993),
VIOTTI – KAUPPI (1993) a WALTZ (1979). Druhou skupinou jsou prameny
zabývající se vzájemnými vztahy USA a Ruska v celé jejich šíři: ASLUND –
HUFBAUER (2011), EICHLER – TICHÝ (2014), COLTON – FRYE – LEGVOLD
(2010), HALL (2014), LUCAS (2008), GOTTEMOELLER (2008), GRAHAM (2011).
Další pramennou oblastí je literatura zabývající se přímo zkoumaným fenoménem
politiky ‘resetu’ v americko-ruských vztazích. Prozatím není dostupná žádná ucelenější
monografie a tak vycházím primárně z policy papers a článků zabývajících se touto
událostí, jako jsou například ASLUND – KUCHINS (2009), PIFER, S. (2012): „The
Future Course of the U.S. – Russia Relationship, KACZMARSKI (2011), BARON –
LUBOLD (2012), KARANOV – BORDACHEV – SUSLOV (2009). Důležitou oblastí
výzkumu je literatura zabývající se zahraničními politikami USA respektive Ruska:
BENTLEY – HOLLAND (2014), COX – STOKES (2008), DONALDSON – NOGEE
– NADKARNI (2014), KANET (2010), KENNETH (2008), HASS (2010), MAKOFF
(2009), RENSHON (2010), RUMER (2007), TSYGANKOV (2013), WITTKOPF –
MCCORMICK (2004). Mnou provedená rešerše literatury k danému tématu výzkumu
není jistě absolutní a vyčerpávající, ale lze ji považovat za reprezentující vzorek, který
mi bude nápomocen v mé práci s cílem dojít odpovědi na mnou položené výzkumné
otázky.
Výzkumná otázka
Na základě analýzy zkoumaných vzájemných vztahů a tenzí mezi USA a
Ruskem v mnou analyzovaném období let 2009-2013 bude primárním účelem této
bakalářské práce zodpovězení následujících otázek:
1. Lze politiku ‘resetu’ považovat v rámci bezpečnostní a strategické
kultury za spolupráci v podmínkách bezpečnostního dilematu?
2. Byla tato politika vůči Ruské federaci pro Spojené státy přínosná?

Jedná se koncepci dvou hlavních pilířů zkoumajících využití způsobu síly aktéry v rámci
mezinárodních bezpečnostních vztahů.
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Metodologie práce
Předpokládanou metodou práce je případová studie s využitím komparativní
metody, jejímž cílem bude analýza tzv. politiky ‘resetu’ v americko-ruských vztazích v
období let 2009-2013. Analýzu tohoto jevu ve vzájemných vztazích USA a Ruské
federace budu opírat o teorie mezinárodních vztahů. Jmenovitě: liberalismu, realismu a
bezpečnostního dilematu v rámci bezpečnostní a strategické kultury.
Při práci bude využit empiricko-analytický přístup. Teorie mezinárodních
vztahů, o které se budu v práci opírat, nevnímám jako všeobecně interpretující teorie,
ale spíše jako nejlépe vhodné přístupy, pomocí kterých bych měl dojít k zodpovězení
výzkumných otázek. Zejména teorie liberalismu a realismu mi bude východiskem k
samotné analýze americko-ruských vztahů, ke které bude využita především
komparativní metoda při porovnávání jednotlivých událostí za účelem zodpovězení
výzkumných otázek. Domnívám se, že i přes realistický přístup k zahraniční politice
těchto dvou tradičních mocností byla politika ‘resetu’ ze strany USA založená také na
liberálních předpokladech, díky nimž mohlo dojít k určitému potencionálně
kooperačnímu strategickému partnerství.
Struktura práce
Předpokládanou strukturou této bakalářské práce bude rozdělení analýzy na dvě
hlavní části. První část se bude zabývat teoretickými předpoklady ovlivňujícími vztahy
mezi USA a Ruskem ve zkoumaném období. Důraz bude kladen zejména na liberální a
realistický přístup v řešení vzájemných vztahů tak jako fungování politiky ‘resetu’
v rámci bezpečnostní a strategické kultury. Druhá část bude obsahovat mimo jiné
chronologický přehled vzájemných vztahů za Obamovy administrativy, který bude na
příkladu vybraných událostí podroben analýze za cílem zodpovězení zkoumaných
otázek. Analýza přiblíží také předpoklady, které této politice předcházely jakožto i
samotný koncept politiky ‘resetu’, který poprvé nastal v diplomatických vztazích USA a
Ruska v září 2001 2. Hlavními zkoumanými problematickými oblastmi výzkumu

LEICHTOVÁ, Magda. Pod maskou Medvěda: Neporozumění ve vztazích Ruska a Západu, po skončení
studené války. Brno: Václav Klemm, 2010.
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v americko-ruských vztazích budou: 1. Kontrola zbraní a proliferace ZHN, 2. Oblast
Střední Asie, Afghánistán a Jižní Kavkaz, 3. Blízký východ a severní Afrika

1. Historické předpoklady zahraničních politik USA a Ruské federace
a jejich vzájemných vztahů
Změna postoje v zahraniční politice směrem k Ruské federaci započatá
nástupem nového amerického prezidenta Baracka Obamy měla svůj předobraz
v předchozích letech vzájemných americko-ruských vztahů. Toto směřování americké
zahraniční politiky se stalo jednou z hlavních zahraničněpolitických priorit nové
americké vlády poté kdy Barack Obama počátkem roku 2009 deklaroval, že vztahy
s Ruskou federací je třeba „resetovat“. Toto byl předstupeň americké zahraniční politiky
vůči Rusku oficiálně označovaný jako „politika resetu“. Tento slovní obrat měl
souhrnně označovat změnu postoje USA vůči Rusku, jejichž vztah byl negativně
poznamenán předchozími diferencemi. Primárním cílem tedy mělo být napravení
americko-ruských vztahů s Ruskem zatížených zahraničněpolitickými událostmi vlády
předchozí administrativy George W. Bushe.
Prvním viditelným efektem nového přístupu Obamovy administrativy byl návrh
na „stisknutí tlačítka reset“ a hledání potencionálních oblastí možné spolupráce mezi
Západem a Ruskem s kterým vystoupil americký viceprezident Joseph Biden v únoru
2009 na bezpečnostní konferenci v Mnichově. 3 Za oficiální začátek resetu, lze
považovat událost následujícího měsíce března 2009, kdy se americká ministryně
zahraničních věcí Hillary Clintonová a její ruský protějšek Sergej Lavrov střetávají
v Ženevě a symbolicky společně stlačili červené tlačítko resetu.
Této dějinné události, ale předcházel vývoj ve vzájemných vztazích předchozích
let. Za stěžejní datum, kdy došlo ke zlepšení špatných vzájemných vztahů, lze označit
září 2001 a neblahé teroristické události v New Yorku a Washingtonu. Následkem toho
dochází k prvnímu velkému restartu v americko-ruských vztazích. Po těchto útocích byl
prezident Vladimir Putin první hlavou cizího státu, která projevila empatii a také
Bushově administrativě nabídla nečekaně širokou pomoc. Ruská podpora nebyla
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omezena jen na diplomatické akce, ale americké straně byla poskytnuta také podpora
logistická a do jisté míry také služby tajných složek. Události podzimu 2001 tedy
znamenaly přehodnocení vztahů mezi USA a Ruskem, alespoň na poli vysoké politiky.
Po předchozích antipatiích dostaly vzájemné vztahy obou zemí silný impulz, který do
jisté míry vedl k přehodnocení jejich pozice v systému a návratu politiky těsnější
spolupráce se Západem do ruské zahraniční politiky. 4
Druhou událostí kladně ovlivňujících vývoj vzájemných vztahů byla následná
vojenská operace Trvalá svoboda 2001 (OEF 2001). Podpora USA ve válce
v Afghánistánu, tak jako další rozhodnutí byly především pragmatického charakteru.
Ruská strana se chopila příležitosti například za účelem zlepšení a posílení domácího a
mezinárodního postavení a ospravedlnění své koncepce bezpečnostních hrozeb.
Výrazným důvodem se zdálo také potencionální pozdvihnutí ekonomické situace.
Ruská strana tedy ze zřejmých důvodu jim vlastních podpořila po útocích z 11.
září USA v boji proti globálnímu terorizmu a poskytla jim také pomoc při následných
protiteroristických operacích. K razantnímu obratu ve vztazích došlo v souvislosti
s unilaterálním rozhodnutím USA o přípravě vojenského útoku na Irák. Postoj V. Putina
se částečně změnil a dochází k opětovnému zhoršování vztahů USA a Ruska. 5
Spojenecká intervence USA a Velké Británie do Iráku vyznačující se prvky
unilateralismu a militarismu bylo ruskou stranu podrobena výrazné kritice. Rusko se
bezpochyby obávalo dalšího zvýšení politické a i vojenské dominance Spojených států
ve světě a zejména jejich stupňujícího se vlivu a bezpečnostní spolupráce USA se
zeměmi střední Asie. 6
K prohlubování zhoršených vztahů dochází ve větší míře následující rok 2004,
kdy se Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko staly
členy Organizace severoatlantické smlouvy (NATO), což vedlo k ostrým ruským
protestům zejména z důvodu přistoupení tří pobaltských zemí. S touto událostí souvisí

3

KACZMARSKI, Marcin: THE FRAGILE „RESET“. The balance and the prospects for ganges in
Russian-US relations, Centre for Eastern Studies, Policy briefs 2011,
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/policy_briefs_24.pdf ( staženo 19.2.2016)
4
LEICHTOVÁ, Pod maskou Medvěda: Neporozumění ve vztazích Ruska a Západu, po skončení studené
války, 198-199.
5
EICHLER, Jan – TICHÝ, Lukáš. USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a
strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, 246-248.
6
TICHÝ, Lukáš, „Zahraniční a bezpečnostní politika Vladimira Putina v letech 2000-2008 na pozadí
bezpečnostní kultury Ruské federace“, Acta Uniersitatis Carolinae – Studia Territorialia, Vol. 14, No. 12 (2014): http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/view/673/581 (staženo 22.2.2016)
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například výrok Vladimira Putina pronesený následující rok při příležitosti výročního
projevu, že kolaps Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou století. 7
Negativní vliv na vzájemné vztahy měly také tzv. barevné revoluce, a to zejména
Růžová revoluce 8 v Gruzii v roce 2003 a Oranžová revoluce na Ukrajině v roce 2004. 9
Rozdílné postoje a zájmy v Íránu potažmo v celé oblasti Blízkého východu byly a jsou
předmětem sporů obou administrativ nadále. Ruská federace se po revolučních
událostech v roce 2003 a 2004, považované za převraty řízené Američany v jejich tzv.
blízkém

zahraničí,

uchýlila

k prohlubování

vztahů

a

posílení

své

pozice

v postsovětských republikách. Jedním z hmatatelných důsledků bylo podepsání
deklarace

na

summitu

v roce

2005

s Čínou,

Kazachstánem,

Uzbekistánem,

Kyrgyzstánem a Tádžikistánem v rámci mezivládní Organizace šanghajské spolupráce
(ŠOS), požadující stáhnutí amerických ozbrojených sil ze Střední Asie.
Výrazně medializovaným bodem sváru se stala americká iniciativa vybudování
komponentů americké protiraketové obrany v Česku a Polsku. Zdůvodněním těchto
realizací bylo vytvoření obranného mechanismu proti potencionálnímu nebezpečí
zejména ze strany Íránu. Ruská strana, ale tento krok chápala a také prezentovala jako
přímou hrozbu namířenou proti svým strategickým silám a na oplátku vyhrožovala
namířením svých jaderných raket na cíle v Polsku a České republice. 10
Vzájemné konfrontační vztahy střídané občasnou spoluprací vyvrcholili v srpnu
2008 v souvislosti s rusko-gruzínským konfliktem, které mělo za následek význačné
ochlazení vztahů Ruska a Západu, a také potvrzení výsadního postavení Ruska
v postsovětské oblasti a mělo přinést obnovení pozice RF jako významné velmoci.
Druhé období a zejména poslední roky Vladimira Putina ve funkci prezidenta byly i
přes potencionální snahu a zájem o stabilizaci vztahů a kooperaci v určitých oblastech
charakterizovány spíše konfrontačním étosem mezi Ruskou federací a Spojenými státy.
Asertivní postoj Ruska byl velmi patrný během 43. Mnichovské konference o
bezpečnostní politice v únoru 2007. Vladimir Putin vznesl obvinění vůči Spojeným
státům a NATO, že jejich jednání je snahou o destabilizaci a podkopání mezinárodního
7

ASLUND, Anders – KUCHINS, Andrew. Pressing the „Reset Button“ on US-Russia Relations, CSIS,
03/2009, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/media/csis/pubs/090405_policy_briefing_russia_balance.pdf (staženo
22.2.2016)
8
Také Revoluce růží
9
PIFER, Steven. „Reversing the Decline: An Agenda for U.S.-Russian Relations in 2009“, Broking
Policy Paper 10, s. 4, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2009/1/us-russia-relationspifer/01_us_russia_relations_pifer.pdfpifer (staženo 24.2.2016)
10
Ibid., 5
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bezpečnostního prostředí. Ruská strana především zdůraznila za nežádoucí a silně
nebezpečné úsilí Spojených států o unilateralismus a unipolární uspořádání světa. 11
S ruskou politikou deklarovaného multilateralismu se neshodovala unilaterální
rozhodnutí americké administrativy během Bushova funkčního období. Rusko
spatřovalo

v narůstajícím

unilateralismu

USA

úmyslné

pokusy

o

oslabení

multipolárního uspořádání světa a primárně jako snahu o snížení politické, ekonomické
a vojenské pozice Ruské federace ve světě. 12
K určitému návratu kooperace dochází během prvního Obamova prezidentství,
kdy se americká administrativa odklání od Bushova militarismu a unilateralismu. 13
Pohled na příčiny napětí ve vzájemných vztazích je na obou stranách dosti
odlišný. Z ruské strany bylo jednou z hlavních příčin tenzí mezi RF a USA nezájem
Washingtonu o skutečný dialog o otázkách, které Moskva považovala za oblast svého
stěžejního zájmu. Z tohoto úhlu pohledu měla být politika resetu pro ruskou stranu
přínosem za předpokladu stažení USA z akcí a oblastí, které Rusko považuje za své
stěžejní geopolitické zájmy zaručující mu určitou prestiž a postavení globální
mocnosti. 14
Dle prohlášení samotného Putina před ruskými diplomaty v roce 2002 je
aktuálně vyvíjející se rusko-americký vztah založen na novém čtení a porozumění
národních zájmů obou zemí, stejně jako společné dohodě o povaze globálních hrozeb.
Ruský prezident tak vyzval k vytvoření vzájemně důvěrného partnerství mezi Ruskem a
USA. 15
I když se může mnohdy ruská zahraniční politika jevit ve znamení omezení vlivu
USA ve světě, což je bezpochyby také pravdou, tak nemůže být v definitivním ruském
zájmu provedení takové politiky do extrému a pro dobro obou zemí je koncept politiky
resetu jako strategické spolupráce přijatelným východiskem pro obě zúčastněné strany.
Koncepce politiky resetu, která je s nástupem prezidenta Baraka Obamy do
úřadu v podstatě znovuobnovena, byla předzvěstí potencionálního zlepšení bilaterálních
vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými.
TICHÝ, Zahraniční a bezpečnostní politika Vladimira Putina v letech 2000-2008 na pozadí
bezpečnostní kultury Ruské federace, s. 94.
12
Ibid. s. 106
13
EICHLER – TICHÝ, USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické
kultury. 252-254.
14
KACZMARSKI, „The Fragile "Reset". The balance and the prospects for changes in Russian-US
relations.“ , s. 8.
15
JUDT, Tony – LACORNE, Denis. With us or against us: studies in global anti-Americanism. New
York: Palgrave Macmillan, 2007, 132.
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2. Teoretická východiska zahraničních politik USA a Ruské federace a
jejich vzájemných vztahů
Chování a postavení Spojených států amerických a Ruské federace
v mezinárodním prostředí je dáno velkou měrou jejich významem, geografickou a
populační velikostí, vojenskou silou a technologiemi a bezpochyby také ekonomickým
potenciálem. Vzhledem k tomu, že historicky lze obě země v mnoha ohledech zařadit
mezi velmoci je nutné na jejich chování od základů pohlížet z hlediska klasických teorií
mezinárodních vztahů jako je realismus a liberalismus.
I když dnešní vzájemné vztahy států ve světě nelze již pojímat jen z hlediska
jedné teorie, lze vypozorovat, že u Ruska je chování vůči zahraničním partnerům stále
spíše realistického rázu, kdežto v případě Spojených států, se vůči mnohým zemím
vyskytují početné liberální prvky.
Jelikož současné dění v mezinárodních a zahraničních vztazích jednotlivých
zemí nelze obsáhnout jen výše zmíněnými teoriemi je v práci přistoupeno také k využití
informačního potenciálu dalších teoretických rámců. Jedná se o novější teorie, jejich
premisy, ale do jisté míry vycházejí jak z realismu tak liberalismu samotného. Jedná se
zejména o dnes nejvlivnější teoretické přístupy v teorii mezinárodních vztahů, kterými
jsou neoliberální institucionalismus a neorealismus a také teorie vzájemné závislosti
(interdependence theory) vycházející z liberálního institucionalismu 16 koncepce hard
power a soft power. 17
Celkový rámec vycházející z těchto teorií se pokusím zasadit do pojetí
bezpečnostního dilematu v rámci teorie mezinárodních vztahů. Samotný pojem
bezpečnostního dilematu byl použit již počátkem 50. let 20. století zastáncem realismu
Johnem H. Herzem. Podle této teorie vede zajištění vlastní bezpečnosti před rozličnými
ohroženími a útoky od různých protistran ke snaze nabývat stále větší a větší moc. Tato
skutečnost pak exponenciálně navyšuje pocit nejistoty ostatních, kteří jsou doslova
nuceni na tento stav reagovat. Bezpečnostní dilema je v první řadě důsledkem anarchie

PŠEJA, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů, Brno: Masarykova univerzita v Brně,
Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 50-53.
17
Blíže viz. NYE Jr., Joseph S. Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York: Public
Affairs, 2004.
16
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v mezinárodním prostoru, ale chování samotných států jím formované je posléze i jejím
přirozeným zdrojem. 18
I přes veškerou snahu o liberalizaci vzájemných rusko-amerických vztahů je
jejich chování stále do jisté míry ovlivněno právě bezpečnostním dilematem a
vzájemným vyvažováním mocenského vlivu v různých částech světa. Na druhou stranu
je v současném světě postmoderních států tradiční pojetí bezpečnostního dilematu
značnou měrou nahrazeno problémy vztahujícími se k efektivnímu zajištění a distribuci
politických statků, jmenovitě pořádku, spravedlnosti, blahobytu a svobody. Přes
nezpochybnitelnou důležitost těchto problematik nelze vyvrátit skutečnost, že dnešní
postmoderní státnost nabízí bezprecedentní příležitost k míru a spolupráci při
zajišťování společných cílů. 19
Současná vzájemná ekonomická závislost v globalizovaném světě se střetává
s národními zájmy jednotlivých států a skupin a v případě USA a Ruska tomu není
výjimkou. 20

2.1. Realismus
Realismus i přes vznik mnohých teorií a subteorií na poli teoretických
konceptů mezinárodních vztahů stále patří mezi dominantní teoretický přístup při snaze
porozumět mezinárodním vztahům. Realismus je nejjasněji definované paradigma, ale
zároveň není teorií bez nedostatků a už vůbec nelze u něj mluvit o jakémsi jednotném
celku, ale spíše jako o souboru různých trendů a přístupů sdílející podobná stanoviska a
východiska. 21 Mezinárodní vztahy jsou realisty popisovány a vysvětlovány doslova
takové jaké jsou, i přes nejednoznačné vymezení, lze realistickou tradici popsat
v určitých společných rysech. Dle Druláka se jedná o tyto základní premisy: 1
Rozhodující otázkou mezinárodních vztahů (MV) je problém moci. Shromažďování moci
je základním cílem aktérů MV a celkové rozložení moci nejdůležitější charakteristikou
daného systému MV. Jakákoli důležitá otázka MV je odvozena od mocenských otázek.;
18

Herz, John H. „Idealist Internationalism and the SecurityDilemma“, World Politics, Vol. 2,
No. 2 (1950): 157-180, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=9c7c5037-ea9f-4658ad32b6cfe43193b9%40sessionmgr4009&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29w
ZT1zaXRl#AN=86747381&db=edb (staženo 5.3.2016)
19
SORENSEN, George. Stát a mezinárodní vztahy, Praha: Portál, 2005, s. 148.
20
BURCHILL, Scott. The national interest in international relations theory. Houndmills: Palgrave
Macmillan, 2005, s. 52.
21
PŠEJA, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů, s. 24.
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2. Moc je obvykle ztotožněna s vojenskou silou.; 3. Mezi aktéry MV neustále vládne
nepřátelství či rivalita. Trvalá spolu, ani trvalý mír nejsou možné. Válka je trvalým
prvkem MV.; 4. Nejvýznamnějšími aktéry MV jsou státy a za 5. Na státy je potřeba
pohlížet jako na racionálně jednající aktéry. 22
Za hlavního představitele klasické realismu mimo jeho duchovního otce Ewarda
Halleta Carra, který tento pojem do mezinárodních vztahů zavedl, řadíme politického
teoretika Hanse Morgenthau a jeho klíčovou práci Politika mezi národy (Politics among
Nations, 1948). 23 Základním stavebním kamenem jeho teorie politického realismu je
šest stěžejních principů, které představují první vymezení základních teorém
realistického chápání mezinárodní politiky, jedná se o tyto body: 1. Dle realismu je
politické i společenské dění řízeno objektivními pravidly, jež mají své počátky v lidské
přirozenosti.; 2. Hlavním orientujícím a definujícím prvkem v chápání mezinárodní
politiky je koncept zájmů definovaný prostřednictvím moci; 3. Tento stav mocenského
zájmu je považován za neměnný.; 4. V kontextu napětí mezi morálkou a požadavky na
úspěšnou politiku věří realismus, že universální morální principy nemohou být použity
při hodnocení chování států, ale vždy je nutné je posuzovat na základě porozumění
konkrétních okolností.; 5. Neexistuje universální platforma zájmů a hodnot a za 6.
Realismus chápe sféru politiky jako autonomní a nezávislou na ostatních sférách
lidského zájmu. 24
Pojetí realismu Hanse Morgenthau nebylo jen obrazem poválečného vývoje po
roce 1945, ale současně se stalo teoretickým základem a intelektuální podporou úlohy
Spojených států amerických v poválečném světě. 25
Základní myšlenky současných realistických teorií ztělesňuje neorealismus
Kennetha Walze a jeho stěžejní kniha Teorie mezinárodní politiky (Theory of
International Politics. 1979). 26 Oproti klasickému realismu je u neorealismu 27 kladen
důraz na strukturální proměnné. Mezinárodní politika je vysvětlována podle tří
základních proměnných struktury mezinárodního systému: 1. Princip organizace
systému (hierarchický či anarchický); 2. Diferenciace funkcí jeho jednotek a 3.
Distribuce mocenských kapacit. Waltzova teorie je jednoznačně státostředná, což

DRULÁK, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2010, s. 54-55.
Blíže viz. MORGENTHAU, Hans J. Politics among nations: the struggle for power and peace,
Boston: McGraw-Hill, 1993.
24
PŠEJA, Přehled teorií mezinárodních vztahů, s. 33-34.
25
BURCHILL, The national interest in international relations theory, s. 33.
26
Blíže viz. WALTZ, Kenneth Neal. Theory of International Politics, Boston: McGraw-Hill, 1979.
22
23
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znamená, že stát je potřeba považovat za klíčového aktéra disponujícího mocenským
monopolem a definujícího prostředí a podmínky pro existenci a jednání jednotlivých
aktérů. Výchozí premisou neorealismu je zájem státu na přežití neboli maximalizaci
bezpečnosti v anarchickém mezinárodním systému. 28 V rámci anarchického systému
funguje logický předpoklad mocenské rovnováhy, kdy je finálním argumentem vždy
vojenská síla, anarchické prostředí MV je tedy neustálou silovou konfrontací. Příčinou
konfliktního jednání není tedy lidská přirozenost, jak zdůrazňují klasičtí realisté, ale
samotné anarchické uspořádání. S tímto předpokladem, dle Waltze úzce souvisí
mechanismus bezpečnostního dilematu (security dilema) definovaný výše zmíněným
Johnem Herzem. 29 Prostředkem zajištění bezpečnosti je tedy dle Waltze moc, která je
nahlížena jako prostředek, z čehož lze odvodit, že za racionální jednání lze spíše
považovat vyrovnávání moci ostatních než jen primární zvětšování moci vlastní.
Z hlediska realistických teorií lze očekávat dva možné scénáře vztahů Ruska a
USA. První scénář by obsáhl vzájemné defenzivní vyvažování, které bude obrazem
proměn v rozložení mocenských kapacit mezi oběma mocnostmi a druhý spíše
ofenzivní směřování vzájemných vztahů, které budou určovány snahou neustálého
mocenského střetávání, projevujícího se v agresivní, expanzivní politice vedoucí
k posílení vlastního hegemoniálního postavení ve světě.
2.2. Liberalismus

Základní liberální teoretická schémata tak jako u realismu pojímají širokou škálu
liberálních myšlení mnohdy s výrazně rozdílnými a protichůdnými postoji. I přes tyto
dichotomie lze liberalismus identifikovat určitými jednotícími prvky. Liberalistické
teorie kladou stěžejní důraz na usilování o maximální svobodu a vzájemnou rovnost
lidských jedinců. Významného postavení se v rámci liberalismu těší šíření demokracie,
rozvoj mezinárodního obchodu a mezinárodní spolupráce. Rozdílná je také koncepce
státu. Liberálové zastávají názor, že demokratické země se v zahraničněpolitickém
prostředí chovají jinak než ty s autoritativním vládnutím, kdežto (neo)realismus jako

Samotný K.Waltz svou teorii představuje spíše jako strukturální realismus, ale pojmenování
neorealismus je četnější, a tak se k němu v práci také přikláním
28
BARŠA, Pavel – BENEŠ, Vít. Dialog teorií: filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 32-33.
29
DRULÁK, Teorie mezinárodních vztahů., s. 62.
27
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protiklad zdůrazňuje premisu, že všechny státy bez rozdílu se musí podrobit logice
bezpečnostního dilematu. 30
Základním jednotícím rysem všech liberálních směrů je přesvědčení o možnosti
trvalého míru a spolupráce v MV a o rozhodujícím významu institucí pro rozvoj této
spolupráce. Nejvýznamnějšími osobnostmi moderního liberalismu jsou bezpochyby
Robert Keohan, který má zásadní podíl na vzniku neoliberalismu vedoucí k dialogu
s realisty a Joseph Nye, se kterým společně rozpracovali klasické liberální koncepty. 31
Pojetí základních aktérů v liberálních teoriích doznává jistých diferencí, ale
obecně lze za primární v rámci liberalismu považovat jednotlivce a skupiny jednotlivců,
tedy v souhrnu sociální skupiny. V souladu s tímto pojetím chápou liberálové stát jako
aktéra, jehož samotnou podstatu vytvářejí sociální skupiny existující uvnitř státu
samotného. 32
Pro účely této práce bude z hlediska liberálních teorií nejlépe využitelný
neoliberální institucionalismus rozpracovaný Keohanem a Nyem tak jako teorie
vzájemné závislosti 33 a koncepce soft power v protikladu k realistické hard power.
Koncepce a závěry výše popsaných teorií mezinárodních vztahů mi budou
teoretickým východiskem a oporou při analýze jednotlivých událostí americko-ruských
vztahů z cílem zodpovězení výzkumných otázek.

3. Chronologická deskripce hlavních událostí v průběhu let (20092013)
V této deskriptivní části mé bakalářské práce přistoupím k chronologickému
popisu stěžejních a mnou vybraných událostí důležitých pro pochopení vzájemného
americko-ruského vztahu v analyzovaném období.
Nejprve je ale zapotřebí se věnovat příslušným doktrinálním dokumentům RF a
USA předurčujících postoj vůči zahraničním partnerům, tak jako celkové směřování
zahraničních politik těchto zemí.

PŠEJA, Přehled teorií mezinárodních vztahů, s. 44-45.
DRULÁK, Teorie mezinárodních vztahů. s. 72-77.
32
BARŠA – BENEŠ. Dialog teorií: filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, 64-65.
33
Viz. NYE Jr., Joseph S. – WELCH, A. David: Understanding global conflict & cooperation: Intro to
Theory & History, Harlow, Essex: Pearson Education, 2014, s. 273-294.
30
31
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Směřování zahraničních politik RF a USA do značné míry vycházelo právě
z těchto níže popsaných doktrinálních dokument. V případě Ruska se jedná o koncepce
zahraniční politiky RF a na straně USA jde o Národní bezpečnostní strategie.
Specificky se v případě Ruské federace jedná o Koncepce zahraniční politiky RF z roku
2000 (KNB 34 2000), 2008 (KNB 2008) a 2013 (KNB 2013). Na straně USA to jsou
Národní bezpečnostní strategie 2002 (NSS 2002), Národní bezpečnostní strategie 2006
(NSS 2006) a Národní bezpečností strategie 2010 (NSS 2010) vydaná během
prezidenství Baracka Obamy.

3.1 Koncepce zahraničních politik Ruské federace

3.1.1 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2000

Tuto Koncepci lze především považovat jako reakci na nové výzvy týkající se
Ruského státu, které se s nástupem nového tisíciletí doznávají výrazných proměn
v porovnání s devadesátými léty. Výrazným fenoménem ovlivňujícím tento dokument
bylo předchozí rozšiřování NATO v roce 1999 35 a také sílící pozice ruského prezidenta
Vladimira Putina. KNB 2000 se skládala ze čtyř částí zaměřujících se na Pozici Ruska
ve světě, Ruské národní zájmy, Hrozby ruské národní bezpečnosti a poslední část se
zaměřila na Možnosti zajištění národní bezpečnosti. 36 Hlavními body koncepce jsou
tedy kromě deklarované ochrany zájmů jednotlivce a společnosti, zajištění bezpečnosti
státu, posílení prestižního postavení v rámci mezinárodního společenství a také
upevnění sousedských vztahů a předcházení konfliktním situacím v tzv. blízkém
zahraniční. Důraz je kladen na úsilí o dosažení multipolárního systému mezinárodních
vztahů, které nejlépe odráží rozmanitost moderního globalizovaného světa se všemi
aktéry a jejich rozmanitými zájmy. Tento bod lze považovat jako protipól směřování
americké zahraniční politiky vyznačující se velkou dávkou unipolarity. Naproti
deklarovanému nesouhlasu s rozšiřováním NATO se v několika bodech v koncepci
uvádí možnost a zájem o spolupráci. Tato spolupráce se týká také ekonomické oblasti,

34

„Vojenská doktrína Ruské federace“ ( Voennaja doktrína Rossijskoj federacii)
Viz. https://www.euroskop.cz/761/sekce/4-rozsireni-nato-1999/ (staženo 25.3.2016)
36
EICHLER - TICHÝ. USA a Ruská federace. Komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury,
s. 152.
35
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kdy Rusko přikládá velký význam své účasti ve skupině nejvíce průmyslově vyspělých
států G8. V oblasti vztahů s USA lze za stěžejní považovat souhlasný postoj k dalšímu
snížení svého jaderného potenciálu na základě bilaterálních dohod s USA. Současně ale
ruská strana reaguje negativně na plány USA vytvořit národní systém protiraketové
obrany, který by pro něj nutně znamenal přijetí opatření zajišťujících vlastní národní
bezpečnost. 37
Koncepce národní bezpečnosti RF z roku 2000 snížila potencionální rizika
globálního střetu za užití jaderných zbraní, ale v důsledku přetrvávání rizik eskalování
regionálních konfliktů si nadále vyhrazuje využití jaderného odstrašení za předpokladu
práva prvního použití jaderný zbraní. 38

3.1.2 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2008

Koncepce zahraniční politiky Ruské federace z července 2008 byla výrazně
totožná s dokumentem z roku 2000. Potvrzovala posílení role Ruska v mezinárodním
prostoru a zvýšení jeho odpovědnosti za dění ve světě. Stále je zastáván negativní postoj
k unilaterálním akcím. Tato zmínka je opět primárně směřována vůči USA. Postoj
k NATO je obojaký. Na jedné straně je RF připravena rozvíjet bezpečnostní spolupráci
s NATO na půdě Rady NATO-Rusko a současně zkoumat a vyhodnocovat postoj vůči
Rusku jako rovnoprávnému partnerovi, který má právo na svůj vlastní bezpečnostní
status. Jako protiklad lze uvést nezměněný odmítavý postoj vůči potencionálnímu
rozšiřování, specificky vůči plánům na přijetí Ukrajiny a Gruzie za členy NATO. 39
Signifikantním znakem této koncepce bylo pojímání Západu jako hlavního
zdroje problémů ve světě. Za vinu je Západu dána hospodářská a finanční krize,
unilaterální akce a sankce 40, humanitární intervence bez mandátu OSN, zneužívání soft
power jako účinného prostředku k dosažení svých cílů ve formě vnucení svých
politických a sociálních modelů. 41
37

Federation of American Scientists: The Foreign Policy Concept of The Russian Federation, FAS,
28.6.2000, http://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm (staženo 8.5.2016)
38
EICHLER – TICHÝ. USA a Ruská federace. Komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury,
154.
39
Ibid. 182-183.
40
V očích RF je hlavním činitelem USA
41
RODKIEWICZ, Witold. „The Russian Federation´s foreign policy koncept, OSW, 20.2.2013,
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2013-02-20/russian-federations-foreign-policy-concept
(staženo 9.5.2016)
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I v této koncepci jsou patrné prvky dědictví studené války a v očích některých
vládnoucích vrstev přetrvávající bipolární vidění světa, které se projevuje například
v různých dezinterpretacích konce studené války.
Důležitou součástí koncepce byla také deklarovaná podpora šíření pozitivního
obrazu Ruska jako demokratického státu s fungujícím hospodářstvím navázaným na
světový trh, nezávislá zahraniční politika a propagace a ochrana ruského jazyka a
kultury mimo samotné území Ruské federace. 42
I přes jisté negativní postoje a vyjádření, lze Koncepci zahraniční politiky RF
z roku 2008 chápat jako jistou formu nabídky na částečné strategické partnerství se
Západem v geopolitické a geoekonomické oblasti společných zájmů. Vládnoucí ruská
elita považovala dobu, kdy byl Západ oslaben vlivem hospodářské a finanční krize za
příhodnou pro dohodu akceptující ruské podmínky ve formě uznání vlastní ruské
specifičnosti v oblasti hodnot, vzdání se jakýchkoliv pokusů o ovlivnění ruského
domácího vývoje, oslabení či de facto neutralizaci západních spojeneckých struktur 43 a
v neposlední řadě respektování ruské sféry vlivu ve Společenství nezávislých států
(SNS). 44

3.1.3 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2013

Nová a prozatím poslední koncepce zahraniční politiky RF se pojí s opětovným
nastoupením Vladimira Putina do funkce prezidenta. Hlavní myšlenky a názorové
směřování dokumentu mají základ v článku „Rusko a měnící se svět“ vydaného
samotným Putinem v roce 2012 v ruském deníku Moskovskije Novosti. 45 Článek a
potažmo samotná následná koncepce pokračují v duchu předchozích dvou koncepcí
z let 2000 a 2008. Rusko je zobrazováno v duchu otevřenosti a stability v měnícím se
světě. Zahraniční politika, jež je bezpodmínečnou částí státní strategie zobrazující RF

42

RUIZ GONZÁLEZ, Francisco J. „THE FOREIGN POLICY CONCEPT OF THE RUSSIAN
FEDERATION: A COMPARATIVE STUDY“, ilee.es, 06/2013,
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM062013_Rusia_ConceptoPoliticaExterior_FRuizGlez_ENGLISH.pdf (staženo 11.5.2016)
43
Specificky NATO
44
RODKIEWICZ, Witold. „The Russian Federation´s foreign policy koncept, OSW, 20.2.2013,
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2013-02-20/russian-federations-foreign-policy-concept
(staženo 11.5.2016)
45
PUTIN, Vladimir. „Vladimir Putin: Rusko a mnící se svět“, Noviny Moskovskije novosti, (27.2.2012),
http://www.czech.mid.ru/cz/press-rel/2012_02.htm (staženo 13.5.2016)
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jako nedílnou součást globalizovaného světa v jeho rozmanitosti a složitosti, jak
z hlediska ekonomiky, tak šíření informací a kulturních stránek národa. Ruská federace
je dle koncepce důležitým stabilizačním prvkem ve světě nejistých a nepředvídatelných
událostí zapříčiněných v očích vládnoucí elity Západem respektive primárně Spojenými
státy americkými. Jistou samozřejmostí je již opětovná podpora a propagace pozitivního
obrazu ruské diaspory v zahraničí a její implementace jako jakési formy soft power do
realizace ruské zahraniční politiky.
Koncepce tedy zastává a razí názor stěžejní role Ruska a jeho odpovědnost za
mezinárodní agendu a formování prostředí mezinárodních vztahů. Za jistých podmínek
je RF schopna a ochotna určité spolupráce s NATO, ale s přihlédnutím k negativnímu
postoji k rozšiřování Aliance směrem k ruským hranicím. 46
Jistou

samozřejmostí

je

primární

kladení

důrazu

na

bezpečnost

a

konkurenceschopnost země. Vztahová oblast zahraniční politiky se soustředí nejprve na
oblast postsovětského prostoru, který i nadále zůstává hlavní prioritou zájmů a
směřování zahraniční politiky RF. Spolupráce s Evropskou unií je kladena až za oblast
zemí SNS, ale její důležitost je zřejmá především v ekonomické oblasti, kdy je EU
nadále považována za hlavního obchodního partnera.
Celkově z této koncepce vyplývá narůstající aktivita Ruska v mezinárodních
záležitostech potvrzující jeho výsadní postavení v prostoru mezinárodních vztahů.
S tímto jevem úzce souvisí prosazování ruských zájmů jak pomocí hard power 47tak soft
power 48nejen v tzv. blízkém zahraničí. 49

46

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, „Concept of the
Foreign Policy of the Russian Federation“, (12.2.2013),
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/76389fec168189ed44257b2e0039b16d (staženo 15.5.2016)
47
Př. Nasazení armády v námořních i suchozemských oblastech strategického významu; participace na
řešení konfliktů ohrožujících výsadní ruské zájmy, ochrana ruských občanů v zahraničí
48
Př. Rozšiřování mezinárodní přítomnosti pomocí velvyslanectví, kulturních institucí a podpory ruské
kultury a jazyka
49
MONAGHAN, Andrew, The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity, Chatham
House, 04/2013,
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/041
3pp_monaghan.pdf (staženo 17.5.2016)
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3.2 Bezpečnostní strategie Spojených států amerických

3.2.1 Národní bezpečnostní strategie 2002

Strategický

dokument

z roku

2002

je

obrazem

předchozích

událostí

ovlivňujících směřování americké administrativy George W. Bushe razícího
v zahraničním směřování země určitý neokonzervativní proud a téměř striktní
unipolární jednání. Z hlediska bezpečnostní a strategické kultury je zřejmé uchýlení se
k politice militarismu a unilateralismu. Unilateralismus se projevoval zejména
v dosahování prioritních cílu USA dotýkajících se jejich národní bezpečnosti.
V dokumentu je naprosto opomenuta role OSN a její Rady bezpečnosti, tak jako
důležitost prosazování mezinárodního práva. Význam NATO je uznán, ale za
předpokladu naprosté schopnosti zasáhnout kdekoliv budou ohroženy jejich zájmy. 50
Toto do jisté míry bezohledné jednání bylo následným předmětem sporů a
antipatií vůči Spojeným státům i ze strany spojenců, nehledě na vztah s RF, který se
následně dostával k bodu mrazu.
Vyznění dokumentu je výrazně bezpečností, zřejmý je důraz na udržení a
případné posílení stávající vojenské převahy USA ve světě a jejich důležitost
v zachování statusu quo ve světovém společenství. Mimo snahy porazit a předcházet
globální hrozbě terorismu, tak jako řešení regionálních konfliktů ohrožujících americké
bezpečnostní zájmy neopomíjí koncepce oblasti zájmu, jako jsou šíření demokracie a
rozvoj otevřené společnosti, kooperace s ostatními centry globální moci, rozvoj
ekonomické spolupráce, volného obchodu a trhů a také dosažení změn v americké
společnosti a institucích s cílem být schopen pozitivně čelit výzvám 21. století. 51
Teroristické útoky na půdě USA v roce 2001 učinily z terorismu a národní
bezpečnosti jedno z hlavních témat světové agendy. Razantní navýšení rozpočtu na
obranu, příklon k militarismu a unilateralismu byly předobrazem zhoršujících se
americko-ruských vztahů. Spojené státy byly nadále světovou supervelmocí, ale

50
51

EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, Praha: Karolinum, 2011, 72-73.
Viz. http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (staženo 18.5.2016)
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geopolitické a geoekonomické okolnosti vedly k jejich oslabení, čehož měla v úmyslu
využít také Ruská federace. 52

3.2.2 Národní bezpečnostní strategie 2006

V Národní bezpečnostní strategii z roku 2006 je z americké strany potvrzena
kontroverzní doktrína preemptivní sebeobrany ve „válce proti terorizmu“ vyhlášené
prezidentem G. W. Bushem a jeho administrativou po útocích 9/11. Zarážející je
absence odkazování na dodržování mezinárodního práva a role OSN respektive její
Rady bezpečnosti při dosahování amerických cílů. Kontroverzní se jeví také šíření a
podpora demokracie skrze humanitární intervence. V zahraniční bezpečnostní oblasti
jsou výrazně potvrzeny závěry dřívější strategie z roku 2002, ale za primární hrozbu pro
americkou národní bezpečnost je označen Írán a Sýrie oproti dřívějšímu důrazu na Irák
a Severní Koreu. Koncepcí je potvrzeno právo na sebeobranu a předcházení hrozbám
mimo půdu USA. 53
Celosvětová válka proti teroru Bushovy administrativy vedla k sílící vlně kritiky
na účet USA, a tak se tento dokument stal alespoň částečně prvním strategickým
přehodnocením přístupu k bezpečnostním hrozbám, ke spojencům a k nástrojům
bezpečnostní strategie. Přehodnocení se týkalo i války proti terorizmu, kdy již nebyla
důležitá jen bezpečnostní stránka, ale také výše zmíněné šíření demokracie primárně
v zemích možného vzniku teroristických skupin. Pojetí hrozeb se rozšířilo také o
důležitost energetické bezpečnosti a boje proti šíření zbraní hromadného ničení
(ZHN). 54
Mimo bezpečnostní rámec koncepce je brán zřetel na příležitosti, které klade
rychle se rozvíjející globalizovaný svět. Nově prosperující oblasti, zlepšení životní
úrovně tamějších obyvatel souvisí podle dokumentu s expanzí globálního obchodu,
investic, informací a technologií, zjednodušeně lze říci s neoliberálním pojetím světa,
který ale na druhou stranu vede i k rozevírání pomyslných nůžek mezi nejbohatšími a
nejchudšími vrstvami obyvatelstva. Nové výzvy souvisejí také s oblasti zdraví a

ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Praha: Academia, 2010, s. 179-180.
GRAY, Christine. The Bush Doctrine Revisited: The 2006 National Security Strategy of the USA,
Chinese Journal of International Law, 5 (2006): 555-578.
http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/5/3/555.abstract (staženo 22.5.2016)
52
53
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hrozbou šíření možných nových nemocí či zmutovaných těch stávajících, významný
prvek je černý obchod v rozmanitých oblastech a v neposlední řadě také zhoršující se
stav životního prostředí vlivem lidské činnosti či rozličných přírodních katastrof přímo
ovlivňujících chod společností. Státy s efektivním demokratickým systémem jsou
označeny za nejlépe schopné se vypořádat se všemi těmito jevy. Koncepce deklaruje
snahu USA o reformování stávajících institucí a vytvoření nových, včetně utužování a
vytváření partnerství mezi vládními a nevládními aktéry společně s národními a
mezinárodními organizacemi. 55
NSS 2006 z výše nastíněného nepřinesla zásadní změnu a přehodnocení
předchozí tzv. Bushovy doktríny 56, ale bezpochyby lze konstatovat, že došlo
k zásadnímu posunu v oblasti dosahování cílů deklarovaných na nejvyšší politické
úrovni. Došlo ke zmírnění upřednostňování vojenské stránky zahraniční politiky a tím
byla otevřena cesta potencionální spolupráci a diplomatickým stykům se spojenci a
mezinárodními organizacemi což vedlo také ke zmírnění unilateralismu a postupného
návratu k multilaterální spolupráci s aktéry mezinárodního dění. 57

3.2.3 Národní bezpečnostní strategie 2010

Tomuto posledně analyzovanému dokumentu americké strany předcházely
události roku 2008, kdy došlo ke změně na postu prezidenta USA. Zvolení Baracka
Obamy, který převzal úřad po svém předchůdci G. W. Bushovi ml., vedlo k mnoha
očekáváním v pozitivním smyslu slova.
Stav americké ekonomiky nebyl v dobrém rozpoložení, tak jako obraz
samotných USA ve světě, a to i v očích jejich vlastních spojenců. Antipatie až jistý druh

EICHLER - TICHÝ. USA a Ruská federace. Komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury,
s. 85.
55
The White House. „FACT SHEET: THE PRESIDENT´S NATIONAL SECURITY STRATEGY, The
Washington Post//, (16.3.2006), http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/03/16/AR2006031600491.html (staženo 23.5.2016); The national Security
Strategy of the United States, NSSARCHIVE, (16.3.2006), http:nssarchive.us/national-security-strategy2006/ (staženo 23.5.2016)
56
JONES, Steve. „The Bush Doctrine“, About News, http://usforeignpolicy.about.com/od/defense/a/TheBush-Doctrine.htm (staženo: 26.5.2016); Constitutional Rights Foundation. „The Bush Doctrine“,
http://www.crf-usa.org/war-in-iraq/bush-doctrine.html (staženo 27.3.2016)
57
EICHLER, Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, s. 90.
54
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antiamerikanismu byl na vzestupu v mnoha částech světa 58 a do značné míry byl
důsledkem americké účasti na válkách v Afghánistánu a v Iráku. Obě byly vedeny
v rámci boje proti terorizmu s cílem demokratické přeměny tamějších režimů, ale jejich
výsledek byl spíše negativního rázu, kdy došlo k desetitisícům obětí na civilním
obyvatelstvu, milionům uprchlíků, nedozírným hmotným a přírodním škodám, celkové
nestabilitě regionů Blízkého východu a Střední Asie a k již zmiňovanému nárůstu
protiamerických nálad. Celkové snížení vlivu USA ve světě ovlivněné také určitým
přeskupením

moci

v rámci

mezinárodního

společenství

vznikem

nových

geostrategických mocností souhrnně označovaných termínem BRICS 59 nutně vedlo
k potřebě přizpůsobení se a vzniku dílčích změn v rámci vnitropolitické, zahraniční i
bezpečnostní politice země reagující na nové výzvy přecházející spíše k multipolárnímu
světu 60, ale se zachováním výsadního postavení a významu Spojených států ve světě.
Nejen tyto výzvy čekaly na nově nastoupivšího prezidenta Baracka Obamu.
Nový doktrinální dokument nazvaný Národní bezpečnostní strategie 2010 (NSS 2010),
byl zveřejněn v květnu téhož roku a jeho hlavní rámec byl vymezen samotným
prezidentem Obamou, když ho označil názvem „Strategie národní obnovy a
celosvětového vedení“. 61
Obamova vize a odlišný přístup v zahraniční politice oproti svým předchůdcům
se projevovala zejména v jeho snaze o jiný přístup k úloze jaderných zbraní. Do
dokumentu se prosadila jeho podpora myšlenky světa bez jaderných zbraní, kdy jako
první učinil konkrétní kroky ke snížení závislosti USA na jaderných zbraních a
současně byl prvním americkým prezidentem, který garantoval záruky nejaderným
zemím, jež respektují režim smlouvy o nešíření jaderných zbraní. 62 NSS 2010
znamenala

novou

konceptualizaci

bezpečnostní

strategie

a

jednání

v rámci

mezinárodního společenství. Dokument nejprve zhodnotil hlavní bezpečnostní hrozby,
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přistoupil k vymezení funkce vojenské síly a celkového přístupu k ostatním zemím a
mezinárodním organizacím. 63
Za předobraz základní linky, z které dokument vychází, lze považovat
„Obamovu doktrínu“, která byla prvně komplexně představena v článku zveřejněném
v časopise Foreign Policy (July/August 2007) s názvem „Renewing American
Leadership“. V článku je patrný odkaz na myšlenky a postoje prezidentů F. D.
Roosevelta, Trumana a Kennedyho. Obama popsal své směřování zahraničněbezpečnostní politiky a filozofie v klasickém liberálním pojetí dle Wilsona a poukázal
na spojitost bezpečnosti a hojnosti Američanů s nutností stejného stavu pro všechny
ostatní lidi mimo území Spojených států amerických. 64
Tato souvislost je obdobně zmíněna v samotné koncepci, kdy je poukázáno na
skutečnost, že síla a vliv amerického národa v zahraničí začíná na domácí půdě, a tak je
důležité přistoupit k podporování růstu a konkurenceschopnosti hospodářství, podpoře
vzdělanosti, přistoupení k tzv. čisté energetice a průmyslu. 65
Celkově má tento doktrinální dokument několik rovin. Za hlavní z hlediska
bezpečnosti lze označit nové pojetí bezpečnostních hrozeb, dále to jsou odlišné politické
a diplomatické stránky bezpečnostních struktur USA. Důležitou částí je omezování
významu a role jaderných zbraní v bezpečnostním směřování země a stejně ne-li více
důležitou podle Obamovy administrativy je rozšiřování a prohlubování kooperace
s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi, se spojenci a také se všemi
ostatními státy světa majícími zájem o nekonfliktní a přátelské vztahy s USA.
Zahraniční zájmy USA se s nástupem Obamy a jeho administrativy soustředily
spíše směrem na oblast Asie a Pacifiku, což vyvolalo v některých evropských kruzích
jisté zděšení z nezájmu USA o dění v Evropě. Realita ale byla jiná a transatlantické
partnerství zůstalo nadále důležité pro obě strany Atlantiku. Evropa zůstala oblastí
s největšími očekáváními a nadějemi směřovanými vůči americké administrativě. 66
Jedním z nejviditelnějších posunů v americké zahraniční politice se stalo
vytvoření nové strategie vůči Afghánistánu a Pákistánu. Tyto území poznamenané
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neblahým vývojem války proti teroru předchozí administrativy, byly dle prezidenta
nadále jednou z hlavních hrozeb v oblasti extremismu a terorizmu. 67
Oblast Afghánistánu potažmo celá Střední Asie, tak jako Evropa se staly spolu
s Postsovětským prostorem, Blízkým východem a Severní Afrikou hlavními oblastmi
zájmu USA, tak i RF v následujících letech a ať už přímo nebo nepřímo je mělo
ovlivňovat budoucí resetování vztahů obou zemí.

3.3. Stěžejní události a zájmové oblasti vzájemných vztahů v letech 2009-2013

V této deskriptivní části přistoupím k chronologickému obsáhnutí vybraných
důležitých událostí přímo se dotýkajících vzájemných americko-ruských vztahů v rámci
politiky resetu.
Vzájemné vztahy USA a RF formující se v letech 2009-2013 byly v mnohém
ovlivněny předchozím vývojem na obou stranách. Dnešní Rusko není ani SSSR ani
slabý zhroucený stát, který by neměl aspirace stát se v určitém směru silou určující nebo
alespoň aktivně ovlivňující dění ve světě. Faktory díky, kterým je nutno s Ruskem
počítat se protínají s oblastmi zájmu politiky resetu. Jedná se především o jaderný a
raketový arsenál, cenovou a těžební problematiku ropného průmyslu a s tím související
závislost EU na ruské energii. Ruské federaci se podařilo dosáhnout obnovení určitého
mocenského postavení díky znovuzískání rozhodujícího vlivu v Postsovětském
prostoru, neboli v tzv. blízkém zahraničí, zvýšením závislosti Evropy na dodávkách
energie z ruského území, což se minimálně politicky významně dotýká samotných
USA, podporou protiamerických režimů s cílem odvádět americkou pozornost a
dosáhnout diverzifikace amerických zdrojů a současně dosažení určitého kooperativního
strategického partnerství s Čínou v oblastech amerického zájmu, které není Rusko
schopno zvládnout samo. 68
Tento směr ruské zahraniční politiky stále se více zaměřující na znovuzískání
pozice supervelmoci, lze pozorovat především od nástupu Vladimira Putina do úřadu.
Tato skutečnost byla Rusku umožněna zejména díky růstu světových cen energie,
67
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z kterých ruská pokladna výrazně profitovala a politicky mohla následně těžit
z potencionálně silnější závislosti EU na RF. Mocenské postavení RF je tedy
zajišťováno zejména jeho geografickou polohou a rozlohou, množstvím energetických a
nerostných zdrojů a jejich potřebou ostatních aktérů a zejména druhým nejsilnějším
arsenálem ZHN.
Spojené státy nadále zůstávají jedinou měřitelnou silou ve světě ruských zájmů.
Opakující se ruská snaha alespoň o snížení americké moci a vlivu ve světě naráží na
skutečnosti a čistě pragmatické otázky, kdy je potřeba určité kooperace v rámci
problematických oblastí, kde USA hrají klíčovou roli, jako jsou boj proti terorismu,
fundamentalismu, obchodování s drogami a šíření zbraní hromadného ničení. V zájmu
zachování vlastní bezpečnosti, musí ruská strana spolupracovat s tou americkou
v mnoha záležitostech, i když převládá snaha je řešit na základě svých rozhodnutí. Obě
strany se v posledních letech snažily vyhnout přímé konfrontaci, ale nepřímá podpora
rozličných států, zájmových skupin a jedinců je patrná u obou zemí. 69

2009
Událostem roku 2009 předcházela krize v Gruzii respektive Rusko-gruzínská
válka v srpnu 2008, která se také stala předobrazem zintenzivnění aktivit Ruské
federace v separatistických regionech i dalších částech zemí SNS. Vzájemné americkoruské vztahy se tak dostaly doslova na bod mrazu. Znovuobnovení nekonfliktních
vztahů, se stalo v té chvíli důležité i pro samotnou Evropu. 70 Tenze ve vztazích USARusko byly doslova budovány již po nějakou dobu. Na obou stranách, ale postupně
docházelo k určitému zájmu o částečné zlepšení vztahů na politické úrovni.
Rokem 2008 končí druhé volební období prezidenta Putina (2004-2008),
vyznačující se asertivnějším postojem k Západu naproti předchozímu kooperativnímu.
Důvodů bylo vícero, ale z bezpečnostního hlediska dotýkajícího se i USA se jednalo
zejména o dvě události – již zmíněnou válku s Gruzií a také angažování se na Ukrajině
(2004). Rozdílné postoje Putina v prvním a druhém volebním období byly spíše
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ekonomickou a politickou nutností tehdejší doby než nějakým radikálním předělem
v bezpečnostní politice. Jednalo se spíše o dočasnou, pragmaticky oportunistickou
změnu politiky, což se ukázalo v druhém volebním období.
S nastupující změnou na prezidentských postech USA i Ruské federace bylo
očekáváno alespoň částečné zlepšení vztahů. V Rusku vystřídal Putina Dmitrij
Medvěděv, který nadále pokračoval v tvrdém postoji v oblasti bezpečnosti, ale i tak se
jeho období vyznačovalo určitými iniciativami vymykajícími se předchozí Putinově
politice. 71
Tato skutečnost byla kvitována i na americké straně, kde byli někteří zástupci
administrativy nového prezidenta Baracka Obamy přesvědčeni o určitých liberálních
prvcích v Medvědově politice, což lze považovat za jeden z potencionálních příklonů
k vzájemnému resetování vztahů.
Symbolickým počátkem této skutečnosti bylo vystoupení Viceprezidenta Bidena
na 45 bezpečnostní konferenci v Mnichově 7. 2. 2009, kde přednesl projev, který
předznamenal nový směr zahraniční politiky USA vůči Rusku a samotným
symbolickým startem politiky resetu bylo setkání americké ministryně zahraniční
Hillary Clinton a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Ženevě. 72
Prezidenti obou zemí se prvně setkali 2. dubna na summitě skupiny G20 73
v Londýně, kde ohlásili pomyslný nový začátek a ochotu spolupráce při řešení
některých problémů na mezinárodní úrovni. 74 Pří následujícím setkání v Bílém domě
došlo k vydání Společného prohlášení o strategické stabilitě, v kterém se obě strany
zavázali k podepsání nové smlouvy START, jejíž platnost měla vypršet na konci téhož
roku. 75
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Významnou událostí roku 2009 bylo setkání Obamy a Medvěděva na summitu
v Moskvě a založení Bilaterální prezidentské komise, která si kladla za cíl posílení
spolupráce mezi oběma zeměmi v široké oblasti témat. Koordinační činnost této komise
připadla do rukou ministryně zahraničních věcí H. Clintonové a jejího protějška na
ruské straně S. Lavrova a týkala se sedmnácti pracovních skupin, v kterých bylo za
první rok existence dosaženo několika úspěšných výsledků, jako je dosažení dohod o
kontrole zbrojení, společná podpora v boji proti terorizmu a obchodu s drogami či přímá
pomoc Ruska misi NATO v Afghánistánu. 76
Na podzim představilo Rusko novou zahraničněpolitickou iniciativu v podobě
osobního Medvěděvova podnětu k návrhu Nové bezpečnostní architektury v Evropě,
z důvodu izolace Ruska na okraji bezpečnostních zájmů podle fungujícího
bezpečnostního uspořádání. Návrh byl Západními zeměmi bez výjimky odmítnut,
jelikož by dával ruské straně přílišné pravomoci v otázkách rozšiřování NATO. 77
2010
Ke zlepšování vztahů mezi Ruskem a USA docházelo také v roce 2010, i přes určité
neshody došlo především ke zlepšení bilaterálních ekonomických vztahů a zvýšení
vzájemných investic, pozitivně lze bezpochyby hodnotit jednání o nové smlouvě o
snížení počtu jaderných zbraní START, která byla ruským prezidentem Medvěděvem a
jeho americkým protějškem prezidentem Obamou podepsána 8. 4. 2010 v Praze. 78
Nová smlouva START (NEW START) vstoupila v platnost v únoru následujícího roku
2011 a došlo díky ní k redukování počtu rozmístěných strategických nosičů na
maximálně 700 kusů a počet rozmístěných jaderných hlavic na maximálně 1550 kusů.
Tato implementace souhrnných limitů smlouvy byla naplánována na sedmileté období
od vstupu smlouvy v platnost 79, ustanovení pozbudou platnosti v roce 2021, ale
smluvními stranami je možnost platnost rozšířit na dalších pět let. 80 Zároveň ruská
strana i přes svůj negativní postoj vůči jakýmkoliv unilaterálním akcím USA a EU
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podpořila Spojené státy v jejich iniciativě uvalení sankcí na půdě RB OSN vůči Íránu
kvůli jeho diskutabilnímu jadernému programu. 81
Ratifikaci nové smlouvy START na domácí půdě USA přecházelo několika měsíční
jednání a peripetie zejména ze strany Republikánů vůči Obamově administrativě.
Nakonec Senát smlouvu schválil 22. 12. 2010 i díky hlasům některých senátorů
Republikánské strany. Senátoři zároveň ke smlouvě připojili rezoluci, hovořící o
americkém právu na vybudování protiraketové obrany v Evropě. 82
2011
Oproti schvalování smlouvy v USA, musely NEW START ratifikovat obě
komory ruského parlamentu, to se stalo skutečností 26. 1.2011. Po následném podepsání
ratifikačních dokumentů prezidenty obou zúčastněných zemí a výměnou ratifikačních
listin mezi ministry zahraničních věcí H. Clintonovou a S. Lavrovem 5. 2. během
bezpečnostní konference v Mnichově byl ratifikační proces úspěšně završen a smlouva
nabyla platnosti. 83
Vzájemné americko-ruské vztahy doznávají problematického posunu a jejich
zahraniční politiky se stávají více pragmatické a realistické vlivem událostí tzv.
arabského jara. 84
Komplikovaný vývoj Kaddáfiho režimu a povstalců v Lybii respektive postoje
USA a RF vůči této situaci lze zpětně částečně považovat za jeden z implementačních
prvků politiky resetu, kdy byla díky zdržení se hlasování Ruska schválena rezoluce
1973 umožňující intervenci navrhnutou na půdě RB OSN. 85
Vzájemného střetnutí zahraničních agend obou zemí se projevilo zejména
ohledně situace na území Sýrie, kde mají oba státy rozdílné zájmy a sféry vlivu. Západ
v čele s USA se do konfliktu nechtěl více zapojovat, což výrazně znervózňovalo
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amerického spojence na BV Izrael. Jako protiklad se zdála jasná podpora Ruska a Íránu
Asadovi. 86

2012
Po znovuzvolení Vladimira Putina ruským prezidentem v roce 2012 došlo opět
k výraznému ochlazení vzájemných kooperativních vztahů mezi USA a RF a vzájemné
rozpory se spíše prohlubovaly. Důvodů bylo povícero, ale za hlavní které vadily ruské
straně lze zdůraznit pokračující budování aliančního systému protiraketové obrany bez
braní zřetele vůči ruským záručním požadavkům, že nebude narušena jejich suverenita.
87

Vyhrocení sporů bylo ještě výraznější v případě politiky Ruska vůči Ukrajině a

pokračující rostoucích tendencí ve vzájemných vztazích v oblasti BV, specificky
ponejvíce v Sýrii.
Doslovného bodu mrazu doznaly vztahy vlivem přijetí tzv. Magnitského zákona
v prosinci 2012, díky kterému došlo k zákazu vstupu lidem, kteří měli co dočinění
s Magnitského případem. 88 Došlo k vydání seznamu jmen, jejichž nositelé neměli nárok
získat americké vízum a americké banky jim zablokovaly jejich účty. Ruská strana
v zápětí reagovala vydáním vlastního seznamu osmnácti Američanů, kteří nesmějí do
Ruska a současně zakázali občanům USA adoptovat děti z ruských dětských domovů. 89
2013
Jak již bylo popsáno výše, v roce 2013 přišlo ruské vedení s novou Koncepcí
zahraniční politiky, která byla v mnoha bodech silně antipatický vůči USA. Politika RF
má být podle dokumentu asertivnější a také považuje jakékoliv zasahování do vnitřních
záležitostí za naprosto nepřijatelné.
Po opětovné změně plánu protiraketové obrany USA v Evropě, který byl jedním
z hlavních sporných bodů americko-ruských vztahů, došlo k zrušení čtvrté fáze
implementace obranného štítu v Polsku a Rumunsku z údajných finančních důvodů.
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Touto změnou plánu americká strana očekávala znovuotevření cesty k jednání ohledně
snižování jaderných zbraní s Ruskou federací. 90
Na základě analyzovaného vzorku událostí, na kterých přímo či jen okrajově
participovala jedna či druhá země lze říci, že je čím dál patrnější využívání soft power
než klasické realistické hard power. Na soupeření o vliv pomocí soft power či smart
power je americká strana připravena, ale vzhledem k určitému přeskupení primárních
zájmů na jiné oblasti došlo například v Evropě k nárůstu ruského vlivu zejména díky
soft power, ale také vlivem úmyslné a neúmyslné pomoci mnoha Evropanů. 91
I když napětí mezi oběma státy v letech 2009-2013 pokračovalo v mnoha ohledech
v podobném duchu jako v letech předchozích, kdy byly jejich vztahy komplikované
nelze vzájemné napětí přeceňovat. Ruská federace se Spojenými státy během
předchozích let spolupracovala na válce v Afghánistánu, v boji proti terorizmu 92,
spoluprací na půdě RB OSN v otázce rezolucí vůči Íránu a Severní Koreji, ale po útoku
Ruska na Gruzii se opět dalo mluvit o návratu historické antipatie až čirého nepřátelství,
které bylo výrazně patrné například na průzkumech veřejného mínění v obou zemích. 93

3.4. Oblasti vzájemných vztahů

Americké i ruské zájmy a vliv se střetávají v mnoha rozličných oblastech, přesto lze
vybrat pár, které je možné považovat za stěžejní a ovlivňující mezinárodní dění. Jsou to:
1. Kontrola zbraní a proliferace ZHN, 2. Oblast Střední Asie, Afghánistán a Jižní
Kavkaz, 3. Blízký východ a severní Afrika
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3.4.1 Kontrola zbraní a proliferace ZHN

Pro úspěšné fungování politiky resetu bylo důležitým předpokladem chování
obou států. Americká politika nemohla být bezpodmínečná a ruská musela fungovat
v jistých mezích a v souladu s elementárními pravidly mezinárodního chování. Tento
předpoklad se zdál nejzřetelnější v jednom z hlavních společných zájmů USA a RF, a to
kontroly zbraňových systémů. Je to také jedna z oblastí, kde mají nejdelší historii
spolupráce a současně se jedná o oblast, kde lze čekat nejméně komplikovanou
bilaterální spolupráci. Spojené státy byly v předchozích letech hlavním hráčem v oblasti
bezpečnosti, ale v posledních letech nebyl jejich vliv dostatečně využíván vůči ruské
straně, i když jednou z příčin byla také narůstající ruská asertivita. Spojené státy
odstoupily od smlouvy AMB 94, Rusko o pár let později od smlouvy CFE 95, ale stěžejní
oblastí celé politiky resetu bylo zejména nahrazení smlouvy START z roku 1991, která
měla vypršet na konci roku 2009. 96 Jedním z cílů této smlouvy mělo být podstatně větší
prohloubení důsledků stanovených podmínek, zejména co se týká počtu škrtů v počtu
strategických ozbrojených sil, než tomu bylo u smlouvy SORT 97 z roku 2002. 98
Podepsání smlouvy NEW START, omezující počty strategických jaderných
řízených střel v operačním použití bylo bezesporu jedním z dílčích úspěchů určitého
zlepšení americko-ruské spolupráce v jaderně-odzbrojovací oblasti. Přesto, ale nelze
mluvit o ideální spolupráci a i nadále během Medvěděvova prezidentství (2008-2012)
přetrvávaly některé sporné otázky. S opětovným nástupem Putina do úřadu v roce 2012
se nadále projevovala kontinuita bezpečnostní a strategické kultury Ruské federace.
Hlavními znaky této politiky bylo převládající příklon k prosazování multilaterality,
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zveličování hrozeb národní bezpečnosti a teoretizování nad možností použití jaderných
zbraní a spoléhání se na koncepci potencionálního jaderného odstrašování. 99
Za signifikantní prvek americko-ruských sporů v silové a mocenské oblasti byla
snaha původně plánu administrativy George W. Bushe posléze v pozměněné formě
převzatá prezidentem Obamou na vybudování takzvaného třetího pilíře americké
protiraketové obrany v Polsku a v České republice. Tento plán amerických vlád
představoval pro Moskvu nejen geopolitické oslabení, ale zároveň i vojensko-technické
ohrožení, jelikož USA by touto realizací svou bezpečnost zlepšily, kdežto bezpečnost
Ruska by se snížila, a tak lze v tomto případě mluvit o klasickém bezpečnostním
dilematu. 100
Tato nejvíce diskutabilní problematika ve vzájemné americko-ruské agendě byla
ze strany USA již Bushovou administrativou spojená s ohrožením vycházejícího z
íránských snah o vyvinutí balistických raket dlouhého doletu a jaderných zbraní. Ruská
strana byla silně proti takové realizaci vojenskostrategických plánů ohrožujících jejich
suverenitu a hrozila rozmístěním svých jaderných zbraní v Kalinigradské oblasti
s úmyslem namířit je proti Polsku a ČR. 101 Tento alianční plán protiraketové obrany
zůstával výrazným problémem i během Obamova prezidentství, i když částečně ustoupil
oproti představám Bushovi administrativy, ale nadále nebyli USA ani NATO ochotni
přistoupit na ruskou žádost o poskytnutí závazku, že systém protiraketové obrany
nebude zaměřen proti ruským jaderným vojenskostrategickým silám. 102
Obamovo částečné odstoupení od Bushova plánu bylo vesměs pozitivně
přijímáno, ale skutečné důvody byly předmětem obsáhlých diskuzí. V rámci politiky
resetu se nabízí možnost tuto skutečnost interpretovat jako jistý druh ústupku vůči RF
za předpokladu pozitivní spolupráce Moskvy při řešení problematiky kolem íránského
jaderného programu. 103
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3.4.2 Oblast Střední Asie, Afghánistán a Jižní Kavkaz

Oblast Střední Asie je strategicky významným územím pro všechny tamější
státy, specificky pro Rusko, Čínu a muslimský Střední východ a samozřejmě také pro
samotné USA, jejichž zahraniční politika má v těchto regionech své dlouholeté primární
zájmy. Ruská strana si nemůže z mocenského hlediska dovolit ztratit vliv ve Střední
Asii ve prospěch USA, Číny potažmo islámské dominance. Na druhou stranu mají také
Američané zájem předcházet monopolizaci moci a vlivu RF, jelikož oblast Střední Asie
ohraničená čtyřmi regiony: na severu Ruskem, na východě Čínou, Středním Východem
na Jihozápadě a Indií a Pákistánem na jihu má pro USA stěžejní strategický význam. 104
Bezprostředně po rozpadu SSSR se snahy o směřování zemí Střední Asie a
Jižního Kavkazu promítaly v potencionálním soupeření USA a nově se formujícího
Ruska. Rozdílné zájmy a nevyváženost vlivu obou stran se projevovaly také
bezprostředně před a během prvního Obamova prezidentského úřadu. Tyto oblasti se
tedy staly do určité míry arénou pro střetávání mezi Západem a Ruskem. Jižní Kavkaz
je specificky významnou strategickou lokalitou s přístupem k nerostnému bohatství
Kaspického moře. Geograficky lze region označit za jakýsi most mezi Černým a
Kaspickým mořem. Důležitost oblasti je pro USA signifikantní v americké politice na
Blízkém Východě, nemluvě o energetické bezpečnosti pro velkou část Evropy
vzhledem k nezměrným energetickým zásobám. 105
Po tragických událostech 11. 9. 2001 byl pro zahraniční politiku USA příznačný
expanzivní model v oblasti politické, vojenské a bezpečnostní spolupráce se zeměmi
Střední Asie a Jižního Kavkazu. Ekonomická spolupráce zejména v oblasti těžebního
průmyslu se vyznačovala také stoupající tendencí. Určité státy, jako Ázerbájdžán či
Gruzie se přiklonily k americké straně, kdežto jiné jako Arménie zůstaly nadále pod
mocenským vlivem Moskvy. Bezprostředně po zprovoznění ropovodu BTC (BakuTbilisi-Ceyhan) spojujícího Ázerbájdžán, Gruzii a přístavní město v Turecku si RF
uvědomila výrazný nárůst vlivu USA, který význačně omezoval ruský vliv v oblasti.
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Ruská strana pochopila, že Washington se stává silným mocenským hráčem
ohrožujícím zájmy Moskvy v tamější strategicky citlivé části světa. 106
Území Afghánistánu, potažmo sousedícího Pákistánu je v americko-ruských
vztazích samostatnou kapitolou. Výrazný nárůst aktivit a částečné kooperace se
uskutečnil v dosud probíhajícím konfliktu v Afghánistánu, který spadá do vojenské
Operace Trvalá svoboda. 107 S nástupem Baracka Obamy dochází v již dlouho trvajícím
konfliktu ke změně politiky, kterou prvně představil ve své řeči na půdě vojenské
akademie ve West Pointu v roce 2009. Hlavní myšlenkovou linkou nové politiky
nazvané AfPak Strategy bylo upuštění od dlouhodobé okupační správy území
Afghánistánu či přímé kontroly regionu, ale iniciativa byla soustředěna do
znovuobnovení stability na daných územích. Navzdory dobrým úmyslům a iniciativám
nelze říci, že by tato politika vedla k řešení problémů v Jižní Asii a blízkého okolí. 108
Na území Střední Asie a Afghánistánu, lze ve zkoumaném období v rámci
politiky resetu pozorovat jak téměř příkladnou spolupráci, tak posléze narůstající
neshody vyplývající z dlouhodobější zejména vojenské přítomnosti USA. Tudíž lze
konstatovat,

že

rusko-americký

vztah

v otázce

Afghánistánu

doznal

silně

ambivalentního rázu.

3.4.3 Blízký východ a severní Afrika

Lokalita Blízkého východu a severní Afriky je jednou z nejdůležitějších oblastí
zahraničního směřování americké politiky, současně jde historicky o jeden z regionů,
kde se střetávají zájmy dnešního Ruska a Spojených států.
Od roku 2001 vlivem teroristických událostí měli USA víceméně jen jednu
zahraniční politiku a národní bezpečnostní strategii. Nově nastoupivší Obamova
administrativa přišla s implementací rozdílné zahraniční politiky, která nahradí přežitou
strategii Bushovi éry. Místo soustředění se primárně na prosazování politiky pomocí
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hard power, jak tomu bylo u předešlé administrativy, se ta nová zavázala přístupem
přiklánějícím se k prosazování americké politiky pomocí soft power. 109 Na půdě
amerického Senátu bylo toto přeorientování představeno tehdejší ministryní
zahraničních věcí Hillary Clinton jako koncepce nazvaná „smart power“, definovaná
jako kombinace politických, diplomatických a dalších rozličných nástrojů použitelných
při kladném řešení zahraničních otázek. 110
Samotný Obama se k této politice veřejně přihlásil během jeho veřejných
proslovů na půdě Egypta a Turecka, kdy přislíbil zlepšení vztahů mezi USA, arabským
a muslimským světem. 111 Tento nový začátek představený v červnu 2009 v Egyptě lze
označit jako resetování vztahů se zeměmi Blízkého východu a zlepšení obrazu Ameriky
v těchto

zemích,

kde

došlo

v předchozích

letech

k nebývalému

nárůstu

antiamerikanismu. Tento nový začátek měl být založen podobně jako samotný reset
s Ruskem na vzájemně sdílených zájmech a respektu. 112
Jako další cíl, kterého chtěl Obama dosáhnout během prvního prezidentského,
bylo vyproštění amerických sil z válek v Iráku a Afghánistánu a předejití konfliktu
v Sýrii. Přítomnost vojsk USA a NATO na území těchto států, lze také chápat jako
určitou záruku nezasahování Ruska potažmo Číny v případě Afghánistánu. Pro oba státy
nebyla nutně americká přítomnost veskrze negativního rázu, uvážíme li potencionální
hrozbu radikálního politického islámu pro obě velmoci. 113
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Ohlášený odchod amerického vojska z Iráku na podzim 2011, který byl složitým
krokem vzhledem k tamější komplexní dynamice a složitému soupeření o vliv se
sousedními zeměmi, nevedl ke zlepšení politické a bezpečnostní situace, ale naopak
k jejímu prohloubení a možnosti zapojení se dalších aktérů. Pozitivně bylo toto
rozhodnutí vnímáno v rámci domácí americké politiky. 114
Navzdory deklarovanému stažení vojsk s oblasti BV došlo k částečné vojenské
participaci USA na intervenci v Libyi na podzim roku 2011, kde bylo použití vojenské
síly zaštítěno humanitárními důvody. Americká pomoc evropským partnerům byla
omezena zpočátku na zásah vzdušných sil za účelem vytvoření bezletové zóny nad
daným územím s podporou sil NATO. Tato intervence prošla schválením na půdě Rady
bezpečnosti OSN jako rezoluce č. 1973/2011. 115 K akci pod záštitou RB OSN mohlo
dojít i díky nepřímému souhlasu ze strany Ruské federace, která ale nesdílela se
západními státy názor nad nutností řešit situaci vojensky a současně se obávala
překroční rezoluce ze strany Západu. Přes tento spíše neutrální postoj nezůstala RF
pasivní vzhledem ke svým ekonomickým zájmům v Libyi a současně se přikláněla k
čím dál většímu důrazu na správné fungování a dodržování principů mezinárodního
práva, zejména uplatňování práva vojenské intervence z humanitárních důvodů, tak jako
respektování role OSN a počínání NATO v dané situaci. 116 Rusko intervenci zpětně
odsoudilo, a tak se tato událost stala jedním ze sporů mezi USA a RF a poškozovala tak
případnou spolupráci v rámci politiky resetu.
V otázce mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou doufal Obama v době
svého nástupu do úřadu v brzké a kladné vyřešení sporu a ukončení tohoto dlouhodobě
trvajícího konfliktu ovlivňujícího bezprostředně směřování americké zahraniční politiky
v dané oblasti. Tento ambiciózní plán byl reakcí na selhání předchozí administrativy
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prezidenta Bushe a zároveň se stal zkouškou pro Obamův „smart power“ přístup. 117
Prezident Obama i jeho předchůdce Bush věřili, že finální dohody mezi Izraelskou a
Palestinskou stranou může být dosaženo jedině skrze přímé bilaterální jednání
primárních aktérů. Následné události bohužel poukázaly na téměř nemožný úspěch
v docílení konce Izraelsko-Palestinského konfliktu.
V otázce Íránu vyjádřil Obama strategii založenou především na přímých
vyjednáváních s íránskými oficiálními představiteli, ale současně trval podobně jako
jeho předchůdce v úřadu na zamezení jakéhokoliv přístupu Íránu k jaderným
zbraním. 118 Problematika íránského jaderného programu ohrožujícího nejen zájmy a
bezpečnost USA a samotného regionu, ale zároveň i globální bezpečnost se pro
Obamovu administrativu stala jednou z hlavních priorit. Pro diplomatické účely byl
vytvořen tzv. tým 5+1 119 jehož součástí bylo také Rusko. 120 Rusko-americká spolupráce
v problematice týkající se Íránu a s tím související bezpečnostní stránka věci doznala
relativně intenzivního, ale mnohdy také kontroverzního rázu. K podpisu závěrečné
dohody, na které se podíleli zástupci Íránu, pětice stálých členů RB OSN, Německa a
Evropské unie jako celku došlo v listopadu 2013. Tento zřejmý úspěch zahraniční
politiky USA, jež prozatím neznamenal garanci úspěchu, vedl zároveň k navýšení
aktivního zájmu RF na území Íránu. 121
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Vztah USA k Sýrii je historicky ambivalentní. Po většinu jejích dějin byla Sýrie
blízkým spojencem SSSR a posléze Ruska. Sýrie tak jako výše zmíněný Irák měli
období větších či menších tenzí se Spojenými státy a podobný i když opačně směřovaný
vývoj lze sledovat u Egypta, který se stal blízkým spojencem USA spolu se Saudskou
Arábií. 122 Ruská vojenská angažovanost v občanské válce v Sýrii, která byla nesměle
přijata

americkou

stranou,

předznamenala

potencionální

historický

zvrat

ve

velmocenském uspořádání na Blízkém východě. 123
Události započaté v roce 2011 souhrnně všeobecně označované jako „arabské
jaro“ měly výrazný vliv na americko-ruské vztahy. Spornými se staly zejména události
týkající se Lýbie a Sýrie. Spojené státy se přiklonili k nepřímému zasahování do
probíhajících událostí a razily tzv. politiku „leading from behind“. 124
Obamova strategie byla během jeho prvního období kritizována zejména z řad
amerických konzervativců, jejich výtky dopadaly zejména vůči nedostatku strategické
vize a pasivity v regionu, který mohl být podnětem například pro Rusko, aby se v dané
oblasti více angažovalo. Tato absenční strategie projevující se v použití „smart power“
nevedla nutně k neúspěchu americké zahraniční politiky, která se nemusí vždy
vyznačovat reálnou přítomností v zemi. 125
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Závěr
Politika resetu nebyla v americké zahraniční politice úplnou novinkou, podobné
snahy a aktivity provázejí americko-ruské vztahy již po desetiletí s rozličnými výsledky.
Navzdory mnohým komplikacím provázejícím tuto snahu Obamova kabinetu dosáhnout
co nejlepší spolupráce, lze kriticky zhodnotit veskrze pragmatický přístup obou státních
administrativ, že za jeden z hlavních cílů považovaly nastolení větší stability,
srozumitelnosti a předvídatelnosti jednání v rámci bilaterálních vztahů. V určitých
oblastech týkajících se globální bezpečnosti bylo dosaženo dílčích úspěchů nastolujících
určitou naději pro budoucnost. Samotný reset byl založen na přístupu opomíjející
nejzávažnější a nejkomplikovanější oblasti s cílem dojití pokroku v protínajících se
problematikách, u kterých bylo možné dosáhnout konsensu. 126 Na základě analýzy
koncepcí zahraničních politik obou státu, chronologické deskripci a nastolení části
základních oblastí společných zájmů, lze říci, že by se na první pohled mohlo zdát, že
politika resetu měla pozitivní směřování. Je bezpochyby, že částečných úspěchů
zapojujících do dění obě strany bylo dosaženo, ale na druhou stranu je pocit provázející
kritiku této politiky přítomný a přetrvávající. Zapojíme li do této Obamovy doktríny
úvahu nad výsledky znovuobnovení vztahů na BV a převládnutí politiky kombinující
hard power a smart power je možné kriticky směřování zahraniční politiky USA
v letech 2009-2013 považovat spíše za pozitivní.
Ke spolupráci obou zemí dochází od dob konce studené války sporadicky a
zejména v obdobích, kdy se oba státy cítí ohroženy, a tak jsou ochotny vzájemně
spolupracovat a dosáhnout výsledků alespoň částečně výhodných a přijatelných pro obě
strany. Určité ambivalence dochází, když srovnáme vztah obou zemí ke státům
východní Evropy spadající do postsovětského prostoru a oblasti asijsko-pacifické. Obě
lokality mají bezpochyby pro Rusko i USA nezpochybnitelný význam, ale ruská strana
má historicky a kulturně blíže k postsovětským státům, kdežto USA spíše k těm ležícím
v asijsko-pacifické oblasti. Americko-ruská politická aktivita v těchto částech světa je
převážně založena na koncepci rovnováhy moci. V asijské části vzhledem k narůstající
asertivitě Číny je spolupráce více pravděpodobná oproti evropské části, kde Washington
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vidí jako hrozbu šíření ruské autoritářské politiky a naopak Rusko se obává amerického
vlivu prosazujícího v těchto zemích své vidění demokratického vládnutí. 127
Kooperativního jednání bylo dosaženo v rámci vývoje na Blízkém východě, kde
se jejich bilaterální vztahy protínají v mnoha ohledech a zájmech. Rusko bylo a nadále
zůstane pro USA důležitým partnerem při vypořádávání se s následky tzv. Arabského
jara, problematiky íránského jaderného programu či vývoje v Sýrii. 128 Záměrně byla
opomenuta detailnější analýza americko-ruských vztahů blízkých státům Evropy a EU
jako celku. Tato část je bezesporu důležitá, ale dle mého soudu je natolik obsáhlá, že by
již výrazně přesahovala záběr této bakalářské práce.
Závěrem lze konstatovat, že obnovení americko-ruských vztahů v rámci politiky
resetu nebylo dosaženo takovou měrou, jakou požadovala americká administrativa
v roce 2009. Přesto dílčích kooperativních průseků v selektivně vybraných oblastech
dosaženo bylo. Místy nesporně oportunistické jednání s cílem primárně dosáhnout
svého cíle, ale za předpokladu vzájemného respektování neohrožujícího bezpečnost
obou stran, lze považovat za určitý druh spolupráce v podmínkách bezpečnostního
dilematu. U druhé otázky zdali: „Byla tato politika vůči Ruské federaci pro Spojené
státy přínosná?“ je již jednoznačná odpověď složitější ne-li nemožná. V určitých
bodech, lze kladný přínos vypozorovat, ale na základě analyzovaných dokumentů a
událostí je zřejmé, že deklarované cíle resetu nebyly zcela naplněny.
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Summary

Fundamental line of this bachelor work is so called Reset Policy, set up by the
American Administrative at the very beginning of the first Election Term of newlyelected American president Barack Obama during the period of 2009 – 2013. Firstly, I
will approach to the historical and theoretical framework, in which is possible to sort in
this conception of policy. After that, it will be necessary to approach the chronological
description of each event in process of period examined and conceptions of foreign
policy of both of the countries and finally, in the end, using the analysis of my chosen
fundamental events and areas of interests of both of the participants, find out the final
way of answering the questions asked.
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