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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá postoj Ruské federace ke konceptu humanitární intervence, 

respektive k doktríně odpovědnosti za ochranu, který byl schválen na summitu OSN v roce 

2005. Hlavní myšlenkou konceptu je povinnost státu chránit vlastní obyvatelstvo, pokud toho 

však stát není schopen, ostatní státy mezinárodního společenství mají povinnost mu v tomto 

ohledu pomoci. Pokud tedy dochází k rozsáhlým ztrátám na životech, státy mohou v krajním 

případě na cizím území vojensky zasáhnout. 

Rusko, které v mezinárodní politice tradičně prosazuje princip suverenity a nevměšování se 

do vnitřních záležitostí, se k doktríně humanitární intervence staví odmítavě. Moskva kritikou 

R2P nešetří hlavně tehdy, vedou-li ozbrojenou humanitární intervenci západní státy. Na druhou 

stranu Rusko neváhá koncept odpovědnosti za ochranu samo využít, pokud jsou v sázce jeho 

nevyšší zájmy. 

Toto dvojznačné vnímání konceptu humanitární intervence ze strany Ruské federace se snažím 

ilustrovat na historických událostech, kdy Moskva buď kritizovala uplatnění konceptu R2P 

západními státy (zásah NATO v Kosovu a případ Libye a Sýrie), nebo doktrínu odpovědnosti 

za ochranu sama využila (Čečensko, Jižní Osetie, Krym). K ilustraci a pochopení ruského 

ambivalentního postoje konceptu R2P mi poslouží analýza rétoriky ruských 

zahraničněpolitických představitelů, kterou v jednotlivých případech používali. Při analýze 

diskurzu sleduji především projevy ruského prezidenta, premiéra, ministra zahraničí a ruského 

velvyslance při OSN. 

 

 



Abstract 

The diploma thesis is concerned with the approach of Russian federation towards the 

humanitarian intervention concept, respectively to the responsibility to protect (R2P) doctrine, 

which was endorsed by all member states of the United Nations at the 2005 World Summit. 

The main idea of the doctrine is a duty of all states to protect their citizens, and if certain state 

is manifestly failing to protect its population, the international community has responsibility 

to use appropriate measures in order to protect lives of civilians. Therefore in extreme cases, 

states have the right to military intervene on a territory of other state. 

The Russian federation, which traditionally promotes principles of state sovereignty and non-

interference, rejects the liberal conception of the humanitarian intervention and strongly 

criticizes interventions led by the West. On the other hand, Russia uses the concept if its own 

interests are at stake.  

The thesis illustrates this ambiguous perception of the humanitarian intervention concept by the 

Russian federation on several historic events, when Moscow either criticized Western states’ 

implementation of the R2P concept (NATO intervention in Kosovo or the cases of Libya and 

Syria), or used the concept on its own in order to legitimize military intervention (Chechnya, 

South Ossetia, Crimea). In order to understand Russian ambivalent attitude to the R2P concept, 

the thesis analyses the rhetoric of Russian politicians, which they used in particular cases. 

Especially, it analyses the discourse of the Russian president, prime minister, minister of foreign 

affairs and ambassador to the United Nations. 
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Úvod 

Problematika humanitární intervence představuje často diskutované téma mezinárodních 

vztahů, a to jak na úrovni vědecké, tak politické. Základní dilema tohoto konceptu spočívá 

především v otázce, zda chránit životy lidí, nebo trvat na zachování principu státní suverenity. 

Ten se stal hlavní charakteristikou moderního mezinárodního systému vytvořeného 

po třicetileté válce (1618 – 1648). Vestfálský mír, který třicetiletou válku ukončil, státní 

suverenitu formálně uznal jako základní pravidlo mezinárodního práva, které platí dodnes.   

Po skončení studené války se však do popředí začínají dostávat úvahy o tom, zda by v případě, 

kdy stát páchá zločiny na vlastním obyvatelstvu, nebo jim nedokáže účinně bránit, neměla jít 

jeho suverenita stranou. V důsledku masového vyvražďování lidí ve Rwandě a bývalé 

Jugoslávii dochází v 90. letech ke zrození konceptu lidské bezpečnosti. V té době zažívá 

významnou proměnu také pojetí státní suverenity a začíná převládat názor, že životy lidí je 

zapotřebí chránit, i když je při tom princip suverenity státu porušen.  

Vyústěním tohoto vývoje se stává rok 2005, kdy byl na Světovém summitu OSN schválen 

koncept Odpovědnosti za ochranu (Responsibility to protect – R2P), podle kterého má stát 

povinnost chránit vlastní obyvatelstvo před závažnými zločiny, jako je genocida nebo zločiny 

proti lidskosti. Pokud v tomto snažení stát selže, mezinárodní společenství má právo ho v tomto 

ohledu zastoupit. 

Koncept R2P podpořila velká část států světa. Našel si však i mnohé odpůrce, mezi které patřila 

například také Ruská federace, která ve své zahraniční politice dlouhodobě prosazuje princip 

nevměšování se do vnitřních záležitostí států a do popředí staví právě zachování státní 

suverenity. Západní pojetí humanitární intervence Rusko dlouhodobě kritizuje, což se projevilo 

například při zásahu koaličních sil NATO v Kosovu v roce 1999. Tehdy Rusko nálety 

odsoudilo s odůvodněním, že takové akce nebyly schváleny Radou bezpečnosti OSN.  Právě 

souhlas Rady bezpečnosti, kde má Rusko jako stálý člen právo veta, považuje pro zahájení akcí 

humanitárního rázu za nutnou podmínku. Na druhou stranu nálety na Kosovo o pár měsíců 

později pomohly ruské vládě ospravedlnit zahájení druhé války v separatistickém Čečensku, 

kterou samotné Rusko nazývá jako protiteroristickou operaci.  

Zcela opačné chování Kremlu je však možné sledovat, pokud „jsou v ohrožení“ lidé žijící v tzv. 

blízkém zahraničí. Blízké zahraničí je tvořeno státy bývalého Sovětského svazu a pro Rusko 

znamená oblast nejvyšších zájmů, kde je zapotřebí si i po rozpadu SSSR zachovat silný vliv. 
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Právě do blízkého zahraničí spadá i země Jižního Kavkazu – Gruzie, jejíž dva regiony Jižní 

Osetie a Abcházie vyhlásily během rozpadu Sovětského svazu nezávislost, která ale nikdy 

nebyla mezinárodně uznána. Mezi Jižní Osetií a gruzínskou vládou, která dlouhodobě usilovala 

o zapojení do struktur Severoatlantické aliance, v roce 2008 eskalovaly dlouhodobé přestřelky 

a propukl vzájemný ozbrojený konflikt. To si vyžádalo pozornost sousední Ruské federace, 

která na území Jižní Osetie vyslala vlastí vojenské síly. Rusko tak podle vysvětlení vrcholných 

představitelů země učinilo ve jménu ochrany životů obyvatel Jižní Osetie, čímž se stalo 

i vykonavatelem humanitární intervence. Ve stejném duchu Rusko odůvodnilo i své zapojení 

do konfliktu na Ukrajině v roce 2014.  

Právě ambivalentnost ruského pojetí humanitární intervence je důvodem, proč mě téma zaujalo 

a rozhodla jsem se pro jeho zpracování v rámci mé diplomové práce. V jejím úvodu se budu 

věnovat teoretickému pojetí humanitární intervence, které považuji pro uchopení celého tématu 

za nezbytné. První část bude věnována historickému vývoji humanitární intervence a proměně 

chápání pojmu státní suverenita od Vestfálského míru až po první dekádu druhého tisíciletí, 

kdy na půdě OSN vznikl koncept odpovědnosti za ochranu. V úvodní teoretické části se zároveň 

zaměřím na liberální pojetí humanitární intervence a přiblížím, jak na liberální diskurz nahlíží 

realistická a neomarxistická kritika. Právě tyto teoretické koncepty mi poslouží k ilustraci 

ruského pojetí humanitární intervence, a jsou proto pro mou diplomovou práci nezbytné. Ruská 

pozice vůči myšlence chránit lidské životy na úkor suverenity cizího státu se totiž ztotožňuje 

s realistickými a neomarxistickými pohledy, které kritizují liberální rétoriku o HI jako záminku, 

kterou využívají mocnosti k prosazení vlastních zájmů. Do této pozice se však v případech, kdy 

jde o zájmy Moskvy, dostává také samotné Rusko, které za účelem legalizace vlastních 

vojenských akcí zneužívá konceptu R2P, což v podstatě odsuzuje u západních intervencí. Toto 

zneužívání liberálního pojetí v rétorice ruských představitelů ve své práci nazývám jako 

„pseudoliberální“ diskurz, který budu demonstrovat na jednotlivých případech.  

Těmito jednotlivými případy se budu zabývat v empirické části diplomové práce, kde nejprve 

nastíním tradiční vnímání humanitární intervence jak v období fungování Sovětského svazu, 

tak po jeho rozpadu. Stěžejním bodem této první empirické kapitoly bude zásah NATO 

v Kosovu. Zde budu sledovat rétoriku ruských představitelů vůči konceptu humanitární 

intervence v kontextu náletů NATO a při následné snaze ospravedlnit vlastní zásah Moskvy 

na území Čečenska.  

Další část bude věnována ruské intervenci na území Jižní Osetie v roce 2008, kterou vysoce 

postavené politické elity Ruska ospravedlňovaly jako nutný zásah na ochranu tamních obyvatel 
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a ruských občanů ve jménu nově vzniklého konceptu odpovědnosti za ochranu. Poté se zaměřím 

na ruskou argumentaci v souvislosti s intervencí západních států v Libyi. Poslední dva případy, 

na kterých se budu snažit nastínit ruský pohled na humanitární intervenci, respektive 

responsibility to protect, bude ruské použití práva veta v souvislosti s konfliktem v Sýrii a zásah 

na Ukrajině v roce 2014. 

Metoda, kterou jsem pro napsání práce zvolila, je případová studie, respektive sada případových 

studií, prostřednictvím kterých se budu snažit vnímání humanitární intervence z pohledu Ruské 

federace vysvětlit a ilustrovat na nich ambivalentní postoj Ruska. K porozumění jeho postoje 

ke konceptu R2P mi poslouží analýza projevů a oficiálních dokumentů vysoce postavených 

ruských představitelů. Na jednu stranu budu sledovat rétoriku Ruska, která odpovídá realistické 

a neomarxistické kritice, a to v případech, kdy se k humanitární intervenci rozhodnou přikročit 

ostatní velmoci. Na stranu druhou mě budou zajímat argumenty Moskvy pro legitimizaci 

vlastních ozbrojených akcí na území cizích států, při kterých dochází ze strany Moskvy 

k zneužití konceptu odpovědnosti chránit v již zmíněném pseudoliberálním kontextu. Smyslem 

proto není jednotlivé případy komparovat či na nich demonstrovat právní uznání ruských akcí 

ve smyslu R2P, ale porozumět ruskému pojetí humanitární intervence a pochopit legitimizační 

strategii Moskvy.  

Tím se dostávám i k cíli diplomové práce, kterým bude analyzovat postoj k humanitární 

intervenci ze strany Ruska. To na jedné straně humanitární intervence, zejména pod vedením 

západních států, odsuzuje, pokud ale využití takové humanitární akce koreluje s jeho vlastními 

zájmy, neváhá koncept odpovědnosti chránit zneužít ve vlastní prospěch. Cílem práce bude 

nalézt odpověď na otázky:  

Jak je koncept humanitární intervence Ruskou federací vnímán a aplikován v praxi? 

V jakých případech Rusko akce humanitární intervence podporuje a kdy je naopak kritizuje?  

Jaké jsou příčiny rozpolceného pohledu Ruské federace na koncept humanitární intervence? 

Literatura věnující se problematice humanitární intervence, respektive konceptu odpovědnosti 

za ochranu, je poměrně rozsáhlá. V úvodní části například využiji knihu Gabriely Badescu 

Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect (2010), kde autorka popisuje vývoj 

konceptu humanitární intervence až po praktické využití konceptu R2P. Podobně se tématu 

věnuje Veronika Bílková v knize Odpovědnost za ochranu: Nová naděje, nebo staré 

pokrytectví?, ze které budu v úvodu práce také čerpat. Mezi nejvýznamnější patří publikace 
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australského politika Garetha Evanse, který se podílel na vypracování zprávy Mezinárodní 

komise pro intervenci a státní suverenitu (ICISS), které se podařilo koncept Responsibility 

to protect uvést v život.  

Ve své diplomové práci budu z velké části čerpat také z dokumentů OSN, mezi které patří 

například zpráva ICISS z roku 2001. Dále budu využívat zprávy generálního tajemníka OSN 

Kofiho Annana (například We the Peoples z roku 2001), který se o vytvoření konceptu R2P 

na půdě OSN velkou měrou zasloužil.  

Využití konceptu Responsibility to Protect Ruskou federací se věnuje řada publikací 

od odborníka na ruskou zahraniční politiku z Oxfordské univerzity Roye Allisona, a to 

například článek z roku 2009 The Russian case for military intervention in Georgia: 

international law, norms and political calculation, nebo Russian ‘deniable’ intervention 

in Ukraine: how and why Russia broke the rules. Dalším významným autorem, který se zabývá 

praktickým využitím R2P za strany Ruska je Emmanuel Karagiannis (The Russian 

Interventions in South Ossetia and Crimea Compared: Military Performance, Legitimacy and 

Goals z roku 2014), nebo profesor mírových a konfliktních studí Alex J. Bellamy, který 

se problematice věnuje například v článku From Tripoli to Damascus? Lesson learning and the 

implementation of the Responsibility to Protect. Kromě výše zmíněných knih, akademických 

textů a dokumentů OSN ve své diplomové práci využiji i další literaturu jak v anglickém, tak 

českém jazyce. Jako nejvýznamnější zdroj mi pro nastínění rétoriky Ruské federace poslouží 

oficiální stanoviska ruských politických představitelů, půjde především o projevy prezidenta, 

premiéra, ministra zahraničí a velvyslance při OSN.  
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1. Ukotvení pojmu humanitární intervence a jeho vývoj 

Vestfálský mír, který v roce 1648 ukončil třicetiletou válku, zcela změnil uspořádání vztahů 

mezi státy. Hlavními charakteristickými rysy nového mezinárodního systému se stala 

suverenita, teritorialita a autonomie. Přestože tehdejší mírové smlouvy pojem suverenita 

výslovně nezmiňují, vestfálský mír položil základy k jejímu zakotvení do současného 

mezinárodního řádu. Jedná se o suverenitu vnitřní, díky které je stát schopen spravovat své 

území a obyvatelstvo, a vnější, díky které jsou si v tomto ohledu všechny státy rovny. S tím je 

spojen i další princip – nevměšování se do vnitřcích záležitostí státu, podle kterého nemá stát 

právo zasahovat do vnitřních záležitostí druhé země. Principy vestfálského systému tak měly 

zajistit mezinárodní stabilitu a řád (Hoag 2016; Kořan 2009: 323-324). 

V období moderních dějin mezinárodních vztahů, především od 17. století do konce studené 

války, nebyla problematice humanitární intervence věnována větší pozornost. V mezinárodních 

vztazích byla naopak prosazována praxe neintervence vyplývající právě z vestfálského 

systému. Otázce suverenity států a intervence se však věnovali někteří filozofové. 

Nejznámějším teoretikem, který se touto problematikou v 17. století zabýval, byl nizozemský 

právník Hugo Grotius, podle kterého je intervence možná, pokud panovník špatně nakládá 

se svými poddanými (Königová 2001: 49). 

Zásada chránit státní suverenitu si udržela své dominantní postavení i po většinu 20. století. Po 

první a druhé světové válce se stala jedním ze základních stavebních kamenů Organizace 

spojených národů, která vznikla v roce 1945. Princip „svrchované rovnosti všech členů“ je 

zakotven v prvním odstavci druhého článku Charty OSN. Článek 2.7 pokračuje: „Žádné 

ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených národů právo, aby zasahovala do věcí, 

které podstatně patří do vnitřní pravomoci kteréhokoli státu, ani nezavazuje členy, aby takové 

věci podrobovali řešení podle této Charty; tato zásada však nebrání, aby se použilo 

donucovacích opatření podle kapitoly VII.“ Využití ozbrojené síly proti jinému státu je podle 

Charty možné pouze v sebeobraně, nebo v případě narušení mezinárodního míru a bezpečnosti, 

a to pod podmínkou autorizace ze strany Rady bezpečnosti (OSN 1945).  

1.1. Vývoj v 90. letech 

Na konci 20. století se začíná měnit povaha ozbrojených konfliktů. Zatímco se počet 

mezistátních konfliktů snižuje, mezinárodní společenství se stává čím dál častěji svědkem těch 

vnitrostátních. Se změnou povahy konfliktů se zvýšil také počet obětí civilního obyvatelstva – 

zatímco například za první a druhé světové války tvořili většinu obětí vojáci, ve vnitrostátních 
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konfliktech umírají hlavně civilisté. Do popředí zájmů se proto dostává ochrana individuálních 

lidských práv a začínají převažovat názory, že lidské životy je potřeba chránit, a to i na úkor 

porušení státní suverenity (Bílková 2010: 28; von Hippel 2000: 4-5). 

S koncem studené války také mizí vzájemné soupeření dvou supervelmocí – Spojených států 

a Sovětského svazu. Předpoklad, že jedna nebo druhá strana nebude vetovat případné zásahy 

proti státům páchajících zločiny na vlastním obyvatelstvu, se proto zvýšil. Díky rozpadu 

bipolárního systému bylo navíc možné více se zaobírat problémy, které se v kontrastu s hrozbou 

jaderné války mezi USA a SSSR doposud jevily jako druhotné. Takovými problémy byly již 

zmíněné vnitrostátní konflikty, během kterých docházelo k systematickému porušování 

základních lidských práv (Bílková 2010: 28; von Hippel 2000: 4-5). 

1.1.1. Proměna chápání pojmu suverenita 

Hnacím motorem proměny postoje k humanitární intervenci se staly závažné humanitární krize 

v první polovině 90. let – genocida ve Rwandě a Srebrenici. Od dubna do července roku 1994 

padlo za oběť masakru ze strany hutujských milic spřátelených s rwandskou vládou a armádou 

celkem 800 tisíc Tutsiů a umírněných Hutuů. Právě rwandská tragédie poukázala 

na problematičnost situace, v níž není mezinárodní společenství ochotno reagovat na závažné 

porušování lidských práv v regionech, které nejsou předmětem zájmu žádného státu. Jen stěží 

se v takových případech hledají státy, které by byly ochotné do země poslat vlastní ozbrojené 

síly (Bílková 2010: 32; World Without Genocide 2012b). 

Výše popsané změny 90. let se staly faktorem k přehodnocení vztahu lidských práv a suverenity 

státu, která si do této doby držela své dominantní postavení. Na půdě OSN se této problematice 

věnovali tehdejší generální tajemníci Butrus Butrus-Ghálí (1992-1996) a Kofi Annan (1997-

2006, kteří se snažili prosadit myšlenku, že státní suverenita není absolutní a může být 

v krajním případě omezena, nebo dokonce potlačena (Ayoob 2002: 83; Bílková 2010: 33). 

Butrus-Ghálí v 17. článku dokumentu Agenda pro mír (An Agenda for Peace) v roce 1992 sice 

uznává suverenitu a integritu státu jako zásadní faktor k jakémukoliv mezinárodnímu pokroku, 

následně nicméně píše, že „doba absolutní a exkluzivní suverenity pominula; její teorie nikdy 

neodpovídala realitě. Dnes je úkolem hlav států to pochopit a najít rovnováhu mezi potřebami 

dobrého mezinárodního vládnutí a požadavky stále propojenějšího světa“ (OSN 1992).  

Významným pokrokem v procesu proměny vnímání státní suverenity byl rok 1996, kdy 

súdánský diplomat a Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro vnitřně vysídlené osoby 
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Francis Deng navrhl koncept suverenity jako odpovědnosti. Ve své knize Sovereignty 

as Responsibility: Conflict management in Africa tvrdí, že základem této odpovědnosti je 

povinnost státu chránit své obyvatele před násilím. Zdůrazňoval také, že by suverenita neměla 

být chápana pouze jako ochrana před vnějšími zásahy, ale i jako odpovědnost vůči vlastnímu 

obyvatelstvu a cizím státům. Odpovědnost za ochranu práv jednotlivců však podle něj zůstává 

primárně v rukou státu. Pouze v případě, kdy stát selže, má mezinárodní společenství právo 

vstoupit do záležitostí státu, nebo dokonce vojensky zasáhnout (Bílková 2010: 29-30; Kardaş 

2013: 32-33). 

Jak již bylo uvedeno, ve veřejných projevech se otázce humanitární intervence a suverenity 

v druhé polovině 90. let věnuje i generální tajemník Kofi Annan. Ve svém vystoupení Úvahy 

o intervenci v roce 1998 uvedl, že porušení suverenity zůstává narušením globálního řádu 

stejně, jako tomu bylo v roce 1945, pojem intervence se však podle něj stal vlídnějším. 

V případě hrozby propuknutí konfliktu je úkolem Organizace spojených národů zasáhnout. 

Práva, která OSN jako sdružení suverénních států obhajuje, totiž „patří lidem, ne vládám“ 

(Annan 1998). 

Problematice humanitární intervence se Kofi Annan věnuje i v přelomové Zprávě tisíciletí 

předložené Valnému shromáždění v roce 2000. Zde pokládá mezinárodnímu společenství 

otázku: „Pokud je humanitární intervence nepřijatelný zásah do suverenity, jak máme reagovat 

na Rwandu a Srebrenici – na hrubé a systematické porušování lidských práv, které protiřečí 

všem zásadám naší společné lidskosti?“ Annan ve zprávě přiznává, že mezinárodní 

společenství čelí skutečnému dilematu a dodává, že „humanitární intervence je citlivá otázka“, 

žádný právní princip však nesmí „zaštiťovat zločiny proti lidskosti“. V takových případech má 

podle něj „Rada bezpečnosti morální povinnost jednat ve jménu mezinárodního společenství“. 

Použít vojenskou sílu je přitom poslední možností, „ale tváří v tvář masovému vraždění je to 

možnost, které se nelze zříci“ (Annan 2000). 

Otázku, jak k takové akci Radu bezpečnosti přimět, se však Annan ve Zprávě tisíciletí 

nezabývá. Zásah Severoatlantické aliance v Kosovu z roku 1999 přitom jasně poukázal na 

zásadní problém humanitární intervence, kdy jsou státy v případě masového vraždění ochotny 

vojensky zasáhnout, veto některého ze stálých členů Rady bezpečnosti však schválení takové 

akce humanitárního charakteru brání (Bílková 2010: 32). 
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1.2. Od humanitární intervence k odpovědnosti za ochranu 

Nad problematikou humanitární intervence se vznášelo mnoho otazníků, především to, za 

jakých podmínek by měla být umožněna. Kofi Annan proto vyzval mezinárodní společenství, 

aby se začalo otázkou ochrany lidských práv ve vztahu k suverenitě intenzivněji zabývat. 

Výzvu generálního tajemníka vyslyšela Kanada, jejíž premiér Jean Chrétien v září roku 2000 

na 55. zasedání Valného shromáždění OSN ohlásil ustavení Mezinárodní komise pro intervenci 

a státní suverenitu (International Commission on Intervention and State Sovereignty – ICISS). 

V čele dvanáctičlenné skupiny stanul australský diplomat a ředitel nevládní organizace 

International Crisis Group Gareth Evans (Bílková 2010: 35). 

Po patnácti měsících svého působení Komise v prosinci 2001 předložila generálnímu 

tajemníkovi závěrečnou zprávu s názvem Odpovědnost za ochranu, která měla pro některé státy 

kontroverzní termín humanitární intervence nahradit. Nový pojem představoval „myšlenku, že 

suverénní státy mají odpovědnost chránit své vlastní obyvatelstvo před odvratitelnou 

katastrofou – před masovými vraždami a znásilňováním, před vyhladověním – a že pokud toho 

nejsou schopné nebo ochotné, odpovědnost musí nést širší společenství států“ (ICISS 2001: 8). 

Zpráva se snaží na tradiční koncept humanitární intervence nahlížet zcela novým způsobem, 

kdy je pozornost věnována především trpícímu obyvatelstvu, a ne interventovi, jak tomu bylo 

doposud. Do této doby se také hovořilo především o právu na intervenci, ICISS však tuto debatu 

proměnila směrem k odpovědnosti intervenovat. Zpráva definuje tři základní elementy, které 

nový pojem odpovědnosti za ochranu tvoří. Jedná se o odpovědnost prevence, reakce 

a rekonstrukce. Odpovědnost prevence znamená, že před přikročení k vojenské intervenci by 

státy, potažmo mezinárodní společenství, měly nejprve vyčerpat všechny možnosti 

preventivních opatření. K tomu je podle ICISS zapotřebí systém včasného varování, který bude 

schopný odhalit potenciální rizika vzniku konfliktu či hromadného lidského utrpení, ale 

i včasné odstraňování jejich příčin. Mezinárodní společenství by tak mělo být připraveno 

reagovat ne jen na následky případné katastrofy, mnohem důležitější je podle Komise takové 

situaci předejít (Bílková 2010: 35; Evans 2006: 708; ICISS 2001: 19-27). 

Pokud selžou preventivní opatření, přichází na řadu reakce, která stála v centru dosavadního 

konceptu humanitární intervence. Taková donucovací opatření vůči agresivnímu státu mohou 

být politického nebo ekonomického charakteru (například diplomatické, ekonomické 

či vojenské sankce), pouze v krajním případě mohou zahrnovat i ozbrojený zásah. Zpráva 

stanovila celkem šest kritérií, díky kterým je vojenská humanitární intervence přípustná: 
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spravedlivý důvod, oprávněná autorita, správný úmysl, poslední prostředek, přiměřenost 

prostředků a rozumné vyhlídky na úspěch. Podle zásady spravedlivého důvodu je vojenský 

zásah ospravedlnitelný, pokud hrozí, že dojde, nebo dokonce dochází k rozsáhlým ztrátám na 

životech. Tyto ztráty jsou buď výsledkem úmyslného jednání státu, nebo neschopnosti 

či selhání státu takovému jednání zabránit, a nezáleží na tom, zda jsou genocidní povahy. 

Druhou okolností umožňující ozbrojený zásah je zabránění etnickým čistkám, kdy dochází 

k vraždění, násilnému vyhánění či ke znásilňování. Z výčtu je záměrně vyloučeno další 

nepřípustné chování státu, jako je uvěznění a mučení politických oponentů, nebo svržení 

demokraticky zvolené vlády, na které by mezinárodní společenství mělo spíše reagovat jinými 

donucovacími opařeními, například cílenými sankcemi (Evans 2006: 710; ICISS 2001: 29-35). 

Správným úmyslem a primárním záměrem intervence je zabránění lidskému utrpení. Jak uvádí 

zpráva, jedním z možných způsobů, jak dosáhnout zásady správného úmyslu, je použití 

kolektivní či multilaterální ozbrojené akce namísto ozbrojeného zásahu ze strany jednoho státu. 

Zapotřebí je také vzít v úvahu názory zemí v daném regionu. V ideálním případě by intervence 

měla probíhat, aniž by sloužila vlastnímu zájmu intervenujícího státu, Komise však připouští, 

že to není vždy reálné. Ozbrojený zásah je totiž pro státy nákladný, jak z hlediska rozpočtu, tak 

poskytovaného personálu, humanitární motiv by však měl stát na prvním místě. Podle zásady 

posledního prostředku by před přikročením k ozbrojené intervence měly být vyčerpány všechny 

diplomatické a nevojenské prostředky vedoucí k prevenci či mírovému řešení humanitární 

krize. Jinými slovy, k odpovědnosti reakce je možné přistoupit až po vyčerpání opatření v rámci 

odpovědnosti prevence. To však nemusí nezbytně znamenat, že budou praktikovány veškeré 

preventivní prostředky, které se následně ukážou jako nedostatečné. Na takový proces totiž 

nemusí být vždy dostatek času. Podle přiměřenosti prostředků by rozsah, trvání a intenzita 

ozbrojené akce měly být úměrné nutné k zajištění humanitárního cíle. S tím souvisí i zásada 

rozumné vyhlídky na úspěch, podle které existuje předpoklad, že dosažení cíle intervence bude 

úspěšné a nenapáchá ještě více škod, než kdyby mezinárodní společenství k zásahu nepřikročilo 

(ICISS 2001: 35-37). 

Jak vyplývá z Charty OSN, Rada bezpečnosti je primární institucí, která může schválit 

humanitární ozbrojenou akci vůči agresivnímu státu. Tento princip zůstává zachován i ve 

zprávě ICISS. Rada bezpečnosti je proto považována za oprávněnou autoritu, která humanitární 

zásahy schvaluje. Vzhledem k historickým zkušenostem, kdy Rada návrh na humanitární akci 

výslovně zamítla, nebo na něj nedokázala reagovat včas, však komise pochybuje, že by 

autorizace Radou bezpečnosti měla zůstat jedinou možností. Takovým případem byl například 
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zásah v Kosovu v roce 1999, který nechtělo Rusko dovolit. Jako první alternativu ICISS 

zmiňuje Valné shromáždění OSN, které by za podpory drtivé většiny států mohlo případnou 

humanitární akci legitimizovat, nebo donutit Radu bezpečnosti, aby svou pozici přehodnotila. 

Druhou zastupující autoritou se mohou podle zprávy stát regionální organizace. Státy sousedící 

se zemí, kde probíhá humanitární katastrofa, jsou totiž touto situací ovlivněny, a to například 

přílivem uprchlíků či rizikem rozšíření konfliktu. Regionální organizace proto mají na vyřešení 

krize reálný zájem. V krajním případě mohou zasáhnout i koalice států vzniklé ad hoc (Evans 

2006: 712; ICISS 2001: 53-54). 

Pokud selžou preventivní opatření a mezinárodní společenství musí přikročit k vojenské 

intervenci, nevyhnutelnou se stává i odpovědnost rekonstrukce, která má zamezit další eskalaci 

konfliktu. Rekonstrukce primárně spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany všech obyvatel 

země, nehledě na etnický původ nebo vztah k té části společnosti, která je za utlačování a či 

dokonce za etnické čistky odpovědná. Zajištění bezpečnosti dále zahrnuje odzbrojení místních 

bojových skupin a podporu při budování fungující policie a armády. Jako druhý důležitý aspekt 

odpovědnosti rekonstrukce ICISS zmiňuje spravedlnost a usmíření, které jsou založeny 

na vytvoření fungujícího soudního systému a potrestání zločinců. Zároveň by měli být 

do společnosti znovuzapojeni uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, které se po skončení 

konfliktu vrátí do svých domovů. Zatřetí by intervenující síly měly zajistit ekonomický a trvale 

udržitelný rozvoj země. Přestože se může zdát, že je rozvoj důležitý především z dlouhodobého 

hlediska, podle ICISS má také okamžité pozitivní dopady. Čím dříve totiž bojovníci uvidí 

budoucí příležitosti a možnost vrátit se k „normálnímu“ způsobu života, tím snadnější bude 

jejich odzbrojení a začlenění do společnosti (ICISS 2001: 39-43). 

1.2.1. Responsibility to Protect jako norma? 

Zpráva ICISS byla publikována v prosinci roku 2001, tedy pouhé tři měsíce po teroristických 

útocích z 11. září. Přestože se v důsledku útoků na místo lidské bezpečnosti primárně hovořilo 

o nebezpečí terorismu, koncept odpovědnosti za ochranu se dostal do širokého povědomí a těšil 

se stále většímu mezinárodnímu zájmu. Ten však byl především akademický, o zájem 

na politické úrovni se zasloužily dvě důležité zprávy. První byla zpráva Bezpečnější svět: naše 

sdílená buducnost, která se v roce 2004 stala výstupem Panelu na vysoké úrovni, a zpráva 

Kofiho Annana Ve větší svobodě: směrem k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům z března 

2005. Obě zprávy konceptu R2P vyjádřily podporu, původní návrh ICISS však do určité míry 

pozměnily. Obě zprávy například nepřipouštějí ozbrojený zásah bez mandátu Rady 



20 
 

bezpečnosti. Došlo také ke konkrétnějšímu definování činů, které jsou na koncept odpovědnosti 

za ochranu navázány. Panel zmiňuje akty genocidy a jiné rozsáhlé zabíjení, etnické čistky 

a závažná porušení mezinárodního práva. Generální tajemník považuje za závažné zločiny 

vztahující se k R2P genocidu, etnické čistky a přidává zločiny proti lidskosti (Bílková 2010: 

38-40, Evans 2006: 712-716).  

Zprávy Panelu a Kofiho Annana byly vytvářeny jako východisko pro jednání Světového 

summitu v září roku 2005 v New Yorku, kde byl koncept odpovědnosti za ochranu oficiálně 

schválen. Vzhledem k odporu velkého počtu států bylo schválení R2P v Závěrečném 

dokumentu summitu považováno za úspěch. Proti stála většina států Skupiny 77 sdružující 

rozvojové země, velká část Hnutí nezúčastněných, nedemokratické země (Bělorusko, Kuba, 

Venezuela, Zimbabwe), ale i světové mocnosti zastávající princip nevměšování se a státní 

suverenity – Čína a Rusko. Poslední dva zmiňované státy se snažily prosadit hlavně to, aby 

bylo veškeré použití síly schváleno výhradně Radou bezpečnosti, kde mají jako stálí členové 

právo veta. Zpočátku se proti konceptu vyslovovaly také Spojené státy, které se obávaly, že by 

pod tlakem nové „normy“ musely zasahovat i tam, kde USA nemají vlastní zájem. Mezi obhájce 

R2P patřila v první řadě Kanada, která zprávu ICISS iniciovala. K ní se připojily především 

státy Evropy a Latinské Ameriky, které kladou na ochranu lidských práv tradičně velký důraz, 

a africké země, které si humanitárními krizemi samy prošly (například Rwanda). Schválená 

podoba konceptu odpovědnosti za ochranu se proto stala kompromisem mezi odlišnými postoji 

jednotlivých států (Badescu 2011: 106; Bílková 2010: 39-42).   

O R2P konkrétně hovoří články 138 a 139 závěrečné zprávy summitu. První článek uvádí, že 

každý stát má „odpovědnost za ochranu vlastních obyvatel před genocidou, válečnými zločiny, 

etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti“. Odpovědností státu je přitom i takovým činům 

předcházet. Mezinárodní společenství by mělo (za využití mírových nástrojů v rámci kapitoly 

VI a VIII Charty OSN) být připravené státům v tomto jejich úkolu pomoci. Pokud mírová 

opatření, či daný stát selžou, mezinárodní společenství je připraveno zahájit kolektivní 

vojenskou akci, a to prostřednictvím Rady bezpečnosti za využití nástrojů kapitoly VII Charty. 

K ozbrojené akci mohou být využity i regionální organizace (OSN 2005a: 31).  

1.3. Humanitární intervence a liberální diskurz 

Závěrečný dokument summitu OSN z roku 2005 poskytl jasnější rámec toho, za jakých 

podmínek je humanitární intervence přípustná, debata o roli mezinárodního společenství při 

ochraně lidských životů na území suverénního státu ale pokračovala i nadále. Nebylo například 
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jasné, zda se jedná o právní normu či nikoliv a zda jsou státy povinné se Závěrečným 

dokumentem summitu OSN řídit.  

Problematikou se proto zabývala řada odborníků, kteří se snažili nejasnosti konceptu 

odpovědnosti za ochranu vysvětlit. Mezi nejvýznamnější patří díla profesorky mezinárodních 

vztahů Jennifer Welsh, která se v roce 2013 stala také zvláštní poradkyní generálního tajemníka 

OSN pro responsibility to protect. Welsh a její kolegyně Maria Banda například tvrdí, že 

responsibility to protect není tvrdým právem (hard law), ale představuje právo měkké (soft law), 

které nevyžaduje ratifikaci jako formální mezinárodní smlouvy. Díky tomu, že nemá takový 

efekt jako tvrdé právo, je k němu ochotno přistoupit větší množství států. Hlavní funkcí R2P je 

podle jejich názoru „připomenout státům jejich povinnosti, které mají vůči vlastnímu 

obyvatelstvu a ujasnit jejich extrateritoriální odpovědnost vůči obyvatelům cizích států“. 

Kromě toho R2P jako soft law slouží jako katalyzátor pro změnu mezinárodní architektury tak, 

aby bylo možné krutostem páchaných na civilním obyvatelstvo bránit a reagovat na ně (Banda 

– Welsh 2010: 230-231). 

Kromě otázky, zda je R2P právní norma, se velká část výzkumníků věnovala především 

problematice legitimity humanitární intervence. Pro účel rozboru argumentace ruských 

politických elit vyjadřujících se pro, nebo naopak proti humanitární intervenci, kterému se budu 

věnovat v druhé části diplomové práce, je otázka legitimity HI klíčová. Proto se spíše než 

na problematiku legality zaměřím právě na legitimitu humanitární intervence, tedy na 

argumenty, které vojenský zásah humanitárního charakteru ospravedlňují.   

Liberální pohled na legitimitu HI nabízí odborník na právo humanitární intervence a filosofii 

války Fernando Tesón, který předkládá osm morálních principů pro humanitární intervenci. 

Tyto zásady by měly hrát roli při posuzování toho, zda takovou humanitární akci schválit, 

či neschválit. Mezi osm principů řadí myšlenku, že vlády jsou pouhými zprostředkovateli lidu 

(práva státu se tak odvozují od práv a zájmů jeho občanů); že tyranské vlády pozbývají právní 

ochrany; lidská práva znamenají pro stát povinnost snažit se o ukončení tyranie a anarchie1; 

intervence je vedena doktrínou dvojího efektu2; intervence může být zahájena pouze v krajním 

případě; intervence je přípustná za předpokladu, že není proti vůli těch, kteří mají být 

                                                           
1Tesón vychází z Kantova pohledu na anarchii a tyranii, které považuje za extrémní formu politického nátlaku. 

Anarchie je podle něj „celková absence společenského řádu, který vede k hobbesovské válce všech o všechno“. 

Tyranie je druhým extrémním případem, kdy dochází ke zneužívání vlády (Tesón 2006: 98). 

2 Vedlejším efektem humanitární intervence může být, podobně jako v průběhu klasické války, zabití nevinných 

lidí. Intervenující síly se však mají snažit o to, aby byl takových obětí co nejméně (Tesón 2006: 102) 



22 
 

zachráněni a v ideálním případě by s ní měli souhlasit také obyvatelé intervenujícího státu. 

Tesón vychází z předpokladu, že lidská práva náleží každému ve stejné míře nehledě na to, zda 

se jedná o vlastní občany, či občany cizího státu. Humanitární intervence je proto morálně 

ospravedlnitelná. Tesón zároveň tvrdí, že při posuzování legitimity intervence by měl 

humanitární efekt stát na prvním místě, připouští ale, že politici nikdy nebudou jednat podle 

čistě humanitárních motivů, protože mají závazky vůči vlastnímu obyvatelstvu (Tesón 2006: 

passim). 

Myšlenku o správném motivu humanitární intervence Tesón rozvinul o pět let později v článku 

Humanitarian Intervention: Loose Ends (2011), kde tvrdí, že je třeba rozlišovat motiv 

od záměru humanitární intervence. Správný záměr, tedy zabránění humanitární krize, je totiž 

v rámci západního diskurzu považován za nezbytnou podmínku k ospravedlnění vojenského 

zásahu. Pro posouzení legitimity humanitární intervence je podle Tesóna rozlišování záměru 

a motivu zásadní, právníci a teoretici mezinárodních vztahů to však podle něj bohužel nedělají. 

Zatímco záměr podle něj znamená odhodlání či rozhodnutí vojenskou akci zahájit, motiv 

představuje další cíl, kterého chce intervent při akci dosáhnout. „Doktrína humanitární 

intervence, jak ji chápu, vyžaduje, aby záměrem interventa bylo osvobození obětí, i když má 

vedlejší, nehumanitární motivy.“ Tesón tedy tvrdí, že pokud vláda vede válku za účelem 

záchrany obětí tyranie a skutečně se jí jejich osvobození povede, dá se tento zásah považovat 

za legitimní humanitární intervenci, i když je hlavním motivem vlastní zájem (Tesón 2011: 

passim). 

V souvislosti s legitimizací humanitárního zásahu na území jiného státu se autoři zamýšlejí také 

nad otázkou autorizace intervence, tedy nad tím, kdo by měl ozbrojenou akci schválit. Této 

problematice se věnuje odbornice v oblasti mezinárodních vztahů Cristina Gabriela Badescu. 

Ta tvrdí, že v případě, kdy dochází k zablokování Rady bezpečnosti, by měly být za legitimní 

alternativu pro autorizaci takové akce uznány regionální organizace. „Nakonec, hlavní problém 

není legitimita humanitární intervence, ale náchylnost k ‚nehumanitární neintervenci‘,“ tvrdí 

(Badescu 2007: 74). Podobný názor zastává i Jennifer Welsh, podle které může být 

jednostranný zásah rychlejší a efektivnější, což platí dvojnásob, pokud se jedná o regionální 

sílu s odpovídajícími znalostmi dané problematiky. I v případě autorizace Rady bezpečnosti by 

prý humanitární akce nebyla úspěšná, pokud do ní nebyl zapojen silný stát z dotčeného regionu 

(Welsh 2002: 516-517). 

Tradičním zastáncem liberálního pojetí humanitární intervence je harvardský profesor Michael 

Waltzer, který se opírá o teorii spravedlivé války. Waltzer humanitární intervenci definuje jako 
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odpověď na rozsáhlé porušování lidských práv a odlišuje ji od jiných typů intervence, které 

slouží k ochraně vlastního obyvatelstva, zajištění rovnováhy sil či k získání nezávislosti. Podle 

Waltzera je humanitární intervence ospravedlnitelná, pouze pokud je odpovědí na šokující 

zločiny a masové zabíjení lidí, kteří by jinak než prostřednictvím humanitární intervence 

zachráněni nebyli. Humanitární intervence proto představuje výjimku z obecného pravidla, 

jejímž hlavním účelem je chránit lidi v nouzi (Nardin 2013: 68-69). Legitimitě humanitární 

intervence se věnuje také profesor mezinárodní politiky Nicholas J. Wheeler ve známé knize 

Saving strangers: Humanitarian Intervention in International Society z roku 2000. Aby byla 

humanitární intervence považována za legitimní, musí podle Wheelera splňovat čtyři klíčová 

kritéria. Zaprvé, musí existovat „nejvyšší humanitární stav nouze“, kde jsou lidská práva 

zneužívána ve velkém měřítku. Zadruhé, musí být vyčerpány všechny dostupné nenásilné 

prostředky humanitární intervence. Zatřetí, použití síly musí být přiměřené. A podle posledního 

kritéria musí existovat silná důvěra v to, že humanitární intervence povede k pozitivnímu 

humanitárnímu výsledku (Wheeler 2001: 122). 

Obecně lze říci, že liberální autoři se v kontextu humanitární intervence odkazují na ochranu 

lidských práv a morální zásady. Vychází při tom z předpokladu, že lidská práva jsou univerzální 

a náleží každému člověku nehledě na kulturu, náboženství nebo státní příslušnost. Porušení 

lidských práv je podle liberálů nemorální a morálka je nadřená státní suverenitě, což dává 

mezinárodní společnosti teoretickou podporu k ospravedlnění humanitárního zásahu na území 

cizí země (Spalding 2013: 6-7). 

1.4. Realistická a neomarxistická kritika a pseudoliberální diskurz 

V předchozí podkapitole jsem se pokusila přiblížit, jak na humanitární intervenci a koncept 

odpovědnosti za ochranu pohlížejí západní, liberální autoři. Pokud jde o otázku legitimity R2P, 

liberální diskurz staví na první místo ochranu lidských práv a snahu zabránit masovému zabíjení 

i za předpokladu, že dojde k porušení suverenity státu. Rusko, které tradičně zastává princip 

nevměšování se do vnitřních záležitostí, však západní pojetí humanitární intervence kritizuje a 

jeho pohled na R2P se spíš ztotožňuje s realistickým a neomarxistickým výkladem, který bude 

předmětem následující části práce. 

Zatímco v centru pozornosti liberálního diskurzu stojí ochrana lidských práv, v případě 

realismu to je stát, který jedná ve jménu vlastních zájmů. Podle realistů je intervence nástrojem 

zahraniční politiky, který slouží k ochraně národních zájmů, a pouze za tímto účelem je 

intervence přípustná. Tvrzení západních autorů, že by vlády měly jednat ve jménu obecných 
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morálních zájmů, proto považují za absurdní. Intervence, ať už humanitární nebo ne, je totiž 

vždy řízená politickými zájmy státu a nikdy nemůže být čistě „morální“. (Lechner 2010: 437; 

Seay 2007:4; Wesley 2005: 57). 

Realisté považují jakoukoliv intervenci za nelegitimní porušení státní suverenity, která je podle 

nich absolutní. Odmítají proto myšlenku, že stát může zasahovat do jurisdikce jiné země – to je 

možné pouze v případě, kdy jsou ohroženy životně důležité zájmy státu. Podle argumentace 

klasického realismu se Západ prostřednictvím humanitární intervence snaží využít své 

dominantní pozice v rámci mezinárodního systému, a to tak, že rozšiřuje své čistě liberální 

hodnoty, které slouží jeho zájmům a které upevňují jeho hegemonické postavení. Koncept 

lidské bezpečnosti a odpovědnost za ochranu tak pod rouškou morálnosti slouží jako prostředek 

k prosazení zájmu Západu. V rámci kritiky R2P realisté nejčastěji vycházejí z knihy anglického 

diplomata a historika Edwarda H. Carra Dvacetiletá krize, která v roce 1939 položila základy 

realistického myšlení. Carr zde například odmítá existenci univerzálních etických pravidel 

a tvrdí, že etika je výsledkem politiky, a ne naopak (Gallagher 2012: passim; Kübler – Schütte: 

2007: 16-19). 

Teritoriální suverenitu je podle realistů potřeba udržovat také kvůli zachování mezinárodního 

řádu, proto v rámci mezinárodního systému realisté staví řád nad spravedlnost. Neorealisté 

zároveň vycházejí z představy, že mezinárodní systém je anarchický a státy zde vzájemně 

soutěží o moc a vlastní přežití. Státy si proto nemohou dovolit napomáhat zemím, které nejsou 

schopné chránit vlastní obyvatelstvo (jak požaduje R2P), protože by tak podkopávaly vlastní 

schopnost přežít (Gallagher 2012: 346; Spalding 2013: 6). 

Kritika realistů se do určité míry prolíná s kritikou neomarxismu, a to především v tvrzení, že 

humanitární intervence slouží rozvinutým státům k rozšiřování vlastních hodnot a způsobu 

vládnutí do dalších částí světa. Profesor lingvistiky na Massachusettském technologickém 

institutu a jeden z nejznámějších neomarxistických autorů Noam Chomsky si pro označení 

takového jednání států vypůjčil termín „humanitární imperialismus“, který poprvé použil 

americký profesor teoretické fyziky Jean Bricmont ve své knize z roku 2006 Humanitarian 

Imperialims; Using Human Rights to Sell War. Bricmont zde kritizuje zahraniční politiku 

Spojených států, která je podle něj agresivní a imperialistická (MacKenzie 2010: 162-163).  

Chomsky se otázce humanitární intervence věnuje v článku Humanitarian Imperialism: The 

New Doctrine of Imperial Right (2008), kde analyzuje příklady intervencí vedenými Spojenými 

státy či Severoatlantickou aliancí od druhé světové války do současnosti. Zabývá se například 
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zásahem NATO v Kosovu v roce 1999. „Stručně řečeno, vedoucím představitelům NATO bylo 

jasné, že bombardování není odpovědí na enormní krutosti v Kosovu, ale jejich příčinou, 

přesně, jak se očekávalo.“ Na závěr Chomsky tvrdí, že v současném světovém řádu existuje 

vhodnější alternativa, než je R2P Organizace spojených národů. Tou je podle něj „humanitární 

imperialismus“ silných států, které uplatňují právo využít sílu, protože věří, že to je spravedlivé 

(Chomsky 2008: passim). 

Svůj pohled na humanitární intervenci a R2P Chomsky přednesl o rok později na zasedání 

Valného shromáždění OSN. V projevu uvedl, že prakticky každé historické využití síly 

v mezinárodním měřítku bylo ospravedlňováno ve smyslu konceptu odpovědnosti za ochranu. 

Jako jeden z příkladů uvádí okupaci Československa Adolfem Hitlerem, které bylo, stejně jako 

mnoho dalších případů, doprovázeno „vznešenou rétorikou o odpovědnosti chránit před 

utrpením obyvatel“ (Chomsky 2009). 

S Chomskyho pohledem na HI se ztotožňuje teoretik mezinárodních vztahů Fernando José 

Ludwig, podle kterého je humanitární intervence příliš často využívána jako nástroj dominance 

a export hodnot. Zároveň souhlasí s interpretací humanitární intervence, podle které je tento 

termín využíván k „prodeji války a obraně individuálních zájmů“ (Ludwig 2010: 36). 

Na Chomskyho navazuje také profesor historie Arizonské univerzity David Gibbs s knihou 

First Do No Harm: Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia (2009), kde 

kritizuje intervencionismus západních států, především pak USA. Spojené státy podle něj 

ztratily po skončení studené války svůj status ochránce a lídra Evropy a postavení hegemona 

chtěly získat zpátky. K tomu měla v 90. letech posloužit humanitární intervence pod hlavičkou 

Severoatlantické aliance.  Zásah v Kosovu, který považuje za nelegální, byl prostřednictvím 

humanitarismu opatřen vnější legitimitou a v podobném duchu byla podle Gibbse vedena 

i invaze USA do Iráku v roce 2003. Humanitární intervenci Gibbs obecně odmítá a tvrdí, že 

spíš než ke zlepšení humanitárních podmínek vede k jejich zhoršení (Hehir 2011: 90-91).  

1.4.1. Pseudoliberální diskurz 

Jak lze vyčíst z kritiky realistických a neomarxistických autorů, humanitární intervence podle 

nich slouží mocným státům k rozšiřování liberálních hodnot a k posilování dominantního 

postavení ve světě, tedy k prosazení vlastních zájmů. Odsuzují liberální interpretaci 

ozbrojených zásahů, podle které existuje morální povinnost států chránit lidské bytosti i za 

předpokladu porušení suverenity. Realisté a neomarxisté proto humanitární intervenci vidí jako 
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prázdný koncept, který je využíván světovými mocnostmi k legitimizaci jejich násilných 

politik.  

V tomto ohledu je právě Ruská federace zářným příkladem. V případě západních 

humanitárních intervencí Rusko používá podobné argumenty jako realisté a neomarxisté 

a liberální pojetí HI odsuzují. Pokud ale jde o ochranu vlastních vitálních zájmů, Moskva 

neváhá tento koncept zneužít, a legitimizovat tak své vojenské akce na cizím území. V takovém 

případě lze rétoriku Moskvy vyhodnotit jako „pseudoliberální“ diskurz, kdy si Rusko 

propůjčuje argumenty liberálního konceptu, jako je odkaz na morální hodnoty a potřebu chránit 

civilní obyvatelstvo. 

V následujících kapitolách se budu věnovat případům, jejichž prostřednictvím bude možné 

demonstrovat, že Rusko na jednu stranu zastává postoj realistů a neomarxistů, na straně druhé 

však využívá pseudoliberální diskurz za účelem legitimizace vlastní politiky. V takových 

případech se pak ruští představitelé snaží hovořit liberálním jazykem, samotné akce a celý 

kontext konfliktu však jdou proti liberálním zásadám, podle kterých se má před zájmy států 

upřednostňovat ochrana lidských životů a práv.          
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2. Ruské pojetí humanitární intervence: Kosovo a obhajoba 

zásahu v Čečensku  

Slovo intervence je Ruskem tradičně vnímáno velmi negativně.  Už v období Sovětského svazu 

byly humanitární intervence považovány za porušení mezinárodního práva, které ohrožuje 

suverenitu států. Ty byly podle ruské interpretace plánovány či dokonce vedeny 

„imperialistickými silami“ Západu. Naopak použití síly vůči jinému státu nebylo ze strany 

Sovětského svazu nikdy interpretováno ve smyslu intervence. V roce 1956 byla sovětská 

armáda v Maďarsku využita, aby pomohla potlačit kontrarevoluční povstání, v případě invaze 

do Československa v roce 1968 se zase jednalo o obranu společných úspěchů socialismu 

a v roce 1979 se v Afghánistánu Rudá armáda snažila podle sovětské interpretace předejít 

možné změně politické orientace v zemi. V případě Československa a Afghánistánu navíc 

sovětské vojsko přišlo „na pozvání místních politických elit“. Podle vedení SSSR se proto 

v žádném případě nejednalo o intervenci. Je důležité také zmínit, že Rusko zastává v otázce 

ochrany lidských práv mnohem nižší standardy, než tomu je v západních státech, které 

vycházejí z evropské tradice vysoké úrovně ochrany jedince. Rusko proto západní legitimizaci 

intervencí za účelem ukončení závažného porušování lidských práv vnímá do určité míry 

cynicky. V souvislosti s výše znázorněným kontextem je humanitární intervence negativně 

vnímána i ruskou společností. Dokud totiž nejsou přímo ohroženy zájmy Ruska, humanitární 

intervence vedená Moskvou by mezi tamními občany získala jen malou podporu (Allison 2009: 

175; Barranovsky 2001: passim; Shlapentokh 2001: 156). 

Negativní postoj vůči ozbrojeným intervencím lze vyčíst také ze zahraničně-politických 

a vojenských doktrín, které v Rusku vznikaly po rozpadu Sovětského svazu. Na negativní 

vnímání intervence odkazuje například Vojenská doktrína RF z roku 1993. V ní se píše, že 

„vnitřní ozbrojené konflikty, které ohrožují životně důležité zájmy RF a mohou být použity jako 

záminka pro intervenci jiných států do vnitřních záležitostí vytipovaného státu, představují 

značné nebezpečí“. Vojenská doktrína však možnost ozbrojené intervence ze strany Ruska 

nevylučuje, a to v případě vypuknutí konfliktu v oblasti postsovětského prostoru. Rusko by zde 

za těchto okolností mohlo podle doktríny realizovat operaci vedoucí k zajištění míru v regionu. 

Právě na udržení míru v sousedních státech, které dřív patřily do sovětské sféry vlivu, klade 

Rusko mimořádný důraz. Jedná se především o země spadající do takzvaného blízkého 

zahraničí, kam patří nové republiky postsovětského prostoru. Tato oblast byla definována jako 

nejdůležitější sféra ruských zájmů, což lze vyčíst z druhého významného dokumentu z roku 

1993 – Koncepce ruské zahraniční politiky, která zdůrazňuje zájem Ruska na zajištění 
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bezpečnosti těchto zemí a právo Rusů zde žijících. Právě početná ruská menšina v zemích 

bývalého SSSR byla jedním z hlavních důvodů ruského zájmu o tuto oblast. Po rozpadu 

Sovětského svazu totiž v sousedních zemích zůstalo na 25 milionů Rusů a v některých z těchto 

států se z nich stala minorita nechtěná. Některé politické elity Ruska navíc prohlašovaly, že 

pokud to bude třeba, je RF ochotná na obranu svých krajanů v sousedních zemích zasáhnout 

(Leichtová 2010: 175-177; Tichý 2013: 27).   

2.1. Vliv zásahu v Kosovu na ruské pojetí humanitární intervence 

Pokud Rusko tradičně vnímalo západní pojetí humanitární intervence s odstupem, zásah NATO 

v Kosovu Moskvu v kritice jen utvrdil. Bombové útoky Severoatlantické aliance z roku 1999 

bez mandátu Rady bezpečnosti OSN Rusko spolu s Čínou a Indií rázně odsoudilo. Tvrzení 

NATO, že byl zásah primárně motivován humanitárními důvody, Rusko odmítlo a vojenskou 

akci označilo za porušení Charty OSN a za nebezpečný precedent do budoucna. 

2.1.1. Humanitární krize v Kosovu a nálety NATO 

Etnický konflikt mezi Albánci a Srby – národy, které si nárokují území Kosova a považují ho 

za kolébku své národní identity – začal eskalovat na začátku 90. let 20. století. Jugoslávský 

prezident Slobodan Milošević se tehdy rozhodl omezit autonomii Kosova a začal albánské 

obyvatelstvo diskriminovat ve prospěch Srbů. Albánský odpor v roce 1995 znásobila 

Daytonská dohoda ukončující válku v Bosně a Hercegovině, která uznala Srbsko v dosavadních 

hranicích, tedy včetně Kosova. Albánské obyvatelstvo v Kosovu se proto začalo radikalizovat, 

což vedlo ke vzniku Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) usilující o nezávislost na Srbsku. 

Útoky UÇK proti srbskému obyvatelstvu nenechávala srbská armáda bez odezvy. Konflikt 

trvající od roku 1997 nabýval v roce 1998 na síle a zabývat se jím začala také Rada bezpečnosti. 

V témže roce vydala rezoluci 1199, kde zhoršení situace v Kosovu označuje za „hrozbu pro mír 

a bezpečnost v oblasti“ a vyzvala Miloševiće, aby z Kosova stáhl své jednotky a umožnil 

uprchlíkům návrat do svých domovů.  Krize vyvrcholila na jaře roku 1999. Rozbuškou se stala 

zpráva o nálezu 45 mrtvých Albánců ve vesnici Račak, která se dostala do médií z celého světa. 

V Kosovu se stále zhoršovala humanitární situace. Podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky (UNHCR), které byly vydány necelé dva týdny před samotnými nálety, muselo 

své domovy opustit na 400 tisíc lidí. Ve francouzském městě Rambouillet se proto sešla 

kontaktní skupina složená z USA, Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Ruska se zástupci 

albánské a srbské strany. Jednání, která měla zajistit stažení srbských vojsk z Kosova, ale 

ztroskotala (Eichler 2014: 214-215; Laryš 2007: 120-126; Merriam 2001: 139-139). 
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Nálety spojeneckých sil byly zahájeny 24. března 1999 a trvaly celkem 79 dní. Jejich cílem 

bylo naplnění požadavků vyplývajících z rezoluce 1199, podle kterých měl jugoslávský 

prezident Milošević ukončit veškeré vojenské akce a násilí v Kosovu, zajistit stažení armády, 

odsouhlasit přítomnost mezinárodních vojenských jednotek v Kosovu, umožnit návrat 

uprchlíků a zajistit lidem přístup k humanitární pomoci. Zásah v Kosovu proběhl bez mandátu 

Rady bezpečnosti, což Rusko jako její stálý člen považovalo za nepřípustné. Rozhodnutí zahájit 

nálety proti Srbům tak znamenalo bod zvratu v americko-ruských vztazích, které se po skončení 

studené války začaly teprve upevňovat. NATO svůj zásah bez mandátu OSN ospravedlnilo 

o měsíc později na summitu ve Washingtonu. Členové uvedli, že konali ve jménu „legitimních 

potřeb mezinárodního společenství“ a za účelem vytvoření „mírumilovného, multietnického 

a demokratického Kosova, kde lidé mohou žít v bezpečí a rovnoprávně se těšit z univerzálních 

lidských práv a svobod“. Prezident Bill Clinton své rozhodnutí zdůvodňoval Kongresu v dopise 

ze začátku června, kde uvedl, že zásah byl nutný z důvodu „humanitární krize“ a za účelem 

poskytnutí pomoci uprchlíkům (Hughes 2013: 1002-1003; Laryš 2007: 126). 

2.1.2. Kritika Ruské federace 

Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, která byla svolána na žádost Ruska ještě 

v den zahájení náletů, tehdejší zástupce Ruské federace Sergej Lavrov akci NATO namířenou 

proti Srbům striktně odsoudil. „Ruská federace je použitím síly Severoatlantické aliance proti 

Svazové republice Jugoslávie hluboce pobouřena,“ začínal projev Lavrova, který zdůraznil, že 

Rusko již v minulosti kategoricky odmítalo použití síly v rozporu s rozhodnutím Rady 

bezpečnosti. „Členové NATO nemají nárok rozhodovat o osudu ostatních suverénních 

a nezávislých států. Nesmí zapomenout, že nejsou pouze členy Aliance, ale také Organizace 

spojených národů, a že je jejich povinností řídit se Chartou OSN, zejména jejím článkem 103, 

který členům OSN jasně stanovuje absolutní prioritu závazků vyplývajících z Charty nad 

jakékoliv jiné mezinárodní závazky. Pokusy o ospravedlnění úderů NATO argumenty 

o zabránění humanitární katastrofě v Kosovu jsou zcela neudržitelné.“ Takové pokusy jsou 

podle Lavrova nejen v rozporu s pravidly mezinárodního práva, jednostranné použití síly navíc 

vede ke „skutečně ničivým humanitárním důsledkům“. Lavrov dále uvedl, že ignorování 

mezinárodního práva představuje nebezpečný precedens, který „by mohl způsobit akutní 

destabilizaci a chaos na regionální i globální úrovni“. „Pokud se nám nepodaří ukončit tento 

velmi nebezpečný trend, virus nezákonného unilaterálního přístupu by se mohl rozšířit nejen 

do dalších geografických regionů, ale také do jiných sfér mezinárodních vztahů, než jsou otázky 

míru a bezpečnosti“ (OSN 1999a). Zástupce Ruské federace také vyjádřil přesvědčení, že 
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nebyly vyčerpány veškeré politické a diplomatické metody, což je další z faktorů, proč byl 

zásah Aliance nezákonný. V podobném duchu se vyjádřil i ruský prezident Boris Jelcin: „Rusko 

je hluboce pobouřeno vojenskou akcí NATO proti suverénní Jugoslávii, která není ničím jiným 

než aktem otevřené agrese“ (OSN 1999a). Ministr zahraničí Ruska Igor Ivanov obvinil NATO 

z neokolonialismu a dokonce z genocidy. „V Jugoslávii jsou dnes páchány dva zločiny. Je to 

agrese NATO proti suverénnímu státu a neskrývaná genocida lidí v Jugoslávii“ (Wagnssonn 

2001: 9). 

Vysvětlením ruské silné rétoriky vůči zásahu NATO je podle velké části autorů obava 

z nastolení nového mezinárodního řádu, který ve jménu ochrany lidských práv umožňuje 

porušení státní suverenity. To by pro Rusko mohlo znamenat ohrožení nejvýznamnějšího znaku 

jeho postavení supervelmoci, kterým je veto v Radě bezpečnosti. Tato obava se odráží 

v rétorice politických představitelů Ruska, kteří při řešení konfliktů tradičně odkazují na RB 

OSN jako na primární rozhodovací těleso (Wagnssonn 2001: 10). „Agresivní vojenská akce 

rozpoutaná Severoatlantickou aliancí proti suverénnímu státu bez autorizace a při obcházení 

Rady bezpečnosti je skutečnou hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost a hrubým 

porušováním Charty OSN a dalších základních norem mezinárodního práva,“ potvrdil svá 

slova Sergej Lavrov 26. dubna 1999 na zasedání Rady bezpečnosti, které předložil návrh 

rezoluce obviňující NATO z porušení článku 2 odstavce 4 Charty OSN, tedy z porušení 

principu nepoužití síly, která však byla zamítnuta (OSN 1999b).  

Podle ruského akademika a odborníka na mezinárodní vztahy Vladimira Barannovského byla 

jednou z nejrozšířenějších obav možná použitelnost kosovského vzoru na samotné Rusko nebo 

na jeho bezprostřední okolí, tedy v oblastech vitálních zájmů Ruska. Tyto obavy vycházely 

z nejistoty nad teritoriální integritou země. Pokud je totiž humanitární katastrofa (především 

etnického rozsahu) zeměmi NATO považována za legitimní důvod pro intervenci a pokud 

taková situace nastane v Rusku, mohlo by se samotné Rusko dříve či později stát terčem další 

humanitární intervence. Podle Barannovského se tak strach z „dnes Srbsko, zítra Rusko“ stal 

hlavní příčinou panické reakce Ruska na situaci v Kosovu. S tím souvisí také obavy, že zásah 

NATO v Kosovu předznamenává zhroucení mezinárodního řádu založeného na pravidlech 

OSN. Ruska tak chtělo zabránit tomuto narušení role Rady bezpečnosti OSN a vytvoření 

nového mezinárodního systému, který by umožňoval svévolné zasahování do vnitřních 

záležitostí států, ať už za humanitárním či jiným účelem. Intervence v Kosovu měla za následek 

také změnu přístupu ruské vlády a veřejnosti vůči problematice užití síly v domácích 

konfliktech. Takovým případem byl ozbrojený útok na Čečensko v druhé polovině roku 1999, 
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ke kterému se Rusko odhodlalo po třech letech váhání. Jak tvrdí Barannovsky, ruská vláda 

se rozhodla pro užití síly podobně jako NATO v Jugoslávii, ospravedlňovala ho však tím, že 

se jedná o ruské území, a nejde proto o porušení mezinárodního práva (Barranovsky 2015: 258-

259). 

2.2. Ruský zásah v Čečensku 

Čečenský konflikt se začal rýsovat už po rozpadu Sovětského svazu, kdy došlo k vyhlášení 

Čečenské republiky Ičkerie. Čečensko vykazovalo jasné separatistické tendence a v roce 1992 

také odmítlo podepsat federální smlouvu mezi centrem a regiony. Prvním čečenským 

prezidentem se v roce 1991 stal sovětský generál Džochar Dudajev, který po svém nástupu 

do funkce vydal dekret o suverenitě Čečenské republiky. Na to ruský prezident Boris Jelcin 

reagoval vyhlášením výjimečného stavu, který však zůstal pouhou deklarací. Po odchodu 

moskevských politiků a vojenských složek zde začalo vznikat ideální prostředí pro šíření 

kriminálních struktur a na zhoršení bezpečnostní situace se podepsal také fakt, že zde federální 

armáda zanechala velkou část svého arzenálu. Rozpory mezi Moskvou a Čečenskem 

vyvrcholily v roce 1994, kdy byla do separatistického území poslána armáda. Ozbrojený 

konflikt trval téměř dva roky a vzhledem k rozsáhlým krutostem obou stran přilákal pozornost 

lidskoprávních organizací i světového společenství. K ukončení konfliktu v roce 1996 přispěly 

blížící se prezidentské volby, kvůli kterým byl Jelcin ochoten z Čečenska stáhnout ruskou 

armádu. V roce 1997 se novým prezidentem Čečenska stal jeden z velitelů separatistkách vojsk 

Aslan Maschadov, který s Jelcinem následně podepsal mírovou smlouvu (Leichtová 2010: 65-

66; Žídková 2012: 79-83). 

Situace na Severním Kavkaze se začala znovu zhoršovat v roce 1999, kdy Čečenci začali útočit 

na sousední Dagestán. Konflikt se naplno rozhořel po zářijových bombových útocích v centru 

Moskvy, ze kterých byli obviněni právě čečenští bojovníci vyznávající radikální islám. 

Incidenty velmi pobouřily ruskou veřejnost, což dalo centrálním ozbrojeným složkám možnost 

v Čečensku zasáhnout. Mezitím, v srpnu téhož roku, do křesla ruského premiéra usedl široké 

veřejnosti zatím ne příliš známý politik Vladimir Putin. Ten válku proti Čečensku silně 

podporoval, což přispělo k zvýšení popularity konfliktu mezi ruskou veřejností. S koncem roku 

1999 odstoupil s funkce prezidenta dosavadní Boris Jelcin a Putin se stal na čtyři měsíce 

úřadujícím prezidentem. Díky své rozhodnosti, kterou projevoval hlavně v souvislosti 

s čečenskou válkou, a která ruským politikům doposud chyběla, v březnu roku 2000 vyhrál 

v prvním kole prezidentské volby a stal se novým prezidentem Ruské federace. Mezitím – 
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především v říjnu a listopadu – konflikt eskaloval. Ruská armáda obklíčila hlavní města 

Čečenska Grozný a boje si vyžádaly rozsáhlé ztráty na životech na obou stranách. Putin odmítl 

s Čečenci vyjednávat a slíbil, že tamní „teroristy a bandity zničí“ (Kramer 2010: 212-213; 

Leichtová 2010: 86-90; Žídková: 2012: 98-99).  Za ruskou vojenskou akci v Čečensku si Putin 

vysloužil kritiku generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, a to především za ztráty 

na životech z řad civilního obyvatelstva. Na to Putin reagoval se slovy, že „Rusko je připravené 

na politické řešení čečenského problému, ale ne s těmi, kteří zveřejňují obrázky mrtvol našich 

občanů“ (BBC 1999). Od poloviny roku 2000 ruské vojenské a bezpečnostní jednotky 

v Čečensku prováděly protipovstalecké operace, jejichž cílem bylo především udržet kontrolu 

nad městskými oblastmi a předcházet sebevražedným bombovým útokům (Kramer 2010: 213). 

Ruské politické elity, především pak Vladimir Putin, se snažily vedení války v Čečensku 

ospravedlnit právě argumentem boje proti terorismu. „Jen málo lidí si uvědomuje, že rozsáhlá 

akce v Čečensku v létě roku 1999 začala poté, co Rusko Čečensku udělilo plnou de facto 

nezávislost. Navzdory tomu byl v létě loňského roku na ruském území zahájen nevyprovokovaný 

ozbrojený útok, a to na území sousední Dagestánské republiky. Stalo se to čtyřikrát. Čtyřikrát 

jsme vyhnali hlavní teroristické skupiny z našeho území. Teprve poté a po explozích bytových 

domů v Moskvě jsme se rozhodli pokročit, abychom zlikvidovali teroristické základny na území 

Čečenska“ (Kremlin.ru 2000). Takto Putin vysvětloval čečenskou válku v rozhovoru pro 

kanadské televizní kanály CBC a CTV koncem roku 2000. V interview dále sdělil, že sdílí 

obavy mezinárodního společenství o negativních humanitárních dopadech války, a že civilisté 

nesmí trpět, to však neplatí pro teroristy. „Humanitární pravidla by se neměla vztahovat na 

teroristy. Nikdo nehovoří o humanitárních právech bin Ládina, který vyhodil do povětří 

americké ambasády a americké válečné lodě“ (kremlin.ru 2000). Kritiku západních států, 

týkající se především vysokého počtu civilních obětí, Kreml odmítal a využíval při tom 

argumentaci o zásahu NATO v Kosovu: „my jsme museli překousnout vaše akce v Kosovu, vy 

musíte udělat to samé v případě Čečenska (Barannovsky 2015: 268). Argumentaci boje proti 

terorismu a separatismu (především v oblastech Čečenska a Kosova) využívali i další ruští 

státníci, kteří zároveň volali po potřebě zachovávat princip teritoriální integrity a po posilování 

role Organizace spojených národů. Například ministr zahraničí Igor Ivanov v říjnu roku 1999 

v Paříži vyzval k posílení role Rady bezpečnosti a zároveň zde kritizoval „teorie humanitární 

intervence“, které porušují princip teritoriální integrity států. Odsoudil zde také separatismus 

a terorismus na území Čečenska a Kosova i akce NATO na Balkánském poloostrově 

(Wagnsson 2001: 11). 
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Negativní zkušenosti se zásahem NATO v Kosovu a deklarovaná nutnost boje proti terorismu 

na čečenském území se v roce 2000 promítly také do strategických dokumentů Ruské federace, 

které například zdůrazňovaly zachování principu teritoriální integrity a suverenity států 

a odsuzovaly unilaterální akce vedené mimo strukturu OSN. Například Koncepce národní 

bezpečnosti RF uvádí, že „posun NATO k praxi použití vojenské síly mimo zónu jeho 

zodpovědnosti a bez povolení Rady bezpečnosti OSN s sebou nese nebezpečí destabilizace 

strategické situace ve světě“ (Mid.ru 2000). Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, která 

byla schválena prezidentem Putinem v červnu téhož roku, pokračuje v podobném duchu 

a vyslovuje se dokonce vůči samotnému konceptu humanitární intervence. „Pokusy zavést do 

mezinárodní hantýrky takové pojmy jako ‚humanitární intervence‘ a ‚omezená suverenita‘ za 

účelem ospravedlnit unilaterální silové akce obcházející Radu bezpečnosti OSN nejsou 

přijatelné.“ Na humanitární krize tak mezinárodní společenství podle Ruská má reagovat 

kolektivně a za přísného dodržování norem mezinárodního práva a Charty OSN. 

Zahraničněpolitická doktrína rovněž poukazuje na nutnost boje proti mezinárodnímu terorismu, 

který destabilizuje situaci nejen v jednotlivých státech, ale také v regionech (Fas.org 2000).  

Jak lze vyčíst z argumentace ruských politických elit, zásah Severoatlantické aliance v Kosovu 

byl kritizován jako akt agrese, který narušil suverenitu jiného státu, a humanitární aspekt byl 

pouhou zástěrkou jeho zahájení. Intervence NATO na Balkáně pro Rusko představovala 

porušení mezinárodního práva a ohrožení mezinárodního řádu postaveného na nutnosti zahájit 

jakýkoliv ozbrojený zásah až po autorizaci Rady bezpečnosti OSN. Humanitární akce na 

ochranu obyvatel jiného státu mezinárodního společenství, které nejsou schváleny RB OSN, 

tak země důsledně odmítala. Podobná rétorika se promítla i při vzniku konceptu odpovědnosti 

za ochranu, který se v témže období začíná rýsovat na půdě OSN. V rámci debaty Valného 

shromáždění v roce 2005 Rusko zpochybnilo odpovědnost za ochranu jako nově vznikající 

normu. Jak zde uvedl tehdejší ruský velvyslanec při OSN Andrej Denisov, k tomu je zapotřebí 

široká podpora mezinárodního společenství, což podle něj není tento případ. „Přesto je zřejmé, 

že masivní porušování lidských práv a genocida by mohly být důvodem k zásahu ze strany 

mezinárodního společenství. Takové kroky mohou být přijaty pouze v případě schválení Radou 

bezpečnosti, pokud RB kvalifikuje příslušné vnitřní a regionální krize jako hrozbu pro 

mezinárodní mír a bezpečnost podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů. (OSN 

2005b).  
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3. Ruská intervence na základě R2P v Gruzii a související 

politický diskurz 

Jak bylo popsáno výše, Rusko, které už od dob Sovětského svazu tradičně zastávalo princip 

suverenity a nevměšování se, své ozbrojené akce na území cizího státu nikdy neinterpretovalo 

jako intervenci a s podobnými argumenty také kritizovalo bombardování Kosova. Tři roky 

poté, co Světový summit v roce 2005 přijal koncept odpovědnosti za ochranu, Rusko poprvé 

od rozpadu SSSR zahájilo vojenskou intervenci na území cizího státu. Jednalo se o území 

Gruzie, která v období SSSR patřila mezi 15 tehdejších svazových republik. Předmětem sporu 

byla část gruzínského území sousedící s Ruskem – Jižní Osetie, která v roce 1922 získala 

v rámci Gruzínské sovětské socialistické republiky autonomní status a až do konce 80. let 20. 

století zde převládal mír (Karagiannis 2014: 403). Ten byl narušen v souvislosti s rozpadem 

Sovětského svazu. Pozadí konfliktu a argumentaci ruských zahraničněpolitických elit 

ospravedlňující zásah v roce 2008 přiblížím v následující kapitole. 

3.1. Pozadí rusko-gruzínského konfliktu 

Spory mezi Gruzínci a Jižními Osety se začaly rozdmýchávat v listopadu roku 1988, kdy se 

centrum snažilo v separatistické oblasti zavést jako jediný jazyk gruzínštinu. S tím však Jižní 

Osetie, kde podle sčítání lidu z roku 1989 tvořili dvě třetiny obyvatelstva Osetové a pouhou 

jednu třetinu Gruzínci, nesouhlasila. V souvislosti s dalšími incidenty Jižní Osetie proto určila 

jako jediný státní jazyk osetštinu a Moskvu navíc požádala o spojení se Severní Osetií, která 

patří k ruskému území. Krize byla dále zhoršena rozhodnutím Moskvy z roku 1990 přijmout 

zákon o posílení práv autonomních oblastí a republik. Na to parlament Gruzie reagoval vlastním 

zákonem, podle kterého se nesměly regionální strany účastnit celonárodních voleb. Tím byly 

vyřazeny strany jak Jižní Osetie, tak Abcházie, která představovala druhou, podobně bouřlivou 

separatistickou oblast na území Gruzie. Reakce Jižní Osetie přišla velmi rychle – září téhož 

roku byla vyhlášena Jihoosetská sovětská demokratická republika a Moskvu požádala 

o přičlenění k SSSR se statusem svazové republiky nezávislé na Gruzii. Proti se však postavil 

gruzínský parament. Koncem roku pak Gruzie na Jižní Osetii uvalila blokádu, zrušila jí 

autonomní status a vyhlásila zde výjimečný stav. Situace se uklidnila až po zásahu Moskvy. 

Konflikt se znovu rozhořel v roce 1991, kdy Osetové spolu s Abcházci blokovali referendum 

o nezávislosti Gruzie na Sovětském svazu. Jihoosetské hlavní město Cchinvali začalo být 

ostřelováno a na podzim už bylo gruzínskými jednotkami zcela obklíčeno. Od masivního útoku 
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Tbilisi upustilo poté, co v Gruzii propukla občanská vláda a k moci se dostal gruzínský politik 

a ministr zahraničí SSSR Eduard Ševardnadze (Hoch – Souleimanov 2012: 43-45). 

Válka trvala od ledna 1991 do června 1992 a za oběť jí padl jeden tisíc lidí. Konflikt byl 

formálně ukončen Dohodou ze Soči, kterou v červnu podepsal ruský prezident Boris Jelcin 

a jeho gruzínský protějšek Eduard Ševardnadze. Na jejím základě byly s cílem udržení míru do 

oblasti vyslány peacekeepingové jednotky složené z ruských, gruzínských a osetských vojáků 

(Hafkin 2010: 222). Tím však nedošlo k vyřešení konfliktu, ale spíš k jeho zamrznutí, kdy byla 

oblast Jižní Osetie de facto oddělena od zbytku Gruzie. Zatímco velkou část území kontrolovali 

jihoosetští separatisté, některé vesnice obydlené Gruzínci byly pod kontrolou Tbilisi. Zapojení 

ruských jednotek Gruzie, která ruské vojáky nepovažovala za nestranné, kritizovala a Rusko 

dokonce později obviňovala, že přes Severní Osetii Jižní Osetii vyzbrojuje. Situace nicméně 

zůstávala až do poloviny roku 2004 poměrně klidná (Allison 2008: 1146-1147; Hafkin 2010: 

223; Karagiannis 2008: 78). 

3.2. Ruská intervence v Jižní Osetii 

Po takzvané Růžové revoluci, která proběhla v roce 2003, se do čela Gruzie dostal Michail 

Saakašvili. Rusko sesazení Ševardnadzeho vnímalo jako nedemokratické spiknutí západních 

mocností, které mělo vést k ruské izolaci. Saakašvili si jako jednu z hlavních priorit stanovil 

sjednocení Gruzie, což se v Jižní Osetii projevilo v polovině roku 2004. Tehdy propukly boje 

na gruzínsko-jihoosetské hranici, a to poté, co nový prezident oznámil svůj záměr znovu převzít 

kontrolu nad separatistickým regionem. Přes odpor Tbilisi Moskva posílila vyzbrojení svých 

mírových jednotek v Jižní Osetii o další obrněné transportéry a těžké zbraně. Konflikt, při 

kterém v roce 2004 zemřelo na 30 obětí, se podařilo v listopadu uklidnit poté, co byla podepsána 

dohoda o demilitarizaci konfliktní zóny. Důležitou událostí se v roce 2006 stalo referendum 

o nezávislosti Jižní Osetie, pro kterou se podle jihoosetských úřadů vyslovilo 99 % tamního 

obyvatelstva. Jihooseti zároveň potvrdili ve funkci prezidenta Eduarda Kokojtu. Volby 

uspořádali také Gruzínci žijící v Jižní Osetii, v nichž zvítězil Dmitrij Sanakojev a v referendu 

podpořili územní celistvost Gruzie. V témže roce Moskva začala Jihoosetům rozdávat ruské 

pasy, a poskytovat jim tak ruské občanství. Rusko zároveň zakázalo dovoz gruzínského vína 

a o rok později začalo deportovat gruzínské občany ze svého území. Vzájemné vztahy se od té 

doby stále zhoršovaly, během roku 2007 ruská vojenská letadla například narušovala gruzínský 

vzdušný prostor a v oblastech Jižní Osetie a Abcházie bylo možné pozorovat občasné potyčky 

mezi oběma znepřátelenými stranami. Podobné incidenty přispívaly k posilování bojovné 
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atmosféry, která v roce 2008 vyústila v druhou válku v Jižní Osetii (Chatham 2011: 78; 

Karagiannis 2008: 79; Karagiannis 2014: 403-404; Hoch – Souleimanov 2012: 54-56).  

Napětí se na jaře roku 2008 začalo stupňovat poté, co ruské stíhací letadlo sestřelilo nad 

abchazským územím gruzínský bezpilotní letoun. Obě země navíc v červenci zahájily vojenské 

cvičení a přestřelky mezi gruzínskou armádou a osetinskými separatisty se začátkem srpna 

stávaly čím dál častějšími, což vedlo k evakuaci civilistů z Jižní Osetie do Ruska. Ve večerních 

hodinách 7. srpna oznámila gruzínská vláda klid zbraní, které však vydrželo pouze několik 

hodin. Poté, co byly gruzínské vesnice v Jižní Osetii separatisty těžce ostřelovány, Tbilisi 

zahájilo 8. srpna ráno ozbrojený útok na Cchinvali. Ruská reakce přišla záhy. Po téměř dvanácti 

hodinách ruská armáda překročila hranice a válka mezi Gruzií a Ruskem se naplno rozhořela 

(Chatham 2011: 79; Karagiannis 2008: 79).  

Ruský premiér Vladimir Putin označil ihned po zahájení invaze ruský postup za „absolutně 

oprávněný a legitimní“ gruzínské akce v Jižní Osetii za zločiny namířené proti vlastnímu 

obyvatelstvu. „Tato agrese vedla k mnohačetným obětem především mezi civilisty a doslova 

způsobila skutečnou humanitární katastrofu. A to už je zločin proti osetinskému lidu,“ uvedl 

premiér Putin (CNN 2008). Moskva svůj zásah obhajovala také údajnými zprávami 

o probíhající etnické čistce v Jižní Osetii. „Dostáváme zprávy o provádění etnického čištění ve 

vesnicích v Jižní Osetii, stoupá počet uprchlíků, roste panika, lidé se snaží zachránit své životy,“ 

řekl v televizním vystoupení ministr zahraničí Sergej Lavrov (Euroskop 2008). Ruský prezident 

Dmitrij Medveděv intervenci komentoval s odkazem na ochranu ruských vojáků působících 

v mírových jednotkách. „Musím chránit život a důstojnost ruských občanů, ať jsou kdekoliv“ 

(BBC 2008). Gruzínský prezident Saakašvili ruský zásah komentoval s tím, že se ve skutečnosti 

nejedná o pomoc Jižní Osetii. „Jde o zničení malého demokratického národu usilujícího o to žít 

v míru, svobodě a volnosti. Tato nevyprovokovaná, před dlouhou dobou naplánovaná invaze 

a agrese musí skončit“ (CNN 2008). Boje, které se brzy rozšířily do dalších částí Gruzie, trvaly 

pět dní. Moskva oznámila ukončení vojenské operace 12. srpna. Na mnoha místech byly 

vesnice a města téměř zdevastovány. Celkem si blesková válka podle Nezávislé mezinárodní 

mise pro zjišťování faktů o konfliktu v Gruzii (Independent International Fact-Finding Mission 

on the Conflict in Georgia – IIFFMCG) vyžádala na 850 obětí. Po ukončení války zároveň 

dochází k formálnímu uznání Jižní Osetie ze strany Ruska, čím se závislost separatistického 

regionu na Moskvě významně prohloubila (Hoch – Souleimanov 2012: 56; IIFFMCG 2009: 5; 

Karagiannis 2008: 79). 
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3.3. Politický diskurz Ruska a snahy o legitimizaci intervence 

Ruští zahraničně-političtí představitelé poskytli celou řadu právních argumentů, které měly 

intervenci v Gruzii ospravedlnit. Bezprostředně po zásahu se snažili ruskou akci obhájit jako 

nutnost chránit obyvatele Jižní Osetie i ruské peacekeepingové jednotky, které operovaly 

na separatistickém území. Tehdejší prezident Dmitrij Medveděv 7. srpna uvedl, že „gruzínské 

jednotky spáchaly něco, co se rovná aktu agrese proti ruským mírovým jednotkám a civilním 

obyvatelům Jižní Osetie“ (Hafkin 2010: 226). Po jednání s německou kancléřkou Angelou 

Merkelovou na společné tiskové konferenci 15. srpna Medveděv obhajoval ruský zásah jako 

ukončení humanitární katastrofy, které bylo v souladu s mezinárodním právem. „Rusko zůstává 

jedinou silou, která může chránit civilní obyvatelstvo a ruské občany, kteří zde žijí. Použili jsme 

přiměřená opatření založená na našem právu na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN.“ 

Kancléřka Merkelová přesto označila ruský zásah za nepřiměřený. „Vzájemně jsme při 

sdělování našich pohledů na situaci hovořili velmi otevřeně. A řekla jsem jasně, že je 

samozřejmě velká škoda, pokud dochází ke ztrátám na životech, a v tomto případě je mnoho, 

mnoho obětí. Ale i když vezmeme v úvahu popsání situace z pohledu Ruska, stále bych řekla, že 

ruská reakce byla nepřiměřená a že přítomnost ruských vojenských sil v samém srdci 

gruzínského území je špatná.“ (Mid.ru 2008b).  

Na ochranu ruských mírových jednotek a článek 51 Charty OSN se ve svém dopise z 11. srpna 

2008 odkazoval také ruský velvyslanec při OSN Vitalij Čurkin, který se tak snažil postoj Ruska 

vysvětlit ostatním členům Rady bezpečnosti OSN. Gruzínské aktivity v dopise označil za 

nelegální užití vojenské síly proti Ruské federaci. „Za těchto okolností neměla ruská strana 

jinou možnost, než použít vlastní neodmyslitelné právo na sebeobranu obsažené v článku 

51 Charty Organizace spojených národů. Mám tu čest ujistit vás, že užití síly ruské strany je 

naprosto přiměřené rozsahu útoku a nemá jiný cíl, než chránit ruský peacekeepingový 

kontingent a občany Ruské federace před nezákonnými akcemi gruzínské strany a předejít 

budoucím ozbrojeným zásahům proti nim“ (Čurkin 2008a).  

Na ochranu ruských mírových jednotek se odvolával také ministr zahraničí Sergej Lavrov 

v rozhovoru, který 9. srpna poskytl BBC. „Byly zřízeny peacekeepingové síly a tyto 

peacekeepingové síly měly mandát. Mandát měl zajistit, aby v konfliktní zóně nedošlo 

k narušení klidu a od mírových sil se v dokumentu vyžadovalo, aby takovému narušení 

zabránily a uhasily jej.“ Gruzie tyto povinnosti podle Lavrova porušila a útočila na civilisty, 

jejich obydlí i humanitární konvoje, a odpovědností Ruska proto bylo na tuto agresi reagovat. 
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Lavrov v rozhovoru rovněž zdůraznil povinnost chránit obyvatelstvo podle R2P. „Podle naší 

ústavy zde také existuje responsibility to protect – termín, který je v OSN široce užíván, pokud 

lidé vidí problémy v Africe nebo v jiných vzdálených regionech. Ale toto pro nás není Afrika, 

to je naše bezprostřední sousedství. Je to území, kde žijí ruští občané. Ústava Ruské federace 

spolu se zákony Ruské federace pro nás činí uplatnění odpovědnosti za ochranu v praxi za 

naprosto nevyhnutelné“ (Mid.ru 2008a). Ospravedlnit zásah ve jménu ochrany Rusů se snažil 

také předseda ruského Ústavního soudu Valerij Zorkin. Za tímto účelem odkazoval na článek 

61 Ústavy Ruské federace, který zaručuje ochranu ruských občanů v zahraničí. Tvrdil, že v 

případě ozbrojeného konfliktu na cizím území má Rusko právo vojensky zasáhnout, pokud je 

cílem takové operace zachránit životy jeho občanů trvale žijících v zahraničí. Operace v Jižní 

Osetii byla podle Zorkina zároveň v souladu s článkem 14.5 ruského federálního zákona 

o občanech žijících v zahraničí, který stanovuje, že pokud stát porušuje mezinárodní právo 

a lidská práva vůči ruským krajanům, Rusko má v souladu s mezinárodním právem podniknout 

veškeré úsilí k ochraně jejich zájmů (LOF 2015). 

Na tiskové konferenci 10. srpna náměstek ruského ministra zahraničních věcí Grigorij Karasin 

oznámil, že při konfliktu zemřely dva tisíce lidí, převážně Osetů, mezi kterými byla také velká 

část ruských občanů. „To, co se stalo v Cchinvali, nese jasné známky genocidy proti osetskému 

lidu a mělo by přirozeně být podrobeno právní analýze. […] Tragédie Jižní Osetie také vrhá 

nové světlo na roli mezinárodního společenství a ukazuje nebezpečí obsažené v cynismu 

a dvojím standardu, které jsou bohužel přirozené pro řadu států, které samy sebe nicméně 

považují za odpovědné členy mezinárodního společenství. Rusko, které uplatnilo právo na 

sebeobranu, – neboť umírali ruští občané, včetně ruských vojáků sloužících v mírových 

jednotkách, kteří byli na území cizího státu v souladu s mezinárodně uznaným mandátem – nyní 

v těžkých bojích vede operaci k nastolení míru“ (Mid.ru 2008c).  

V srpnových prohlášeních ruských politiků se slovo genocida, která je jedním z předpokladů 

pro zahájení akce humanitárního charakteru, objevovalo velmi často. Například premiér Putin 

uváděl: „Očití svědci viděli jednotky gruzínské armády, jak tanky přejíždějí ženy a děti, nebo 

jak zavlekli lidi do domů a nechali je shořet za živa. […] Co to bylo, když ne genocida?.“ 

Prezident Medveděv přirovnával situaci v Gruzii ke kosovskému případu a tvrdil, že pokud 

Západ může nazývat srbské akce z 90. let genocidou, pak lze termín použít i v souvislosti 

s aktivitami Gruzínů. „Je směšné, když lidé tvrdí, že máme nejdříve spočítat mrtvé, a pokud 

vyjde takové nebo takové číslo, byla by to genocida, ale že 100 lidí a méně už genocida není. 
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[…] Tohle si samozřejmě mohou myslet jen lidé, kteří použili letouny, aby 90 dní bombardovali 

jugoslávské území“ (Levy 2009). 

26. srpna ruský prezident svým podpisem oficiálně stvrdil uznání nezávislosti Jižní Osetie 

a Abcházie na Gruzii, což se stalo hlavním předmětem debaty Rady bezpečnosti OSN o dva 

dny později. Ruský velvyslanec při OSN odsoudil gruzínskou agresi vůči Jižní Osetii jako 

genocidu a uvedl, že sám gruzínský prezident Saakašvili nedal obyvatelům Jižní Osetie 

a Abcházie jinou možnost, než se od území Gruzie odtrhnout. „Agresivním útokem na Jižní 

Osetii v noci na 8. srpna 2008, který zapříčinil řadu obětí včetně vojáků mírových jednotek 

a dalších ruských občanů, a přípravou na podobné akce proti Abcházii, sám Saakašvili ukončil 

teritoriální integritu Gruzie, a to prostřednictvím surového a do očí bijícího vojenského zásahu 

proti lidem, které podle jeho vlastních slov chtěl vidět jako součást jeho státu.“ Čurkin zároveň 

situaci přirovnal k případu Kosova, které v témže roce také vyhlásilo nezávislost. Jižní Osetie 

a Abcházie mají podle Čurkina mnohem závažnější důvody pro uznání nezávislosti než 

Kosovo. V reakci na kritiku použití síly ze strany Ruska Čurkin rovněž připomněl zásah NATO 

v Kosovu v roce 1999 (OSN 2008b).  

Ospravedlnění intervence na základě responsibility to protect nalezneme i v projevech ruských 

zahraničně-politických elit v následujících měsících. Na zářijovém setkání Valného 

shromáždění OSN v témže roce tuto argumentaci znovu použil ruský ministr zahraničí Lavrov, 

který zde odsoudil zabíjení civilistů a příslušníků mírových sil. „Rusko pomohlo Jižní Osetii 

zahnat tuto agresi a splnilo svou povinnost chránit své obyvatelstvo a naplnit své 

peacekeepingové závazky. […] Není možné se abstraktně dovolávat ‚odpovědnosti za ochranu‘ 

a poté se rozčilovat, když je tento princip použit v praxi v přísném souladu s článkem 51 Charty 

OSN a dalšími normami mezinárodního práva. V Jižní Osetii Rusko bránilo největší z našich 

společných hodnot, nejdůležitější lidské právo – právo na život.“ Zároveň však Lavrov 

upozornil na to, že není možné konflikty řešit unilaterálně, pomocí nezákonného použití síly 

a za porušování mezinárodního práva (OSN 2008a). 

3.4. Intervence v Gruzii jako případ pro R2P?  

Jak bylo popsáno výše, ruští zahraničněpolitičtí představitelé ve svých projevech označovali 

gruzínské akce v Jižní Osetii za genocidu, a jak uváděl Sergej Lavrov, takové jednání si ze 

strany Ruska vyžadovalo zahájení humanitární intervence a uplatnění konceptu odpovědnosti 

za ochranu. Jak ale vyplývá ze zprávy Nezávislé mezinárodní mise pro zjišťování faktů 

o konfliktu v Gruzii (Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict 
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in Georgia), ruskou akci za humanitární intervenci považovat nelze. „Rusko jako jedna 

ze světových velmocí důsledně a vytrvale popíralo jakékoliv ospravedlnění intervence NATO 

v Kosovu jako humanitární zásah. Nemůže proto spoléhat na toto domnělé označení, aby 

ospravedlnilo vlastní intervenci na gruzínském území. Jako přímo sousedící stát má také Rusko 

důležité politické a další zájmy na území Jižní Osetie a v celém regionu.“ Pokud jde o ruskou 

argumentaci o ochraně vlastních občanů podle článku 61 ruské ústavy, dokument nezávislé 

mise připouští, že řada států v minulosti zahájila vojenskou akci na ochranu jeho občanů žijících 

v zahraničí, ale i legitimita těchto akcí byla zpochybňována. Neexistuje totiž žádné zvykové 

právo, které by to umožňovalo. Pokud by tedy tyto akce měly být vůbec umožněny, měly by 

být omezeny časově a jejich mandát by měl být zaměřen jen na evakuaci a záchranu občanů 

(IIFFMCG 2009: 24-25).  

Uznání ruského zásahu jako akce v souladu s responsibility to protect odmítá také zpráva 

Intenational Crisis Group nebo Gareth Evans, který se na vzniku konceptu odpovědnosti 

za ochranu v OSN podílel. Ruští politici totiž jako prvotní důvod intervence uváděli ochranu 

ruského obyvatelstva, R2P ale nemá jednotlivým státům sloužit k ochraně jeho obyvatel 

za hranicemi. Responsibility to protect znamená odpovědnost suverénního státu chránit své 

obyvatelstvo v rámci svého území a odpovědnost ostatních států zakročit, pokud daný stát není 

ochotný nebo schopný své obyvatelstvo chránit. Podle Evanse navíc akce Gruzínců nebyly tak 

velkého rozsahu, aby mohl být ruský zásah považován za legitimní. Evans pochybuje, zda byl 

jeden ze zločinů definovaných OSN – genocida, válečné zločiny, etnické čištění nebo zločiny 

proti lidskosti – gruzínskou stranou vůbec spáchán a sám akci Tbilisi označuje 

za „neoprávněnou, přehnanou reakci na provokace“ Jihoosetů. Evans zároveň zpochybňuje, 

zda bylo prvotním motivem Ruska skutečně chránit obyvatele Jižní Osetie, nebo převzít plnou 

kontrolu nad územím Jižní Osetie a Abcházie. Jako další důvod neuznat ruský zásah jako 

humanitární intervenci na základě R2P je absence principu, podle kterého je zahájení vojenské 

akce až poslední možnost po vyčerpání všech jiných dostupných prostředků. Rusko sice 

7. srpna naléhalo na Radu bezpečnosti OSN, aby obě strany vyzvala k příměří. Kvůli neshodě 

o tom, zda má dokument obsahovat také zmínku o teritoriální integritě Gruzie, však RB OSN 

nakonec neučinila nic. Evans rovněž zpochybňuje přiměřenost zásahu a zajištění toho, že 

intervence nezpůsobí víc utrpení než dobra. Rusko, které při debatách o R2P dlouhodobě trvalo 

na tom, aby byly humanitární vojenské akce zahájeny až po autorizaci Rady bezpečnosti 

a nebyly vedeny unilaterálně, v případě intervence v Gruzii navíc učinilo pravý opak (Evans 

2008; ICG 2008: 28-29). Jak vyplývá z argumentů Garetha Evanse, ruský zásah v Gruzii 
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nenaplnil podmínky konceptu odpovědnosti za ochranu uznané na Světovém summitu v roce 

2005. Přesto lze odvolávání se ruských politiků na R2P považovat za obrat v ruském 

skeptickém až cynickém pojímání humanitární intervence, kterou Rusko dlouhodobě označuje 

za nástroj Západu k prosazení vlastních zájmů. 
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4. Politický diskurz Ruské federace o západní intervenci v Libyi  

Tři roky po ruském zásahu na území Gruzie, který se Moskva snažila obhajovat jako potřebu 

chránit lidské životy na základě konceptu odpovědnosti chránit, muselo mezinárodní 

společenství řešit, zda na základě R2P zasáhne v Libyi. Tamní obyvatelstvo se bouřilo proti 

diktátorovi Muammaru Kaddáfímu, který ve snaze zachránit režim neváhal vůči Libyjcům 

použít rozsáhlé násilí. Intervenci se rozhodly zahájit západní země, Rusko zůstalo stranou. 

V následující kapitole se zaměřím především na to, jak na intervenci Rusko pohlíželo a jakou 

argumentaci ruští představitelé vůči zásahu používali. 

4.1. Počátek libyjské občanské války 

Na přelomu let 2010 a 2011 značnou část arabského světa zachvátilo takzvané arabské jaro, 

které pohlcovalo jeden nedemokratický režim za druhým. Řetězec revolucí byl započat 

v Tunisku a pokračoval v dalších zemích, například v Egyptě, Jemenu, Alžírsku či v Sýrii. 

Jednou z dalších zemí se stala Libye, kde od vojenského převratu v roce 1969 tvrdou rukou 

vládl Muammar Kaddáfí. K propuknutí občanské války se začalo schylovat 15. února 2011, 

kdy došlo v městě Benghází k násilným protestům proti zatčení právníka Fathí Tarbila, který 

bojoval za lidská práva politických vězňů. Demonstrace, které následně začaly požadovat 

ukončení Kaddáfího režimu, se rozšířily do dalších měst. Na to reagovaly libyjské bezpečnostní 

složky, které protesty tvrdě potlačily. Na 17. února národní konfederace libyjské opozice 

vyhlásila „den hněvu“, kterým si lidé měli připomenout výročí demonstrace proti karikaturám 

Proroka Muhammada před italským konzulátem v Benghází. Přes varování vlády, že budou 

jakákoliv shromáždění rozptýlena ostrou střelbou, se uskutečnily rozsáhlé demonstrace 

v nejméně čtyřech velkých městech včetně Benghází a Tripolisu. V Tripolisu demonstranti 

vypálili budovy bezpečnostních složek, ministerstva vnitra nebo budovu zasedání Všeobecného 

lidového kongresu. Protestanti zaútočili také na budovy rozhlasu a televize. Rozsah a násilnost 

protestů se následně rapidně zvýšily a demonstrace se proměnily v celonárodní povstání proti 

Kaddáfího režimu. Podle Human Rights Watch bylo za čtyři dny demonstrací zabito nejméně 

173 lidí (Adams 2012: 5; Gombár 2015: 164).  

V následujících dnech byly vládní bezpečnostní složky vytlačeny z Benghází a Misraty 

a postupně se z Kaddáfího kontroly dostávaly i další města na východě země. V Benghází 

vznikla Prozatímní národní rada, která se označila za „jediného zákonného představitele 

libyjského lidu a libyjského státu“. Na východě Libye se začaly formovat dobrovolnické milice 

a z původních demonstrací se stalo rozsáhlé povstání. Kaddáfí proti povstalcům použil těžké 
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zbraně, například kulomety či protitankové zbraně. 20. února se v televizi objevil syn 

Kaddáfího Sajf al-Islám, který vyhrožoval, že pokud vzpoura neustane, zemřou tisíce lidí 

a ulicemi „potečou potoky krve“. Podobně se vyjadřoval také samotný Kaddáfí, který vyzýval 

své příznivce, aby útočili na všechny oponenty režimu a sliboval, že Libyi „vyčistí dům od 

domu“. 20. února se v telefonickém rozhovoru snažil Kaddáfího přesvědčit k mírovému jednání 

generální tajemník OSN Pan Ki-mun, který ho vyzval, aby násilí proti civilistům okamžitě 

zastavil. Situaci v Libyi za genocidu označoval stálý představitel Libye v OSN Ibrahím ad-

Dabbáší, který kvůli násilnostem rezignoval a následně požádal o svolání Rady bezpečnosti 

OSN. Na masakry ve společném prohlášení reagovali zvláštní poradci generálního tajemníka 

OSN pro prevenci genocidy a pro responsibility to protect, kteří Kaddáfímu připomněli jeho 

závazek vyplývající ze Závěrečného summitu z roku 2005. Násilné akce odsoudily také 

regionální organizace Africká unie a Liga arabských států, která Libyi 22. února ze svých řad 

vyloučila. Na návrh Francie, Německa, Spojených států amerických a Velké Británie 26. února 

Rada bezpečnosti přijala rezoluci č. 1970, na základě které měly být na Kaddáfího režim 

uvaleny sankce a zbrojní embargo a zároveň vyzvala, aby byly Mezinárodním trestním soudem 

vyšetřeny násilnosti vůči civilistům. Součástí rezoluce rovněž bylo zablokování libyjských 

a osobních účtů Kaddáfího (Adams 2012: 5-6; Glanville 2013: 333; Gombár 2015: 165-166; 

ICSFFML 2012: 10). Přijetí rezoluce Rusko podpořilo. Vitalij Čurkin v Radě bezpečnosti 

uvedl: „Řešení situace v Libyi je možné pouze prostřednictvím politických opatření. To je 

účelem rezoluce přijaté Radou, která zavádí cílené, jasně vyjádřené, restriktivní opatření vůči 

těm, kteří jsou odpovědní za násilí proti civilnímu obyvatelstvu.“ Zároveň ale dodává, že 

vměšování se do záležitostí Libye by situaci mohlo zhoršit (OSN 2011a).   

4.2. Intervence v Libyi 

Po přijetí rezoluce se situace k lepšímu nezměnila, regionální organizace na Kaddáfího naopak 

stále víc naléhaly, aby situaci řešil mírovými prostředky a apelovaly na OSN, aby pro záchranu 

civilistů udělala víc. Důležitý moment přichází 13. března, kdy Liga arabských států vyzvala 

k vytvoření bezletové zóny nad Libyí. O čtyři dny později je na půdě Rady bezpečnosti OSN 

deseti hlasy3 schválena rezoluce č. 1973 o bezletové zóně, která měla pomoci chránit civilní 

obyvatelstvo. Kromě Ruska se hlasování zdržely také Čína, Brazílie, Německo a Indie, žádný 

stát však rezoluci nevetoval. Mezinárodní společenství tak vyzvalo k okamžitému příměří 

a ukončení útoků na civilní obyvatelstvo. Rezoluce státům mezinárodního společenství povolila 

                                                           
3 Bosna a Hercegovina, Francie, Gabon, JAR, Kolumbie, Libanon, Nigérie, Portugalsko, USA, Velká Británie 
(Adams 2012: 7) 
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použití všech dostupných prostředků k ochraně civilního obyvatelstva vyjma zahraniční 

okupace (Adams 2012: 6-7; Glanville 2013: 334). Právě možnost použití síly přiměly výše 

zmíněné státy zdržet se hlasování. Zástupce Německa v Radě bezpečnosti OSN například 

uvedl, že ve vojenské operaci spatřuje velké riziko a že „pravděpodobnost velkých ztrát na 

životech by neměla být podceňována“. Stejný důvod uvádělo také Rusko, které varovalo před 

„nevyhnutelnými humanitárními důsledky nepřiměřeného použití vnější síly v Libyi“, které by 

zapříčinilo narušení bezpečnosti v celém regionu (OSN 2011b).  

19. března Francie, Velká Británie, Spojené státy a další země v Paříži odsouhlasily použití síly 

za účelem prosazení rezoluce 1973 a ještě týž den vojenskou intervenci v Libyi zahájily. 

K těmto státům se později připojily i další země – například Belgie, Dánsko, Kanada, Katar, 

Norsko, Španělsko, Jordánsko, Nizozemsko, Řecko nebo Švédsko. Operace vedená 

Severoatlantickou aliancí s názvem Unified Protector útoky zaměřovala na letiště, vojenská 

zařízení, velící budovy nebo dopravní uzly, ale i na Kaddáfího a jeho rodinu. NATO vedlo 

vzdušné nálety s cílem přimět režim, aby přestal páchat masakry na vlastním obyvatelstvu, jak 

zakazuje rodící se norma odpovědnosti za ochranu. Operace však byly zaměřené také na svržení 

vlády libyjského diktátora a podporu povstalců, což vyvolalo kritiku, podle které NATO 

překročilo mandát daný rezolucí (Gombár 2015: 166-167). Západní velmoci svůj záměr také 

samy potvrdily. Britský ministr obrany Liam Fox po zahájení útoku uvedl: „Mise splněna by 

znamenalo, že jsou libyjští občané osvobozeni, aby mohli rozhodovat o vlastním osudu. Je to 

zcela jasné – mezinárodní společenství chce [Kaddáfího] režim ukončit a chce, aby libyjský lid 

převzal kontrolu nad vlastní zemí“ (Adams 2012: 13). Ve společném prohlášení Baracka 

Obamy, Nicolase Sarkozyho a Davida Camerona svůj záměr potvrdili také nejvyšší 

představitelé USA, Francie a Velké Británie. „Naše povinnost a náš mandát vyplývající 

z rezoluce OSN 1973 je chránit civilisty, a to my děláme. Není to odstranit Kaddáfího silou, ale 

je nemožné si představit budoucí Libyi s Kaddáfím u moci“ (Cameron – Sarkozy – Obama 

2011). 

14. dubna se ministři zahraničí států účastnících se operace dohodli, že v ní budou pokračovat, 

dokud nepřestanou útoky na civilní obyvatelstvo, Kaddáfího režim nestáhne veškeré vojenské 

a polovojenské jednotky na základny a režim obyvatelům neumožní okamžitý a bezpečný 

přístup k humanitární pomoci. Zahraniční vojenská intervence posílila libyjské povstalce, kteří 

v květnu vytvořili Libyjskou národní osvobozeneckou armádu. Zhoršilo se naopak mezinárodní 

postavení Muammara Kaddáfího, na kterého koncem června Mezinárodní trestní soud vydal 

zatykač za zabíjení civilistů mezi 15. a 28. únorem. Důležitým okamžikem se stala bitva 
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o Tripolis v druhé polovině srpna, v níž povstalci zvítězili, a Prozatímní národní rada tak získala 

i mezinárodní uznání řady států. Po osvobození Tripolisu NATO potvrdilo svůj závazek chránit 

a osvobodit libyjský lid. 16. září Rada bezpečnosti OSN znovu potvrdila mandát vojenské 

operace chránit obyvatele Libye a rozhodla o vyslání podpůrné mírové mise UNSMIL (United 

Nations Support Mission  in Libya). Operace Unified Protector skončila 31. října poté, co byl 

20. října Kaddáfí dopaden a následně povstaleckými silami zabit (Gombár 2015: 167-170; 

Nato.int 2015). 

4.3. Politický diskurz Ruské federace a kritika zneužití R2P 

Přestože Rusko rezoluci 1973 v Radě bezpečnosti OSN nevetovalo, její obsah kvůli povolení 

použití síly kritizovalo, což by také důvod, proč se ruský zástupce Čurkin zdržel hlasování. 

14. března před jednostrannou vojenskou intervencí, která by nebyla schválená Radou 

bezpečnosti, varoval ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Víme o plánech na vojenské intervence, 

které jsou více či méně otevřeně diskutovány, včetně té související se situací v Libyi. Naše 

společná pozice je taková, že to by bylo možné pouze na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti 

OSN“ (PressTV 2011). Silnější rétorika však z úst ruských představitelů začala zaznívat poté, 

co západní státy 19. března vojenskou intervenci na libyjském území skutečně zahájily. 

Ministerstvo zahraničních věcí 20. března vydalo prohlášení, kde tento krok rázně odsoudilo. 

„V této souvislosti vyzýváme, aby dotčené státy zastavily nevybíravé použití síly. Pevně věříme, 

že je nepřijatelné používat mandát odvozený od rezoluce RB OSN 1973, jejíž přijetí bylo zcela 

dvojznačné, aby bylo možné dosáhnout cílů, které jdou nad rámec jejího ustanovení. Rezoluce 

umožňuje pouze opatření na ochranu civilního obyvatelstva“ (Mid.ru 2011a).  

O den později byl zásah vedený NATO kritizován premiérem Vladimirem Putinem, který 

odsoudil i samotnou rezoluci, která podle jeho slov dovoluje všechno. Výzvu k vojenské 

intervenci přirovnal k účastnění se středověkých křížových výprav. „To, co mě trápí, není 

samotná vojenská intervence – jsem znepokojen tou jednoduchostí, s jakou jsou rozhodnutí 

o použití síly v mezinárodních vztazích přijímána.“ Podle Putina se to stává stálým jevem 

americké zahraniční politiky. „Během Clintonovy éry bombardovali Bělehrad, Bush poslal 

armádu do Afghánistánu, poté poslal pod vykonstruovanou, falešnou záminkou armádu 

do Iráku a zničil celé irácké vedení – umíraly dokonce i děti z rodiny Saddáma Husajna. […] 

Nyní je to převrat v Libyi pod záminkou chránit mírumilovné obyvatelstvo. […] Ale při 

bombových útocích to je přesně civilní obyvatelstvo, které je zabíjeno. Kde je nějaká logika 

a svědomí?“ (Bryanski 2011). 
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O něco mírnější bylo prohlášení tehdejšího prezidenta Medveděva, jenž učinil ve stejný den 

jako Putin. „Náš neměnný postoj je takový, že všechny rezoluce Rady bezpečnosti OSN musí 

sledovat cíle, jako je posílení míru a ukončení civilních bojů, předcházet eskalaci konfliktu 

a chránit životy civilistů. Bohužel, z posledního vývoje vidíme, že začala skutečná vojenská 

intervence. To je něco, co by nemělo být dovoleno. Doufám, že všechny země účastnící 

se vojenských operací k vynucení bezletové zóny nad Libyí, a které používají své ozbrojené síly, 

jednají s vědomím, že jakékoliv jejich kroky musejí být v zájmu libyjského lidu a za účelem 

zabránit dalším ztrátám na životech a předejít rozpadu země.“ Ruský prezident rovněž 

vysvětlil, proč se Rusko pouze zdrželo hlasování a nepoužilo při schvalování rezoluce 1973 

právo veta. „Rusko nepoužilo právo veta z jednoduchého důvodu – nepovažuji rezoluci, o které 

se bavíme, za špatnou. Navíc si myslím, že toto usnesení celkově odráží naše chápání událostí 

v Libyi, ale ne v kompletním slova smyslu. […] Bylo by špatné, abychom teď kolem sebe začali 

mávat a říkali, že jsme nevěděli, co děláme. Jednalo se o vědomé rozhodnutí z naší strany. 

Takové byly pokyny, které jsem dal ministerstvu zahraničních věcí, a které byly provedeny. 

Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, že vše, co se děje v Libyi, je výsledkem chování libyjských 

vůdců, které nelze tolerovat, a zločinů, které spáchali proti vlastním lidem“ (Kremlin.ru 2011). 

Názory obou státníků se tak výrazně lišily. Zatímco Medveděv odsoudil vojenskou intervenci, 

ale ne její záměr vyplývající z rezoluce, kterou tím, že nevyužil právo veta, sám posvětil, 

Vladimir Putin volil mnohem silnější slova a odsoudil i rezoluci jako takovou.  

V podobném duchu se vedl také projev Sergeje Lavrova na zářijovém zasedání Valného 

shromáždění OSN, v němž ministr zahraničí kritizoval překročení mandátu ze strany 

intervenujících států. „Rusko odsuzuje použití násilí proti civilistům a podporuje touhy 

arabských národů oživit jejich státy ve smyslu demokratického rozvoje a sociální a ekonomické 

prosperity. Stejně tak musejí být zásahy vnějších sil založeny na plném dodržování 

mezinárodního práva a musejí být nápomocné při hledání politického urovnání mezi 

vládnoucími silami a opozicí. Snahy jít nad rámec Rady bezpečnosti jsou nepřijatelné, protože 

podkopávají její autoritu a mají za následek utrpení nevinných civilistů“ (OSN 2011c). 

Klíčovým aspektem ruské kritiky intervence v Libyi vedené západními státy bylo nedodržení 

a překročení mandátu rezoluce OSN, která sice umožnila ozbrojenou akci na záchranu civilního 

obyvatelstva, Západ ji však využil ke svržení režimu Muammara Kaddáfího. Ruští 

představitelé, kteří při akcích vedených západními státy tradičně trvají na dodržování 

mezinárodního práva a principů OSN, překročení mandátu daného Radou bezpečnosti odmítali 

a trvali na tom, aby se intervence zaměřovala skutečně jen na ochranu civilistů. Oproti do jisté 
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míry mírnému postoji ruského prezidenta Medveděva, premiér Putin kritikou Západu nešetřil 

a zahájení ozbrojené intervence v Libyi dokonce přirovnal ke středověkým křížovým 

výpravám. Odlišná prohlášení a rétorika obou státníků napovídá, že vedení Ruska nebylo 

v názoru, jak reagovat na situaci v Libyi, jednotné. Obecně však Rusko zaujalo spíše pasivní 

pozici. Intervence se neúčastnilo, zároveň však k jejímu zahájení nevyužitím práva veta 

přispělo. 
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5. Politický diskurz Ruské federace v kontextu občanské války 

v Sýrii 

Kromě Libye a dalších severoafrických a blízkovýchodních zemí arabské jaro zasáhlo také 

Sýrii, v jejímž čele stál od roku 2000 autoritářský prezident Bašár Asad a kde po čtyři desetiletí 

vládla represivní strana Baas. Protivládní protesty požadující nastolení demokracie, které 

propukly v březnu roku 2011, se brzy rozhořely v nepřehlednou občanskou válku, která trvá 

dodnes. Rusko, které je dlouhodobým spojencem Asada, vojenský zásah na ochranu obyvatel 

od počátku odmítalo a vetovalo veškeré rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které by umožnily 

zahájení humanitárního zásahu v zemi (Syrskarevoluce.cz 2016). 

5.1. Zahájení války v Sýrii a ruské obavy z opakování scénáře v Libyi 

Syrská občanská válka propukla v polovině března 2011, tedy ve stejnou dobu, kdy Radou 

bezpečnosti OSN prošla rezoluce umožňující zásah na ochranu obyvatelstva v Libyi. Jak bylo 

nastíněno v předešlé kapitole, této možnosti neváhaly využít západní státy, které zahájily 

letecké údery na libyjském území. Podobnému scénáři se chtělo Rusko v případě Sýrie vyhnout 

(Allison 2013: 798). Ruský zástupce v Radě bezpečnosti OSN 21. dubna uvedl, že Rusko 

podporuje snahy dosáhnout stability a míru, což je prý také záměr syrského prezidenta. 

Důkazem podle vyslance Moskvy bylo zavádění domácích reforem, včetně zrušení 

výjimečného stavu, který v Sýrii trval téměř 50 let. „V tomto ohledu považujeme za nepřijatelné 

jakékoliv vnější vměšování do záležitostí Sýrie a jiných států v regionu“ (OSN 2011d). Proti 

vnějšímu zásahu, který by následoval případ Libye, se 13. května vyslovil také ministr zahraničí 

Lavrov. „Snahy znásobit libyjskou zkušenost v dalších zemích regionu jsou velice nebezpečné, 

ať už to je Jemen, Sýrie nebo Bahrajn – nadšení překypuje téměř všude“ (Mid.ru 2011b).   

V červnu zvláštní poradci generálního tajemníka OSN pro responsibility to protect a prevenci 

genocidy, Edward Luck a Francis Deng, syrský režim vyzvali, aby ukončil násilí proti 

demonstrantům, a vyjádřili obavy nad zvyšujícím se počtem obětí. „Připomínáme vládě Sýrie 

a stejně tak členským státům OSN povinnost chránit obyvatelstvo, ke které se zavázali 

v Závěrečném dokumentu summitu v roce 2005 a která byla potvrzena v následné rezoluci 

Valného shromáždění a Rady bezpečnosti. […] Systematické a rozsáhlé útoky, které se údajně 

dějí v Sýrii, se zdají být namířené proti civilnímu obyvatelstvu. To zdůrazňuje potřebu 

nezávislého, důkladného a objektivního prošetření jakéhokoliv údajného porušení 

mezinárodních lidských práv“ (OSN 2011e). Rusko však podobné obavy nesdílelo. Ministr 

zahraničí Lavrov 1. června uvedl, že situace v Sýrii nepředstavuje hrozbu pro mezinárodní mír 
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a bezpečnost a naopak závažné důsledky by pro celý blízkovýchodní region mělo vměšování 

se do vnitřních záležitostí Sýrie zvenčí (Allison 2013: 798). 

5.2. Ruské právo veta jako nástroj k zabránění intervence 

Rusko bylo ve své pozici podporující Asadův režim neústupné a vetovalo veškeré rezoluce 

vyzývající k ukončení násilí na civilním obyvatelstvu. Moskva striktně odmítala jakoukoliv 

možnost zásahu podle kapitoly VII Charty OSN a blokovala i snahy mezinárodního 

společenství o zavedení sankcí proti Asadovu režimu. První veto Moskva spolu s Čínou použila 

proti rezoluci Francie, Německa, Portugalska a Velké Británie v říjnu. Jak při rozpravě 

o rezoluci v Radě bezpečnosti OSN uvedl ruský velvyslanec Vitalij Čurkin, hrozba ultimáta 

a sankce proti syrským autoritám Rusko považuje za nepřijatelné, stejně jako vnější vojenskou 

intervenci. Odkazoval se při tom na zásah západních sil v Libyi. „Situace v Sýrii nemůže být 

v Radě posuzována odděleně od libyjské zkušenosti.“ Ruský velvyslanec při OSN následně 

vyjádřil znepokojení nad prohlášeními, že interpretace libyjské rezoluce 1973 

Severoatlantickou aliancí je modelem pro budoucí vojenské akce realizující koncept 

odpovědnosti za ochranu. Čurkin také označil za nespravedlivé vinit z násilí pouze vládní síly, 

protože stejnou zodpovědnost za ně nesou také rebelové. Rusko se zároveň stavělo do pozice 

mediátora, který usiluje o mírové řešení a nabídlo pomoc při urovnání konfliktu (OSN 2011f). 

Moskva spolu s Pekingem v následujícím roce vetovaly další dvě rezoluce vyzývající k míru 

v Sýrii. Potřetí právo veta Rusko s Čínou využily v červenci roku 2012, kdy západní státy 

navrhly rezoluci zahrnující článek VII Charty OSN, který by umožnil zavedený sankcí i použití 

síly. Čurkin v RB OSN znovu potvrdil ruskou pozici a uvedl, že Rusko nemůže odsouhlasit 

přijetí dokumentu, který by otevřel cestu vnějšímu vojenskému vměšování do vnitřních 

záležitostí Sýrie (OSN 2012). 

Myšlenka uskutečnění vojenské intervence v Sýrii zesílila poté, co v roce 2013 začalo gradovat 

podezření o užívání chemických zbraní režimem Bašára Asada. Představitelé západních států 

se uváděli, že pokud by se podezření potvrdilo, byla by překročena mez, která doposud bránila 

k zahájení ozbrojeného zásahu (iDnes.cz 2013). Obavy Ruska o zahájení intervence vzrostly 

po chemickém útoku na předměstí syrského hlavního města Damašku, při kterém 21. srpna 

2013 zemřely stovky lidí. Generální tajemník Pan Ki-Mun v polovině září, kdy bylo potvrzeno 

užití nervového plynu sarin, útok označil za válečný zločin. „Musí existovat odpovědnost za 

užití chemických zbraní. Jakékoliv užití chemických zbraní kýmkoliv a kdekoliv je zločin.“ 

Generální tajemník zároveň vyzdvihl dojednání dohody mezi Ruskem a Spojenými státy 
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o zabezpečení a zničení syrského arzenálu chemických zbraní (OSN 2013a). Díky dohodě mezi 

Moskvou a Washingtonem Západ od intervence ustoupil. Rusko setrvávalo ve své odmítavé 

pozici vůči ozbrojenému zásahu a odkazovalo se při tom na pochybnosti o tom, kdo chemické 

útoky vůbec spáchal. Koncem září ministr zahraničí Sergej Lavrov na zasedání Valného 

shromáždění OSN uvedl, že užití chemických zbraní je sice nepřípustné, nikomu to ale nedává 

právo bez důkladného prošetření ostatní obviňovat a vydávat verdikty. „V poslední době 

se často argumentuje tím, že hrozba použití síly, která je přímo zakázaná Chartou OSN, je téměř 

nejefektivnější způsob k řešení mezinárodních problémů, včetně urovnání národních domácích 

konfliktů. Existují pokusy přenést tento přístup také na situaci v Sýrii. To se děje navzdory 

skutečnosti, že se všechny zkušenosti s intervencemi za použití síly v posledních letech ukázaly 

jako neefektivní, nesmyslné a destruktivní“ (OSN 2013b). 

V květnu roku 2014 Rusko a Čína znovu vetovaly rezoluci, týkající se konfliktu v Sýrii. 

Tentokrát bylo záměrem rezoluce, kterou předložila Francie, prošetřit zločiny páchané 

na syrském území Mezinárodním trestním soudem. Rusko však o úmyslech nastolené rezoluce 

pochybovalo. „Je to jen další pokus znovu vytvořit záminku pro ozbrojený zásah do syrského 

konfliktu? […] Nelze opomenout skutečnost, že kdy Rada bezpečnosti naposledy odkázala 

případ k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) – případ Libye prostřednictvím rezoluce 1970 

(2011) – nepomohlo to vyřešit krizi a namísto toho se jen přilil olej do ohně“ (OSN 2014a). 

5.3. Zapojení do syrského konfliktu  

První vojenský zásah vnějších sil na území Sýrie byl zahájen v září roku 2014, kdy Spojené 

státy americké spolu s pěti4 arabskými zeměmi zaútočily na pozice takzvaného Islámského státu 

(IS). USA a Francie již dříve prováděly letecké údery na cíle IS, jednalo se však o území Iráku, 

který o akci spojence sám požádal. V případě Sýrie však žádné povolení k intervenci 

neexistovalo, USA pouze o útoku předem informovaly. To se stalo terčem kritiky ruského 

prezidenta Vladimira Putina, který na problém upozornil také generálního tajemníka OSN 

(Česká televize 2014). Ruské ministerstvo zahraničí v den zahájení ozbrojené akce vydalo 

prohlášení, kde Moskva vyzývala k tomu, aby byly letecké údery vedeny podle mezinárodního 

práva. „To neznamená formální, jednostranné upozornění na údery, ale výslovný souhlas syrské 

vlády nebo příslušné rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. […] Boj proti terorismu na Blízkém 

východě a v severní Africe vyžaduje koordinované úsilí mezinárodního společenství pod 

                                                           
4 Jordánsko, Bahrajn, Saúdská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty 
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patronátem OSN. Pokusy o prosazení politických cílů a porušování suverenity států v regionu 

mohou pouze zhoršit napětí a slouží k prohloubení destabilizace situace. Moskva opakovaně 

varovala, že ti, kteří iniciují jednostranné použití síly, nesou plnou mezinárodní a právní 

odpovědnost za jeho důsledky“ (Mid.ru 2014a). Kritika Spojených států se stala předmětem 

také projevu Sergeje Lavrova ve Valném shromáždění koncem září. „Vojenská intervence 

se stala normou, a to navzdory neutěšeným výsledkům všech silových operací, které USA vedly 

v posledních letech. Udržitelnost mezinárodního systému byla několikrát otřesena, ať už to bylo 

bombardováním NATO v Jugoslávii, intervencí v Iráku, útokem proti Libyi či nezdarem 

operace v Afghánistánu. Pouze díky intenzivnímu diplomatickému úsilí bylo v roce 2013 

zabráněno také agresi proti Sýrii“ (OSN 2014b). 

O rok později, v září roku 2015, zahájilo ozbrojenou intervenci v Sýrii také Rusko, které bylo 

do konfliktu doposud zapojeno pouze nepřímo a Asadovu režimu poskytovalo především 

vojenské vybavení a politickou podporu. Informace o vstupu Ruska do konfliktu se začaly 

objevovat už v létě, kdy se syrské vládní jednotky nacházely ve složité situaci, a Moskva jim 

proto přispěchala na pomoc. Ruská vojenská operace byla brzy kritizována, jelikož se jejím 

cílem nestali pouze bojovníci Islámského státu, ale i opoziční skupiny podporované Západem 

(Visingr 2016). 22. října ruský prezident Vladimir Putin vysvětloval záměry ruské operace 

v Sýrii jako snahu o nastolení míru a potřebu bojovat proti terorismu. „Poté, co nás syrská vláda 

požádala o podporu, rozhodli jsme se zahájit ruskou vojenskou operaci. Znovu zdůrazňuji: je 

zcela legitimní a jejím cílem je pouze pomoci nastolit mír. Jsem si jist, že akce ruských vojáků 

bude mít na situaci nezbytný pozitivní efekt, pomůže syrské vládě vytvořit podmínky pro 

následné politické řešení a zorganizuje preventivní útoky proti teroristům, kteří ohrožují náš 

národ, Rusko“ (Valdai Discussion Club 2015). 

Vzdušná podpora ruských jednotek syrskému prezidentovi oficiálně trvala téměř šest měsíců. 

14. března Vladimir Putin oznámil, že se jeho jednotky ze Sýrie stahují. Jak uvedl na společném 

jednání s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu, cíle 

syrské mise – radikální změna situace v boji proti mezinárodnímu terorismu a vytvoření 

podmínek pro zahájení mírového procesu – byly naplněny, proto může být operace ukončena 

(Kremlin.ru 2016). 
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5.4. Ruský postoj k R2P v případě Sýrie  

Zatímco v případě Libye, kdy byla doktrína odpovědnosti za ochranu v praxi uplatněna, 

v případě syrské občanské války to mezinárodnímu společenství umožněno nebylo. Jak bylo 

popsáno výše, důvodem bylo uplatnění práva veta v RB OSN ze strany Ruska a Číny. Moskva 

ve své argumentaci nejčastěji odkazovala na princip nevměšování se do vnitřních záležitostí 

a na překročení mandátu při zásahu v Libyi, jehož hlavním úkolem byla ochrana obyvatelstva 

a uplatnění konceptu responsibility to protect. Cílem intervence v Libyi vedené západními státy 

se však stalo svržení režimu Muammara Kaddáfího, což Moskva kritizovala a používala jako 

hlavní argument pro použití práva veta v případě Sýrie. Rusko, které je dlouholetým spojencem 

Bašára Asada, nemohlo dopustit, aby se tento libyjský model opakoval i v Sýrii. Spřízněnost se 

syrským režimem Moskva nakonec dokázala i v září roku 2015, kdy se Bašárovy jednotky 

ocitly v nouzi, a ruská armáda jim proto přišla na pomoc. 

Pokud se blíže podíváme na ruské motivy pro použití práva veta v RB OSN, hrálo zde roli 

několik faktorů. Jedním z nich je, jak už bylo uvedeno, úzký vztah Moskvy s Asadovým 

režimem. Syrský vůdce si vysloužil přízeň ruských představitelů mimo jiné v roce 2008, kdy 

Sýrie jako druhá země po Bělorusku vyjádřila Moskvě podporu při její intervenci v Jižní Osetii. 

Podobným příkladem je i podpora ruské politiky v kontextu ruské intervence v Čečensku, kdy 

Damašek po vzoru Moskvy odsoudil čečenské bojovníky jako teroristy. Další z důvodů, proč 

Moskva nechtěla západní intervenci v zemi dovolit, je početná ruská menšina žijící v Sýrii. 

Rusko a Sýrii také pojí materiální zájmy, například obchod se zbraněmi, který by byl po svržení 

Asada ohrožen. Rusko svou pozici vůči syrskému konfliktu obhajovalo zároveň jako obavu 

z rozpoutání chaosu a narušení mezinárodního a regionální řádu, které by mohlo vyvolat šíření 

teroristických buněk. Největší obavou Kremlu bylo, aby se hrozba islámského terorismu 

nepřelila také do ruského dlouhodobě nestabilního regionu Severního Kavkazu. Nejčastější 

ruská argumentace pro využití veta, která odkazovala na princip suverenity a nevměšování se 

do vnitřních záležitostí, se tak zdá být pouze deklarativní (Allison 2013: passim). 

Na závěr lze konstatovat, že poté, co Rusko doktrínu odpovědnosti chránit v případě Jižní 

Osetie samo využilo a v roce 2011 umožnilo její uplatnění jako reakci na krutosti páchané 

libyjským režimem, v případě Sýrie koncept R2P zavrhlo. Před zneužíváním konceptu 

odpovědnosti za ochranu se věnuje také zahraničně-politická strategie Ruské federace z roku 

2013. „Je nepřijatelné, aby vojenské intervence a jiné formy vměšování zvenčí, které 

podkopávají základy mezinárodního práva založeného na principu svrchované rovnosti států, 
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byly vedeny pod záminkou uplatňování konceptu ‚odpovědnosti chránit‘,“ píše se v dokumentu 

(Mid.ru 2013). Přes toto varování před zneužívání R2P však Rusko o rok později myšlenku 

chránit životy obyvatel cizího státu samo zneužívá v kontextu konfliktu na Ukrajině, kterému 

bude věnována následující kapitola.  
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6. Ruská intervence na území Ukrajiny a související politický 

diskurz 

Posledním případem, na kterém budu sledovat ruskou legitimizační rétoriku ve vztahu ke 

konceptu odpovědnosti chránit, bude ruská intervence na poloostrově Krym v roce 2014. 

Poloostrov, na kterém žije velký počet Rusů, se nachází na území Ukrajiny. Po událostech, 

které se odehrály před dvěma lety, však Rusko Krym jednostranně přičlenilo ke svému území. 

Jaké argumenty pro tento krok ruští představitelé používali, bude hlavním cílem následující 

kapitoly. 

6.1. Zahájení ukrajinského konfliktu a anexe Krymu 

Poloostrov Krym byl přičleněn k carskému Rusku za vlády Kateřiny Veliké v roce 1783. Po 

vzniku Sovětského svazu se stal součástí ruské svazové republiky, kterou zůstal až do roku 

1954, kdy ho tehdejší sovětský vůdce Nikita Chruščov daroval Ukrajinské sovětské 

socialistické republice. Po rozpadu SSSR se Krym i přes separatistické tendence stal autonomní 

republikou v rámci Ukrajiny. To však nebylo přijatelné pro Rusy žijící na Krymu, kteří podle 

sčítání lidu z roku 1989 tvořili 65 % místního obyvatelstva (dále zde žilo 27 % Ukrajinců a 2 % 

Tatarů). V referendu se proto vyslovili pro nezávislost Krymu na Ukrajině a v roce 1992 

odhlasoval nezávislost také krymský parlament (Malenovský 2015: 25; Karagiannis 2014: 

407). 

Krize na Ukrajině se rozhořela poté, co ukrajinský prezident Viktor Janukovyč koncem 

listopadu roku 2013 oznámil, že nepodepíše asociační dohodu s Evropskou unií. Janukovyč 

naopak začal orientaci země směřovat k Rusku, které Kyjevu přislíbilo zakoupení ukrajinských 

dluhopisů ve výši 15 miliard dolarů a snížení cen dodávek zemního plynu o třetinu. Politické 

kroky ukrajinského establishmentu vyhnaly do ulic tisíce Ukrajinců, kteří trvali 

na proevropském směřování země. Protivládní protesty, které požadovaly Janukovyčovu 

rezignaci, postupem času získávaly na síle a šířily se z ukrajinské metropole do dalších měst. 

Symbolem a hlavním místem demonstrací se stalo kyjevské náměstí Nezávislosti, lidově 

označováno jako Majdan. Demonstrace nezůstaly bez odezvy a ukrajinská policie je začala 

tvrdě potlačovat. V únoru následujícího roku opozice sestavila prozatímní vládu a parlament 

odhlasoval sesazení Janukovyče z funkce prezidenta. Ukrajinský parlament se zároveň 

neúspěšně pokusil o zrušení zákona uznávajícího ruštinu jako oficiální jazyk (EurActiv.cz 

2014a; Karagiannis 2014: 407-408). 
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Mezitím se zhoršovala situace také na Krymu. Koncem února proruští ozbrojenci obsadili 

budovu krymského parlamentu, letiště v hlavním městě Simferopol a následně také další vládní 

budovy a sídla televizních stanic. Událostí se účastnili neoznačení vojáci, často nazývaní jako 

zelení mužíčci. Postupem času přibývalo důkazů, že se jedná o neoznačené ruské vojáky, 

Moskva však tuto informaci popírala a snažila se ji vyvracet. Blížící se odtržení Krymu 

předznamenávalo také zavedení hraničních kontrol mezi pevninskou částí Ukrajiny 

a Krymským poloostrovem. Dne 1. března požádal ruský prezident Vladimir Putin horní 

komoru ruského parlamentu o svolení vyslat na Ukrajinu ozbrojené jednotky za účelem ochrany 

etnických Rusů. Souhlas získal a krymský parlament následně odsouhlasil odtržení Krymu od 

Ukrajiny a připojení k Ruské federaci. Tento krok byl potvrzen 16. března v referendu, v rámci 

kterého se pro připojení k Rusku vyslovilo 96 procent obyvatel Krymu při volební účasti 85 

procent. Spojené státy a Evropská unie však výsledek hlasování neuznaly a referendum 

označily za nelegální. Referendum místo toho přispělo k rychlejšímu rozhodování o zavedení 

sankcí proti ruským a krymským lídrům. O dva dny později podepsal zástupce Krymu smlouvu 

s ruským prezidentem Putinem, podle které se Republika Krym připojuje k Ruské federaci. 

Proces anexe Krymu byl završen 21. března 2014, kdy byla smlouva ratifikována a vstoupila 

v platnost. K anexi ukrajinského poloostrova došlo bez většího násilí. Rychlým sledem událostí 

byla zaskočena i samotná ukrajinská vláda, která tak navzdory normám mezinárodního práva 

de facto přišla o část svého území (BBC 2014; Bílková 2014: 2; Karagiannis 2014: 408-409). 

6.2. Ruské argumenty pro ospravedlnění intervence na Krymu 

Ruská argumentace pro intervenci a bleskovou anexi Krymu se opírala, podobně jako v případě 

Jižní Osetie, především o nutnost chránit ruské obyvatelstvo, které se podle Kremlu nachází 

v nebezpečí. Po udělení souhlasu Vladimiru Putinovi rozmístit na Krymu ruskou armádu, se na 

potřebu chránit ruské obyvatelstvo na Krymu odvolával ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, 

a to v projevu, který přednesl v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. „Centrum Kyjeva a další 

města na západě Ukrajiny byly okupovány ozbrojenými radikály, kteří používali extremistická, 

protiruská a antisemitská hesla. […] V plném souladu s ruskými zákony a s ohledem na 

mimořádnou situaci na Ukrajině, ohrožení životů ruských státních příslušníků, našich krajanů 

a zaměstnanců ruské černomořské flotily na Ukrajině, prezident Ruska požádal Radu Ruské 

federace o povolení vyslat ruské ozbrojené síly na území Ukrajiny, dokud nebude v zemi 

normalizována sociální a poltická situace. […] Znovu opakuji, jde o ochranu našich občanů 

a krajanů, o obranu základního lidského práva – práva na život“ (Mid.ru 2014b). 
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Stejnou legitimizační strategii volil o den později také ruský prezident, který 4. března před 

novináři obhajoval možnou vojenskou akci jako legitimní akci na záchranu krymských občanů. 

Odvolával se při tom na povolení od prezidenta Viktora Janukovyče, který ze země po svém 

sesazení zmizel, avšak Kreml ho stále považoval za legitimní hlavu státu. „Osobně jsem vždy 

byl obhájcem jednat v souladu s mezinárodním právem. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že 

pokud učiníme rozhodnutí, pokud se rozhodnu použít ozbrojenou sílu, bude to legitimní 

rozhodnutí plně v souladu s obecnými normami mezinárodního práva, protože jsme o to byli 

požádáni legitimním prezidentem, a zároveň v souladu s našimi závazky, které se v tomto 

případě shodují s našimi zájmy chránit lidi, se kterými máme úzké historické, kulturní 

a ekonomické vazby. Jedná se o humanitární misi. Nemáme v úmyslu si kohokoliv podmanit 

nebo mu diktovat. Nemůžeme ale zůstat lhostejní, když vidíme, že jsou tito lidé pronásledováni, 

likvidováni a ponižováni. Nicméně upřímně doufám, že k tomu nikdy nedojde“ (Kremlin.ru 

2014). Na novinářský dotaz, zda Kreml zvažuje možnost připojit Krym k Rusku, Putin 

odpověděl, že ne. Takové rozhodnutí je podle jeho slov v rukou tamních obyvatel, a to 

v souladu s právem národů na sebeurčení. „Pokud měli toto právo Albánci v Kosovu, pokud to 

bylo možné v různých částech světa, pak nikdo nevyloučil právo národů na sebeurčení, které, 

pokud je mi známo, zaručuje několik dokumentů OSN. V žádném případě však nebudeme takové 

rozhodnutí vyvolávat a nebudeme takové nálady násobit“ (Kremlin.ru 2014).  

Situace na Krymu se stala předmětem vášnivých debat také na půdě Organizace spojených 

národů. 15. března hlasovala Rada bezpečnosti OSN o rezoluci vyzývající k zachování územní 

celistvosti Ukrajiny, která však neměla kvůli ruskému použití práva veta šanci na úspěch, a 

debata o Krymu se proto přesunula do Valného shromáždění (Malenovský 2015: 25) Ruský 

velvyslanec Vitalij Čurkin v RB OSN zopakoval argumenty ruských představitelů, a podobně 

také upozorňoval na údajné výzvy k násilí proti rusky mluvícím Ukrajincům a Rusům žijících 

na Ukrajině „se všemi příznaky etnického čištění“ (OSN 2014c).  

V dubnu se separatistické tendence rozhořely také na východě Ukrajiny, konkrétně v Doněcku 

a Luhansku, kde proruští ozbrojenci obsadili klíčové administrativní budovy a vyhlásili 

samozvané lidové republiky nezávislé na zbytku Ukrajiny. Ukrajinská vláda proto na východě 

země zahájila „protiteroristickou operaci“ (EurActiv.cz 2014b). V návaznosti na dubnové 

vojenské akce ruský prezident Vladimir Putin obnovil humanitární diskurz a použití síly 

ukrajinskou armádou označil za „velmi závažný zločin proti vlastním lidem“, což je podle jeho 

slov také znak toho, že Rusko konalo v případě Krymu správně (Allison 2014: 1266). 

Nastavené legitimizační strategie obhajující invazi na Krym jako nutnost chránit ruské státní 
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příslušníky se v dubnovém rozhovoru pro ruskou státní televizi RT stále držel také ministr 

zahraničí Sergej Lavrov. Případný ruský zásah na pevninském území Ukrajiny přirovnával 

k intervenci Moskvy v Jižní Osetii v roce 2008. „Pokud jsou naše zájmy, naše legitimní zájmy, 

zájmy Rusů přímo napadeny, podobně jako tomu bylo například v Jižní Osetii, nevidím jinou 

možnost než odpovědět plně v souladu s mezinárodním právem. Atakování ruských občanů je 

útokem proti Ruské federaci“ (RT 2014). 

6.3. Legitimizační strategie Ruska a zneužití liberálního diskurzu 

Na rozdíl od intervence v Gruzii v roce 2008 ruští představitelé koncept odpovědnosti chránit 

při argumentaci ospravedlňující invazi na Krym přímo nezmiňovali, rétorika Moskvy je v obou 

případech přesto velmi podobná. Stejně jako v případě Jižní Osetie Rusko používalo liberální 

rétoriku odvolávající se na nutnost chránit ruské občany žijící v zahraničí, a přicházelo proto 

s různými obviněními, podle kterých se ruští krajané nacházejí v nebezpečí. Ruská operace na 

Krymu a diskurz, který Moskva zvolila pro její legitimizaci, se staly terčem kritiky řady 

západních autorů. Například Michal Ignatieff, který se v roce 2001 podílel na formulaci 

principu R2P v rámci Mezinárodní komise pro intervenci a státní suverenitu, označil ruskou 

argumentaci o ochraně etnických Rusů a rusky hovořících Ukrajinců před hrozícím nebezpečím 

za snahu ospravedlnit anexi Krymu, a tedy za zneužití principu R2P. Ignatieff se také 

pozastavuje nad tím, že Rusko při své „odpovědnosti chránit“ zmiňuje pouze etnické Rusy nebo 

ty, kteří se za Rusy považují. Chránit by však mělo všechny civilisty, ne jen ty ruského původu 

(Chatham House 2014: 4-5). Rétoriky Ruska, ať už jde o Krym nebo Jižní Osetii, odvolávající 

se na potřebu chránit Rusy v zemích bývalého Sovětského svazu si všímá také Emmanuel 

Karagiannis, který tento jev nazývá „Putinovou doktrínou“, jejímž prostřednictvím se Kreml 

snaží bránit směřování zemí bývalého SSSR do struktur Evropské unie a Severoatlantické 

aliance (Karagiannis 2014: 414-415).  

Případ Krymu je dalším důkazem ruského ambivalentního postoje vůči humanitární intervenci, 

potažmo konceptu odpovědnosti chránit z roku 2005. Zatímco v případě Sýrie, která je 

skutečným příkladem humanitární katastrofy, Rusko zásahu ve smyslu R2P bránilo, v případě 

vlastních zájmů na Krymu však neváhalo myšlenku ochrany lidí v zahraničí zneužít ve vlastní 

prospěch. Moskva při tom využívala „pseudoliberální“ diskurz, při kterém se odvolávala na 

liberální hodnoty konceptu R2P, jako je právě nutnost chránit civilisty před nebezpečím, a to 

navzdory porušení suverenity. To, co tak vehementně kritizovala na humanitárních intervencích 

pod taktovkou Západu – zneužívání R2P a porušování principu suverenity a nevměšování se – 
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poté Rusko samo učinilo, a stalo se tak exemplárním příkladem realistické a neomarxistické 

kritiky.     
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Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo prostřednictvím analýzy diskurzu ruských představitelů zjistit, 

jak Ruská federace v praxi vnímá a aplikuje koncept humanitární intervence, potažmo 

odpovědnosti za ochranu, který vznikal na půdě Organizace spojených národů v první dekádě 

druhého tisíciletí. To také představuje první otázku, kterou jsem si v úvodu práce stanovila. Jak 

již bylo v úvodu nastíněno, ruský postoj ke konceptu je do značné míry ambivalentní, což také 

potvrzují případy, na kterých jsem se snažila ruskou pozici demonstrovat.  

Rusko tradičně koncept humanitární intervence odmítá. Jde totiž proti základním zásadám, 

které Moskva v mezinárodní politice obvykle prosazuje – princip suverenity a nevměšování 

se do vnitřních záležitostí. Humanitární étos, odkazující na morální povinnost chránit lidské 

životy a práva lidí i na úkor státní suverenity, Rusko považuje za pouhou zástěrku Západu 

k obhajobě silové politiky a prosazování vlastních zájmů. Ruská federace v případech 

západních ozbrojených akcí buď upozorňuje na nedostatky konceptu, jako tomu bylo například 

v případu Libye, kdy se kremelská rétorika opírala především o překročení mandátu a hlasitě 

vystupovala proti zneužití konceptu R2P ke změně režimu; nebo se snaží, aby k humanitární 

intervenci ze strany Západu vůbec nedošlo. To bylo možné pozorovat na příklad při zásahu 

NATO v Kosovu v roce 1999, nebo při opakovaném použití práva veta v Radě bezpečnosti 

OSN, které (spolu s čínským vetem) v letech 2011 a 2012 bránilo uplatnění konceptu 

odpovědnosti chránit v případě války v Sýrii. Ať už šlo o případ Kosova, Libye nebo Sýrie, v 

rétorice zahraničně-politických představitelů se vždy objevil realistický nebo nemomarxistický 

diskurz, založený buď na ochraně principu suverenity, nebo na kritice humanitární intervence 

jako nástroji dominance velmocí a prostředku k šíření západních hodnot.  

Na druhou stranu Rusko neváhá koncept odpovědnosti za ochranu samo využít, což vypovídá 

právě o dvojznačnosti ruského postoje k myšlence humanitární intervence. Rusko si v takových 

případech propůjčuje liberální rétoriku, která R2P popisuje jako klíčový nástroj k ochraně 

lidských životů a k zabránění rozsáhlého porušování lidských práv, a to přesto, že s liberálním 

pojetím mají tyto ruské akce společného jen velmi málo. Prvním takovým případem byl vpád 

do Čečenska v srpnu roku 1999. K obhájení ruského ozbrojeného zásahu na čečenském území 

přitom Kremlu posloužil zásah NATO v Kosovu, který se odehrál jen o pár měsíců dřív. 

Exemplárním příkladem ruského zneužití konceptu odpovědnosti chránit, kdy stát zasáhne na 

cizím území, aby ochránil tamní obyvatelstvo, byl ruský vpád na území Gruzie v roce 2008 

a intervence na Krymu o šest let později. V obou případech z Ruska zněl „pseudoliberální“ 
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diskurz, který měl ruské akce na cizím území obhájit. V případě intervence v Jižní Osetii ruští 

zahraničněpolitičtí představitelé na koncept R2P explicitně odkazovali a nevyhýbali se při tom 

ani výrazům jako genocida a etnické čištění, které jsou podle dokumentu Závěrečného summitu 

z roku 2005 klíčovým předpokladem pro implementaci doktríny odpovědnosti chránit. 

Co se týče druhé otázky, která byla v úvodu práce stanovena (V jakých případech Rusko akce 

humanitární intervence podporuje a kdy je naopak kritizuje?), lze obecně říci, že na rozdíl od 

intervencí Západu, kdy je z Ruska slyšet silná kritika, v případě ochrany nejvyšších ruských 

zájmů Moskva implementaci konceptu R2P podporuje. Vitální zájmy zahraniční politiky Ruska 

se týkají především takzvaného blízkého zahraničí. Jak lze vidět na případech Gruzie 

a Ukrajiny, Rusko se soustředí zejména na ochranu ruských občanů v zemích bývalého 

Sovětského svazu a pokud má dojem, že jsou v nebezpečí nebo je s jejich právy zacházeno 

špatně, neváhá zakročit i ozbrojenou silou. Jak již bylo řečeno, Moskva naopak uplatnění 

konceptu humanitární intervence kritizuje, pokud se jedná o ozbrojené akce vedené Západem, 

především pak Spojenými státy americkými. Případ Kosova ukazuje, že se ruská rétorika 

odmítající západní humanitární intervence opírá kromě volání po zachování principu suverenity 

také o kritiku unilaterálních akcí. Jak totiž Moskva tvrdí, implementace R2P musí být vždy 

v souladu s mezinárodním právem za předpokladu souhlasu RB OSN (i když její jednání 

v případech Osetie a Krymu tuto zásadu zcela popírá). Právě na autorizaci Rady bezpečnosti 

OSN, kde má jako stálý člen právo veta, si Rusko nejvíce zakládá a prosazuje, aby byla jedinou 

oprávněnou autoritou, která může ozbrojený humanitární zásah povolit.  

V úvodu jsem si stanovila také třetí otázku, jejímž zodpovězením mají být vysvětleny příčiny 

ruské rozpolcenosti vůči konceptu humanitární intervence. Jak jsem při psaní práce zjistila, 

hlubší analýza této problematiky přesahuje možnosti této diplomové práce. Odpověď na 

stanovenou otázku navíc nelze příliš zobecnit, v každém z případů jsou totiž příčiny ruského 

vnímání do určité míry odlišné. Pokud se podíváme na případ Kosova, tehdy se Rusko obávalo, 

aby se z „kosovského modelu“ nestal precedent do budoucna, na základě které by pod rouškou 

humanitárních motivů Západ mohl unilaterálně vést intervence kdekoliv, i v blízkosti ruských 

hranic. Pokud se podíváme na příčinu ruského uplatnění práva veta, které znemožnilo aplikovat 

koncept odpovědnosti za ochranu v Sýrii, zde bylo hlavním důvodem dlouholeté spojenectví 

s režimem Bašára Asada a nedávná libyjská zkušenost. Úvahy o aplikování R2P v Sýrii totiž 

začaly přicházet jen krátce poté, co byla zahájena ozbrojená intervence na základě principu 

odpovědnosti chránit v Libyi. V tomto případě Rusko akci vedenou Západem povolilo, když se 

při hlasování o rezoluci v RB OSN zdrželo. Cílem intervenujících států se však brzy po zahájení 
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akce stalo svržení režimu Muammara Kaddáfího, čímž byl mandát rezoluce překročen. Proti 

tomu se velmi ostře stavěl hlavně tehdejší premiér Vladimir Putin, který kritikou Západu 

nešetřil. Moskva nemohla dopustit, aby se tento libyjský scénář opakoval i v případě Sýrie, a to 

nejen kvůli spřízněnosti s Asadovým režimem, ale také kvůli obavě z vyvolání chaosu 

a ohrožení regionální stability. V případě Jižní Osetie a Krymu byla zase hlavní příčinou toho, 

proč Rusko přikročilo k „humanitární intervenci“, snaha zabránit západní orientaci zemí 

bývalého Sovětského svazu a jejich zapojení do struktur EU a NATO.  

Pokud bych však přeci jen měla příčiny ruské rozpolcenosti generalizovat, postoj Moskvy 

vychází z jejího obecného vnímání mezinárodních vztahů, v rámci kterého považuje za klíčové 

zachování principu suverenity a nevměšování se. Pokud ale přijde okamžik, kdy je potřeba 

chránit nejvyšší zájmy Ruska a ruských občanů, jdou tyto zásady stranou. V takovém případě 

jsou důležité zahraničněpolitické cíle dosaženy i za cenu porušení principu suverenity, na 

kterém si Moskva ve svých projevech velmi zakládá. Aby tyto vojenské akce Rusko 

legitimizovalo, uplatňuje pseudoliberální diskurz, ve kterém se odvolává na doktrínu 

odpovědnosti chránit civilní obyvatelstvo a na svou morální povinnost zasáhnout. Ve 

skutečnosti však jde o zneužití doktríny humanitární intervence, jak jej popisuje realistická 

a neomarxistická kritika, podle kterých je R2P jen prázdný koncept, který je využíván 

světovými mocnostmi k legitimizaci jejich násilných politik. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis was to understand how the Russian federation perceives the 

humanitarian intervention concept, respectively the responsibility to protect doctrine, which 

was endorsed by all member states of the United Nations at the 2005 World Summit. To achieve 

this aim, the thesis analysed Russian political leaders’ discourse. As outlined in the preface, 

Russian attitude to the R2P is ambivalent, to a certain extent. This was approved by several 

cases from a recent history selected in order to demonstrate Russian ambiguous stance. 

In general, Russia rejects the concept of the humanitarian intervention because it rather 

emphasizes the importance of state sovereignty and non-interference principles. Moscow 

criticizes humanitarian interventions led by the West and claims that R2P is only a tool serving 

to justify its military actions. Russia used this discourse in the case of intervention in Kosovo 

and in 2011, when Western states proposed implementation of the R2P in Syrian war. In these 

cases, Moscow’s rhetoric resembled Realistic and Neo-Marxist discourse based on the defence 

of state sovereignty principle and critique of the humanitarian intervention as a tool 

of dominance or instrument used to spread Western values.  

On the other hand, there are cases of exploitation of the R2P concept by Russia. Examples of 

Russia’s intervention in South Ossetia (2008) and Crimea (2014) approved the Moscow’s 

ambivalent position. In these cases, Russia used liberal rhetoric (pseudoliberal discourse) 

invoking the moral duty to protect civilians, especially the lives of Russian citizens living in 

Georgia and Ukraine. In this manner, Moscow abused the R2P doctrine in order to justify its 

military intervention in neighbouring countries which are former states of the Soviet Union and 

therefore an important object of Russia’s foreign policy interests. It is obvious that Russia 

invoked the responsibility to protect concept, but the real aim of these intervention was to avert 

to Georgia and Ukraine join NATO and EU. 

To conclude, discourse of the Russian federation tries to sound liberal if Moscow requires 

to justify its military intervention on territory of foreign countries but it is actually an example 

of a R2P abuse which Moscow simultaneously criticizes in case of Western humanitarian 

intervention. 
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1. Téma práce   

Humanitární intervence (HI) představuje často diskutované téma na poli mezinárodní politiky 

zejména od 70. let 20. století. Dilema humanitární intervence spočívá především ve střetávání 

povinnosti chránit lidské životy s principem suverenity, či nevměšování se do vnitřních 

záležitostí státu. Debata o akcích humanitárního charakteru byla prohloubena po skončení 

bipolárního konfliktu, kdy začal být kladen větší důraz na ochranu lidských práv a lidské 

bezpečnosti. Vyvrcholením debaty se stal rok 2005, kdy byl představen koncept Odpovědnost 

za ochranu (Responsibility to Protect, R2P).  

Zvláštní postoj vůči humanitární intervenci a ochraně lidských práv vůbec zaujímá Ruská 

federace (RF). Stejně jako v případě ochrany lidských práv Rusko velmi kriticky hledí na 

západní pojetí humanitární intervence, kde je nejspornějším bodem legitimita takových akcí. 

Ruský postoj vyplývá především z jeho obhajoby zásady nevměšování se, kterou často 

prosazuje ve své zahraniční politice. Humanitární intervence podle RF tímto způsobem může 

narušovat fungující mezinárodní řád. Hlavním kritériem takových akcí je podle Ruska souhlas 

Rady bezpečnosti, kde RF drží pozici stálého člena s právem veta. Opačný postoj však Rusko 

zaujímá zejména v případech vypuknutí konfliktu v blízkosti ruských hranic, kde žije početná 

ruská menšina.  

Specifický ruský postoj vůči humanitární intervenci vyplývá z ruského vnímání mezinárodních 

vztahů, které se odráží i v jeho praktikování zahraniční politiky. Co se týče ruského postoje k 

mezinárodním vztahům, RF tradičně odkazuje na princip suverenity státu, nevměšování se do 

vnitřních záležitostí nebo princip teritoriální integrity. Obecně se zahraniční politika Ruské 

federace vyznačuje typickým pragmatismem. Ruské vnímání mezinárodních vztahů se nejvíce 

přibližuje realistickému pojetí, proto bude realismus klíčovou teorií, prostřednictvím které budu 

zkoumat koncept humanitární intervence.  

Významnou událostí v pojímání humanitární intervence z pohledu Ruska se stal zásah 

koaličních sil NATO v Kosovu v roce 1999, který byl z ruského pohledu výrazným narušením 

suverenity státu. Na druhou stranu však případ Kosova pomohl Rusku při obhajobě vlastního 

zásahu vůči Čečensku o pár měsíců později. Mimo to ruské hájení čečenského zásahu také 

obsahovalo skutečnost, že Čečensko je územím RF, tudíž neporušuje zásadu nevměšování se. 

Mezníkem v ruském pojetí HI byla rusko-gruzínská válka v roce 2008, kdy Rusko zahájilo útok 

proti Gruzii ve jménu ochrany lidských práv občanů Jižní Osetie. Rusko se tak stalo 

vykonavatelem humanitární intervence, přestože samotná RF svoji akci v Gruzii za humanitární 
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intervenci neoznačila. Odmítavý postoj Ruska vůči humanitární intervenci lze v posledních 

letech opětovně sledovat zejména na příkladu Sýrie a to z důvodu silných ruských zájmů v této 

zemi. Nejaktuálnější případem, na kterém můžeme pozorovat ruský postoj v této oblasti, je 

situace na Ukrajině. 

Téma humanitární intervence z pohledu Ruské federace jsem zvolila proto, že humanitární 

intervence je často diskutovaným dilematem disciplíny mezinárodních vztahů. Přestože je toto 

téma často skloňované, postoj Ruské Federace není zcela jasný. Rusko již tradičně patří mezi 

nejvýznamnější aktéry mezinárodní politiky, avšak jeho postoj k ochraně lidských práv je při 

nejmenším diskutabilní. Proto si z mého pohledu analýza dané problematiky zaslouží 

výraznější pozornost.      

Cílem mé práce bude analyzovat ruský pohled na humanitární intervenci. Základní otázky, které 

se budu snažit zodpovědět, jsou následující:  

Jaký je postoj Ruské federace vůči konceptu humanitární intervence? 

Jak je koncept humanitární intervence Ruskou federací aplikován, či vnímán v praxi? 

Metodu, kterou ve své diplomové práci využiji, bude případová studie, respektive sada 

případových studií. V úvodní teoretické části práce se budu zabývat konceptem humanitární 

intervence z pohledu realismu, který je relevantní teorií pro ruské vnímání mezinárodních 

vztahů. Další koncepty, které budu z hlediska realismu sledovat, je princip suverenity, 

teritoriální integrity a princip nevměšování se. V další části se zaměřím na vývoj konceptu 

humanitární intervence, pro který byl významným mezníkem konec studené války. Následně 

se budu zabývat ruským pojetím mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, což je pro analýzu 

ruského pohledu na humanitární intervenci nezbytné, jelikož principy zahraniční politiky RF 

determinují jeho pohled na humanitární intervenci. Následující část práce bude věnována 

jednotlivým případům, prostřednictvím kterých budu analyzovat ruský postoj k humanitární 

intervenci v praxi. V jednotlivých případech budu sledovat postoje vysoce postavených 

politických představitelů RF k vzniklé situaci a jejich argumenty k ospravedlnění, či odsouzení 

dané humanitární akce.  

Co se týče literatury zaměřující se na problematiku humanitární intervence, lze konstatovat, že 

je takových zdrojů dostatečné množství. Jedná se však ve velké míře o zdroje v anglickém 

jazyce, česká literatura se problematikou příliš nezabývá. Pro svou analýzu budu využívat 

především sekundární zdroje, konkrétně články renomovaných odborných časopisů. Nedílnou 
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součástí použité literatury budou internetové zdroje, mimo jiné policy papery neziskových 

organizací, jako například Carnegie Endowement for Intrnational Peace nebo Rand 

Corporation. Dále se budu snažit ve své práci využívat ruských zahraničně-politických 

dokumentů zabývajících se problematikou humanitární intervence.   
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