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Abstrakt 

Práce se zabývá rozšiřovacím procesem Severoatlantické aliance ve vztahu Ruska a NATO 

z perspektivy teorie rovnováhy moci. Autor vychází z předpokladu, že rozšiřovací proces po 

konci studené války způsobuje posílení NATO, na což Rusko musí reagovat vyvažováním vůči 

rostoucí moci potenciálního nepřítele. Práce je rozdělena na dvě hlavní tematické části. V té 

první jsou analyzovány tři rozšiřovací vlny po rozpadu Sovětského svazu (1999, 2004, 2009), 

přičemž autor analyzuje posílení NATO na vojenské, politické a geopolitické úrovni. Druhá 

část práce je věnována odhalování potenciálních vyvažovacích kroků Ruska, přičemž ruské 

vyvažování je taktéž analyzováno v rámci tří dimenzí – vojenské, politické a geopolitické. 

Analýza vyvažování, stejně tak jako posílení NATO je prováděná v rámci vymezených 

pětiletých časových úseků. Z teoretického hlediska je vyvažování rozděleno na tzv. „tvrdé 

vyvažování“ a „jemné vyvažování“. Konec bipolárního konfliktu totiž přispěl k podstatným 

změnám mezinárodně-politického prostředí, přičemž klasický koncept tvrdého vyvažování, 

který objasňuje chování aktérů v průběhu studené války či v období 18. a 19. století, může být 

nedostatečný pro pochopení současných procesů mezinárodních vztahů. Autor dochází 

k závěru, že je možné pozorovat existenci kauzálního vztahu mezi posílením NATO, jenž je 

mimo jiné zapříčiněný rozšiřovacím procesem a jednotlivými kroky Ruska, které můžeme 

považovat za výsledek snahy vyvažovat narůstající mocenský potenciál Severoatlantické 

aliance.  

Abstract 

This particular work deals with the process of expansion by the North Atlantic Alliance in view 

of the theory of balance of power and the relationship between Russia and NATO. 

The author of the work draws on assumption that NATO’s expansions, that have followed the 

end of the cold war, strengthen NATO’s might, to which Russia must react to counter the 

growing power of the potential adversary. This work is divided into two main thematic parts. 
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The first part regards the three waves of the expansion which followed the breakup of the Soviet 

Union (1999, 2004, and 2009); therein, the author analyzes NATO’s strengthening on the 

military, political and geopolitical levels.  The second part of the work is devoted to unveiling 

of Russia’s potential counterbalancing steps. The Russian attempt to counterbalance the 

NATO’s moves, of course, has also been analyzed within three frames – military, political and 

geopolitical. The analysis of the counterbalancing by Russia, as well as the strengthening of 

NATO is presented within the frame defined by five year periods.  

To facilitate the theoretical view, the power counterbalancing analyses has been divided into, 

so called, “Hard balancing” and “Soft balancing”. Because the end of the bipolar conflict 

contributed to substantial changes in international political environment the classic concept of 

“Hard balancing” of power, which clarifies the behaviour of actors during the cold war or, 

during the 18th and 19th centuries, it may not be satisfactory to understand the current processes 

of international relationships. The author reaches a conclusion that, it may be possible to notice 

the existence of a causative relation between the strengthening of NATO, which is, among other 

reasons, caused by the expansion itself and, individual steps that Russia has done and taken 

and, which we may see as the result of Russia’s effort to counterbalance growing potential 

might of the North Atlantic Alliance.  
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NATO, Ruská federace, rozšiřování, vyvažování, rovnováha moci, posilování, politický aspekt, 
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Úvod 

Práce „Proces rozšiřování ve vztazích Ruské federace a Organizace Severoatlantické smlouvy“ 

se zabývá na jedné straně analýzou tří rozšiřovacích kol NATO po konci studené války, na 

straně druhé ruským vyvažováním vůči rostoucímu mocenskému potenciálu Severoatlantické 

aliance. Teoretickým východiskem práce je teorie rovnováhy moci. Hlavní pracovní hypotézou 

je předpoklad, že rozšiřovací proces vychyluje rovnováhu moci ve prospěch NATO, na což 

Rusko reaguje vyvažováním.  

Konec studené války vzbudil naději, že mír, světový pořádek a dodržování lidských práv se 

stanou hlavními rysy nového mezinárodního uspořádání (Hawthorn, 1999: 145). F. Fukuyama 

dokonce předložil vizi tzv. konce dějin a vítezství liberální demokracie, přičemž zdůraznil, že 

„konec dějin bude znamenat konec válek i krvavých revolucí“ (Fukuyama, 2010: 519). 

Navzdory mnoha očekáváním se nicméně post-bipolární mezinárodní systém nestal přesným 

odrazem idealisticko-liberálních koncepcí. I přes určitý progres k mírovějšímu mezinárodnímu 

uspořádání,1 se od konce studené války nepodařilo dosáhnout toho, aby se užití násilí k dosažení 

politických cílů, posilování vlastní moci na úkor jiných aktérů a stejně tak samotné války staly 

minulostí. Po ukončení desítky let trvajícího ideologického konfliktu jsme pořád svědky 

ničivých vnitrostátních konfliktů, genocid, mezistátních válek a stále častějšího využívání 

teroristických taktik vedení boje. Navíc mocenské soupeření nejsilnějších aktérů odehrávající 

se v anarchickém mezinárodním prostředí nám neustále připomíná, že systém založený na 

kooperaci a oproštěný od politických a ozbrojených konfliktů je pořád v nedohlednu.  

Mezi takové aktéry beze sporu patří i NATO s Ruskem, které jsou předmětem zájmu této práce. 

NATO představuje nejsilnější vojensko-politický blok čítající dvacet osm členských států, mezi 

něž patří takové jaderné velmoci, jako jsou USA, Francie a Velká Británie. Rusko je na druhé 

straně euroasijskou mocností rozkládající se na dvou kontinentech a mající silný vliv na 

politické dění v Evropě i Asii,2 přičemž disponuje nesporným vojenským, geopolitickým 

a surovinovým potenciálem. I když se jedná o typologicky rozdílné aktéry, jejich vzájemný 

vztah významným způsobem ovlivňuje charakter a stabilitu současného mezinárodního 

systému. Ve vztazích Ruska a NATO existuje řada tematických okruhů, v rámci kterých oba 

účastníci nejsou schopni dosáhnout vzájemného konsenzu, navíc mnohdy nejsou ani ochotni 

dělat dílčí kompromisy.  

                                                           
1 Joshua Goldstein: Think again: war. World peace could be closer than you think, 15. 8. 2011 

(http://foreignpolicy.com/2011/08/15/think-again-war/, 9. 3. 2015). 
2 Marat Šachmanov: Rassvet velikoj jevrazijskoj děržavy, 11. 10. 2012 (http://evrazia.org/article/2112, 9. 1. 2015).  
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Otázka rozšiřování NATO směrem na východ a jeho přibližování k ruským hranicím je 

ústředním problémem v rusko-aliančních vztazích od samého počátku novodobých vzájemných 

vztahů, pokud pomineme krátké období „atlantismu“ v ruské zahraniční politice, prosazované 

například tehdejším ministrem zahraničních věcí A. Kozyrevem a krátce podporované dokonce 

i samotným prezidentem B. Jelcinem.3  

Přední představitelé NATO prezentují rozšiřování aliance jako proces přispívající k posílení 

mezinárodní bezpečnosti a upevňování demokratických principů, zatímco Rusko vnímá tuto 

expanzi jako akutní vnější hrozbu. Naprosto odlišný úhel pohledu na celou záležitost 

představuje problém pro mezinárodní bezpečnost, neboť dle J. Mearsheimera právě rozšiřovací 

proces NATO je kupříkladu hlavní příčinou současné krize na Ukrajině, stejně tak jako jím byl 

v případě rusko-gruzínské války v roce 2008 (Mearsheimer, 2014: 1–12).   

                                                           
3 Francoise Thomová: Podivná ruská zahraniční politika, 14. 6. 2013 

(http://www.revuepolitika.cz/clanky/1875/podivna-ruska-zahranicni-politika, 23. 6. 2015).  
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1 Teoretická východiska práce  

1.1 Realismus 

Teoretickým východiskem mé práce je realistické paradigma, přičemž důraz je kladen na teorii 

rovnováhy moci.  

I když realismus představuje široký teoretický přístup, nikoliv pouze jednotnou teorii, jsme 

schopni identifikovat některá hlavní východiska (Brooks, 1997: 445 – Donnelly, 2000: 6 

– Frankel, 1996: 13–18 – Mearsheimer, 2002: 25). Kořeny realismu sahají až k Thukydidovi, 

který je považován za prvního realistického myslitele a jehož dílo „Dějiny peloponéské války“ 

neztrácí na významu ani v dnešní době (Crane, 1998: 63–64). Největší vrchol v mezinárodních 

vztazích realismus zažíval po tak zvané „první velké debatě“, která se odehrávala mezi 

představiteli idealisticko-liberálního proudu a zastánci realistického paradigmatu.4 Konec druhé 

světové války totiž neznamenal začátek fungování nového mezinárodního pořádku, který by 

byl založený na kooperativních a mírumilovných vztazích mezi státy, nýbrž konec jedné války 

se naopak přelil v nový ideologický konflikt mezi Západem a Východem (Drulák, 2003: 47–

48) s potenciálem vypuknutí třetí světové války s použitím jaderných zbraní. 

Pokud chceme vyzdvihnout některé klíčové premisy realismu, v prvé řadě je nutné zdůraznit, 

že se jedná o státocentrický přístup, který nahlíží na státy jako hlavní aktéry mezinárodních 

vztahů. Mezinárodní systém je anarchický, neboť státy nad sebou nemají žádnou vyšší autoritu. 

Realismus taktéž zdůrazňuje konfliktnost mezinárodních vztahů5 (Donnelly, 2000: 7–8 – 

Mearsheimer, 2002: 25). Určujícím prvkem moci je především vojenská síla. P. Drulák 

zdůrazňuje, že „moc má řadu dimenzí, ale většinou rozhoduje její materiální základna, což 

obvykle znamená vojenskou sílu, tj. moc je obvykle ztotožněna s vojenskou silou“ (Drulák, 

2003: 55). Dalším klíčovým předpokladem je racionalita států, ačkoliv J. Mearsheimer dodává, 

že kupříkladu Waltzova teoretická východiska nejsou založena na racionalitě státních aktérů 

(Mearsheimer, 2009: 241). Nicméně předpoklad racionality státních aktérů, kteří se snaží 

maximalizovat svoji moc a zajistit si bezpečí v anarchickém a nepředvídatelném systému, 

představuje důležité východisko teorie rovnováhy moci (Levy, 2004: 34). Rovněž je potřeba 

dodat, že realismus považuje válku za legitimní nástroj politiky (Mearsheimer, 2002: 25).  

                                                           
4 První velká debata začala poté, co E. H. Carr zaútočil ve své knize „Dvacetiletá krize“ na liberální přístup, jejž 

označil za utopistický.  
5 Zde je potřeba dodat, že neexistuje shoda ohledně příčiny konfliktů. Hans Morgenthau například zdůrazňoval 

„egoistickou povahu států“ usilujících o maximalizaci vlastní moci. K. Waltz na druhou stranu kladl důraz na 

působení struktury na aktéry mezinárodních vztahů.  
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1.2 Rovnováha moci 

Rovnováha moci představuje jeden z nejstarších a nejzákladnějších teoretických konceptů 

mezinárodních vztahů (Levy, 2004: 29), který se hojně vyskytuje zejména v pracích 

realistických a neorealistických teoretiků.6 Guzzini dokonce tvrdí, že „všichni realisté do svých 

teorií zařazují pojem rovnováha moci“ (Guzzini, 2004: 60). G. Snyder rovnováhu moci nazývá 

„ústředním konceptem mezinárodních vztahů“, D. Hume „vědeckým zákonem“ (Levy, 2004: 

29), Е. Pozdňakov „sociálním zákonem“ (Pozdňakov, 1993: 51), zatímco H. Morgenthau 

považuje rovnováhu moci za „univerzální koncept“ (Morgenthau, 1966: 168). Teoretické 

počátky rovnováhy moci můžeme opět hledat u Thukydida, který považoval růst moci Athén 

za příčinu narušení rovnováhy v systému, což následně vedlo k peloponéské válce se Spartou 

(Pozdňakov, 1993: 44). Z historického úhlu pohledu je za zlatou éru politiky vyvažování 

považována evropská mezinárodní scéna 18. a 19. století7 (Levy, 2004: 20 – Pozdňakov, 1993: 

45–47), přičemž kupříkladu soupeření Francie s habsburským Španělskem a Rakouskem 

v 16. a 17. století samozřejmě taktéž můžeme vysvětlit prostřednictvím této teorie (Bull, 2002: 

97).  

Ačkoliv rovnováha moci je považována za hojně užívaný výraz, v odborných kruzích neexistuje 

absolutní shoda na přesné definici. I. Claude ve své knize z roku 1962 shrnul tři možné významy 

rovnováhy moci. Za prvé rovnováha moci může sloužit jako čistě deskriptivní pojem popisující 

distribuci moci, přičemž se může jednat o rovnovážný či naopak nerovnovážný stav. Ve druhém 

případě se může vztahovat k praktické politice státu s cílem udržet či dosáhnout rovnováhy. Za 

třetí může být považována za samotný systém či uspořádání mezinárodní politiky, v němž 

operují aktéři mezinárodních vztahů (Claude, 1962: 13–21).  

Odlišný úhel pohledu se objevuje i na to, jakým způsobem je rovnováhy dosaženo, přičemž 

Claude poukazuje na tzv. automatickou, poloautomatickou a manuální rovnováhu moci. 

Automatický proces se blíží fungování „neviditelné ruky trhu“ A. Smitha, kdy sobectví 

a sledování vlastního zájmu jednotlivých států ve výsledku vedou k rovnovážnému rozložení 

moci. Zastánci poloautomatického procesu se upírají ke klíčové roli balancéra, který udržuje 

potřebnou rovnováhu, přičemž nejvhodnějším historickým příkladem byla role Velké Británie. 

                                                           
6 Pro účely této kapitoly budou využita jak realistická, tak neorealistická díla. Neorealismus totiž v mnohém čerpá 

z klasického realismu.  
7 Jako příklad Pozdňakov uvádí sedmiletou válku (1756-1763), kdy se spojili dlouholetí nepřátelé Francie 

a Rakousko proti stále sílícímu Prusku. Krymská válka (1853-1856) může sloužit jako další vhodný příklad, kdy 

Rusko v čele s Nikolajem I při vyhlášení války Turecku nevěřilo v možnost svazu dvou odvěkých rivalů – Francie 

a Anglie.  
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Manuální rovnováha moci je pak výsledkem úmyslného jednání a vybrané strategie politických 

elit řídících státní jednotky působící v systému mezinárodních vztahů (Claude, 1962: 43–

49 –  Levy, 2004: 33 – Šedivý, 1998: 68–69).  

Navzdory existujícím rozdílům v konceptualizaci rovnováhy moci je přesto možné se dobrat 

klíčových předpokladů tohoto teoretického konceptu. Ústřední myšlenkou je přesvědčení, že se 

jedná především o stabilizující faktor v anarchickém systému, v němž působí autonomní 

a suverénní státní jednotky (Morgenthau, 1966: 167). Dle H. Bulla hlavní funkcí udržení 

rovnováhy moci je především zajištění nezávislosti státních jednotek, zabránění vytvoření 

univerzálního impéria, stejně jako zajištění fungování institucí, mezi něž řadí například 

mezinárodní právo, válku a diplomacii, na nichž závisí mezinárodní pořádek (Bull, 2002: 102).  

Anarchická struktura mezinárodních vztahů způsobuje, že státy při zajišťování vitálního cíle, 

tj. vlastní bezpečnosti, jsou odkázány pouze samy na sebe, jelikož neexistuje žádná vyšší 

autorita zaručující přežití v systému. Moc se pak stává hlavním prostředkem k dosažení tohoto 

cíle (Mearsheimer, 2001: 3 – Waltz, 1979: 126). Státy si uvědomují, že více moci automaticky 

znamená větší šance k přežití, což ve výsledku znamená, že hegemonie poskytuje největší 

naději na přežití (Mearsheimer, 2001: 3). F. Dunn je přesvědčený, že dokud je stát při obraně 

svých zájmů a práv odkázán pouze na svépomoc, snaha posilovat svůj mocenský potenciál 

zůstává jeho primárním záměrem (Dunn, 1937: 8–10). Posilování moci jednoho z aktérů však 

ve výsledku může ohrožovat ostatní hráče mezinárodních vztahů, jelikož nerovnováha 

pramenící z dominance a hegemonie konkrétního státu či koalice zemí povede k tomu, že se 

ostatní ocitnou v podřízeném postavení, přičemž v konečném důsledku mohou být dokonce 

zničeni (Morgenthau, 1966: 169). Vzdorování hegemonii je tedy úzce spojeno s primárním 

cílem – přežití (Levy, 2004: 32). V tomto kontextu můžeme zmínit čtvrté pravidlo M. Kaplana 

vztahující se k systému rovnováhy moci,8 které zdůrazňuje, že je nezbytné čelit snahám 

konkrétní země nebo koalice států usilujících o získání převahy v rámci systému (Kaplan, 2005: 

35–36). K. Waltz zdůrazňuje, že státy přinejmenším chtějí přežít v systému, maximálně se pak 

snaží dosáhnout světové nadvlády. Dle Waltze v důsledku snahy států přežít v anarchickém 

prostředí vzniká neustálý proces reakce a protireakce, přičemž rovnovážný stav je tak či onak 

pokaždé obnoven (Waltz, 1979: 118–128). Nemusí se však vždy nutně jednat o snahu získat 

globální dominanci. H. Bull v tomto ohledu například mluví o tzv. lokální rovnováze moci 

                                                           
8 Morton Kaplan, který se sice řadí k teoretikům behavioristického proudu, definuje šest pravidel, jež jsou 

charakteristická pro systém rovnováhy moci, který dle něj musí zahrnovat alespoň pět státních aktérů.   
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(Bull, 2002: 98). J. Mearsheimer zase tvrdí, že se jednotliví aktéři daleko více zabývají 

rozložením moci v regionálním měřítku nežli v globálním (Kofroň, 2012: 63). 

Je tedy možné konstatovat, že teorie rovnováhy moci objasňuje fungování vztahů aktérů 

mezinárodních vztahů. Obecným principem v rámci klasického pojetí rovnováhy moci je 

přesvědčení, že v momentě výrazného nárůstu síly konkrétního státu či koalice ostatní státy 

vnímají tento fakt jako ohrožení vlastní bezpečnosti a začínají podnikat konkrétní individuální 

či kolektivní kroky (Claude, 1962: 43). Zabránění hegemonii a zajištění nezávislosti státních 

jednotek v anarchickém prostředí je základním kamenem celé teorie (Levy, 2004: 35).  

Současně lze ale dodat, že otázka nezávislosti se primárně vztahuje k silným státům, respektive 

velmocím, jelikož na základě historických příkladů je zřejmé, že udržení rovnovážného stavu 

bylo mnohdy dosaženo dělením slabších státu, jako se to stalo několikrát v případě Polska (Bull, 

2002: 103 – Morgenthau, 1966: 179), či určením sfér vlivu, jako se to uskutečnilo v případě 

Etiopie v roce 1906, kdy byly rozděleny italské, britské a francouzské sféry vlivu (Morgenthau, 

1966: 180).   

Nedílnou součástí teorie rovnováhy moci jsou jednotlivé kroky, které aktéři podnikají s cílem 

zabránit hegemonii. J. Levy zdůrazňuje, že převážná část odborníků se shoduje, že proti 

aspirantovi na světovou nadvládu je nutné vytvářet obrannou alianci (Levy, 2004: 35). 

Formování aliancí vskutku představuje strategii vnějšího vyvažování, o čemž se zmiňují 

například i H. Morgenthau či K. Waltz (Morgenthau, 1966: 181–194 – Waltz, 1979: 119). Státy 

se nicméně mohou uchýlit i k vnitřnímu vyvažování, které spočívá v posilování vlastních 

schopností, přičemž se jedná zejména o posilování vojenského potenciálu, ačkoliv Waltz 

neopomíjí taktéž posilování schopností ekonomických (Morgenthau, 1966: 180–181 – Waltz, 

1979: 119). Mezi další možnosti klasického vyvažování patří též teritoriální expanze v podobě 

anexe cizího území či rozdělení konkrétního státu, o čemž bylo pojednáno výše. Další metodou 

vnějšího vyvažování je oslabovat nepřátelské aliance (Waltz, 1979: 118), stejně tak jako bránit 

vytváření pevných svazků mezi státy, které by mohly představovat silného nepřítele, přičemž 

jako příklad Morgenthau uvádí dlouholeté úsilí Ruska zamezit vytvoření „jednotné Evropy“ 

(Morgenthau, 1966: 178–179).  

Pro účely mé práce je však nutné připustit i existenci tzv. jemného vyvažování (soft balance), 

které může představovat vhodnou alternativu klasickému tvrdému vyvažování (hard balance) 

v post-bipolárním mezinárodním systému, kde úroveň nepřátelství a rivality není srovnatelná 

s předchozími lety. Nicméně jemnému vyvažování se budu podrobněji věnovat ve druhé části 

této práce. Jako poslední bych chtěl dodat, že v důsledku neustálé aktivizace činnosti nestátních 
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aktérů, jako jsou teroristické skupiny či drogové kartely, někteří teoretici začínají stále více 

zdůrazňovat existenci tzv. asymetrického vyvažování (Paul, 2004: 3, 13).  

1.3 Proč právě realismus a koncept rovnováhy moci?  

Dané teoretické paradigma stejně jako samotný koncept byly vybrány z několika různých 

důvodů, které se pokusím objasnit níže.  

Za prvé souhlasím, že „mezinárodní systém je anarchický a decentralizovaný“ (Waltz, 1979: 

88). V současné době neexistuje nezávislá instituce, která by poskytovala jednotlivým aktérům 

mezinárodních vztahů přímé bezpečnostní záruky. Bezpečnost státu stále závisí především na 

jeho vlastních schopnostech, popřípadě na schopnosti organizace či vojenského bloku, jehož 

členem konkrétní stát je. Státy stejně jako aliance musí sledovat mocenské posilování ostatních 

aktérů, jelikož se může v budoucí perspektivě jednat o přímé ohrožení vlastní bezpečnosti. To 

se vztahuje i k rusko-aliančním vztahům, kdy Rusko s nedůvěrou a patřičnými obavami 

pozoruje posilování Severoatlantické aliance, které mimo jiné probíhá i prostřednictvím 

přijímání nových členských států.  

„Realismus – zcela vhodný úhel pohledu na mezinárodní politiku pro pesimistický věk“ jsou 

slova F. Fukuyamy (Fukuyama, 2010: 426). Dle statistik neustále dochází ke snížení státních 

konfliktů, rizika vypuknutí jaderné války a k rozšíření demokratických hodnot všude po světě.9 

Současný systém v žádném případě nepředstavuje ani „chaotickou arénu, kde válčí všichni proti 

všem“ (Milner, 1991: 69), avšak události na Ukrajině či Blízkém východě stále více přivádí 

k přesvědčení, že problém moci, rivalita a nepřátelství zůstávají klíčovými prvky současné 

mezinárodní politiky. P. Shearman dokonce tvrdí, že většina politických představitelů stále 

vnímá mezinárodní procesy z pozice moci a vlivu (Shearman, 2014: 309). Vztah Ruska 

a NATO lze očividně charakterizovat jako konfliktní,10 kdy dochází k častým střetům zájmů 

v různých oblastech (Eichler; Tichý, 2013: 274). Vzájemný antagonismus v rámci 

oboustranných vztahů je patrný zejména, co se týká otázky rozšiřování. Faktor moci se nabízí 

jako klíčový a určující prvek pro pochopení rusko-aliančních vztahů, zvlášť pokud vezmeme 

                                                           
9 Michael Cohen: Peace in the post-cold war world, 15. 12. 2011 

(http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/peace-in-the-post-cold-war-world/249863/, 11. 1. 

2015). 
10 Nemyslí se tím otevřeně nepřátelský, respektive konfrontační vztah. Jednoznačně se však nejedná ani 

o kooperativní vztah.   



17 
 

v potaz, že NATO od konce studené války neustále aktivizuje svou vojenskou činnost11 

(Abramova; Bujanov; Smuľskij, 2013: 251).  

Teoretický koncept rovnováhy moci je taktéž vhodný pro účely této práce. P. Shearman 

s odkazem na článek B. Russeta a A. Stama12 zdůrazňuje, že stát čelící alianci, která je vojensky 

stejně silná, nebo dokonce silnější, si může vybrat jednu ze tří nabízených možností (Shearman, 

2014: 311). V prvé řadě se Rusko může uchýlit ke strategii „schovávání“, což bude znamenat 

tak zvanou „vojenskou izolaci“, jež bude posilována vlastnictvím jaderných zbraní a silným 

státním nacionalismem. Představa, že se Rusko může vydat cestou Severní Korey v dnešní 

globalizované době, není příliš pravděpodobná. Druhou možností je „bandwagoning“, tedy 

připojení Ruska jako slabšího aktéra k silnějšímu – k NATO. Severoatlantická aliance nikdy 

neprojevovala výraznější zájem o přijetí Ruska jako členského státu, přičemž ani Moskva 

během delšího časového období nezvažovala seriózněji otázku vstupu do této aliance 

(Shearman, 2014: 311 – Russett; Stam, 1997). V roce 2000 V. Putin sice například naznačil, že 

by Rusko jednou mohlo vstoupit do NATO,13 avšak jeho slova je nutné brát s rezervou 

a považovat spíše za politický tah, demonstraci vlídného a otevřeného přístupu Ruska k Západu. 

Vstup do NATO od nástupu Putina k moci totiž v ruských politických kruzích nikdy nebyl 

reálně projednáván. Kromě toho je nutné zdůraznit převažující mínění v Rusku, že „NATO je 

cizím vojenským blokem pro Rusko“, pokud použijeme slova D. Rogozina (Rogozin, 2009: 

163). Třetí možností je „balancování“, což zcela určitě představuje nejoptimálnější odpověď na 

posilování NATO po konci studené války (Shearman, 2014: 311 – Russett; Stam, 1997), zvlášť 

pokud vyzdvihneme očividnou snahu V. Putina obnovit mocenský status Ruska po období krize 

probíhající v devadesátých letech.  

Problematika rovnováhy moci je navíc často diskutována samotnými ruskými politiky. 

Například bývalý ministr obrany A. Serdjukov zdůraznil, že rozšiřování Aliance směrem na 

východ způsobilo narušení rovnováhy sil v postsovětském prostoru.14 Ministr zahraničí 

S. Lavrov zase zmínil, že Rusko bude reagovat na východní expanzi adekvátním způsobem, 

                                                           
11 V období studené války NATO neuskutečnilo žádnou vojenskou operaci, zatímco po rozpadu Sovětského svazu 

se Aliance vojensky angažovala v různých regionech světa, ať už to bylo v bývalé Jugoslávii, Afghánistánu či 

Libyi.  
12 Článek byl publikován v roce 1997 a nese název „Russia, NATO, and the future of U.S-Chinese relations“.  
13 Vladimir Putin: Interview to „BBC Breakfast with Frost“, 5. 3. 2000 

(http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24194, 24. 6. 2015).  
14 Vzgljad: Serdjukov: Rasširenije NATO na vostok podryvajet osnovy sotrudničestva, 18. 4. 2012 

(http://www.vz.ru/news/2012/4/18/575010.html, 12. 1. 2015). 
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přičemž tato slova je možné považovat za náznak ruské snahy vyvažovat moc Severoatlantické 

aliance.15   

                                                           
15 Regnum: Sergej Lavrov: Rossija otvetit na rasširenije na vostok ne “po-detski“, 2. 4. 2008 

(http://www.regnum.ru/news/polit/980471.html, 12. 1. 2015).  
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2 Metodologie a cíl práce 

Cílem této práce je poukázat na existenci kauzálního vztahu mezi posílením Severoatlantické 

aliance a ruskou reakcí. Na jedné straně tedy chci zdůraznit posílení Aliance po konci studené 

války v důsledku přijímání nových členských států z hlediska tří faktorů – vojenského, 

politického a geopolitického. Na druhé straně chci odhalit kroky Ruska, které lze vztahovat ke 

snaze vyvažovat nárůst mocenského potenciálu NATO. Hlavní pracovní hypotézou mé práce 

je předpoklad, že rozšiřovací proces vede k posílení NATO a vychyluje rovnováhu moci v její 

prospěch, což Rusko nutí vyvažovat tento jeho mocenský nárůst. 

Práce je koncipována jako jedinečná případová studie, přičemž nutno dodat, že R. Stake 

označuje tento druh metodologické práce jako „vnitřní studii“, zatímco H. Eckstein jako 

„konfigurativně-idiografickou studii“. Jedná se o detailní analýzu případu, který byl zvolen jako 

objekt výzkumu pro svou jedinečnost, aniž by byla prováděna komparace s jinými případy 

(Karlas, 2010: 38 – Kořan, 2008: 33–34).  

Metodologicky se práce bude opírat o tzv. „congruence method“, která je do češtiny někdy 

překládaná jako „metoda shody“ (Drulák, 2008: 18), přičemž je důležité si ji neplést s „metodou 

shody J. S. Milla“, od níž se svou podstatou liší (Martinovský, 2014: 48). Congruence method 

„vychází z existence teorie zachycující určitou kauzální souvislost v podobě jasně dané 

závislosti mezi závislou a nezávislou proměnnou“ (Drulák, 2008: 18). Tato metoda slouží 

především ke zjištění, zda teoretická východiska jsou v souladu se zkoumanou realitou, 

a hlavním cílem je poukázat na možnou existenci kauzality dvou proměnných ve shodě 

s vybranou teorií (Martinovský, 2014: 48).  

Danou metodu jsem zvolil, protože neusiluje o odhalení celého kauzálního řetězce 

(Martinovský, 2014: 49) a identifikaci těch nejmenších částí kauzálního mechanismu jako 

například metoda „process tracing“, někdy překládaná jako „rozbor procesu“ (Drulák, 2008: 

18). Zatímco „process tracing” usiluje o odhalení mechanismu, „congruence method” usiluje 

o odhalení korelace, čehož v této práci chci dosáhnout.   

Teoretickým předpokladem je koncept rovnováhy moci, který tvrdí, že existuje přímý kauzální 

vztah mezi zvýšením mocenského potenciálu aktéra A a vyvažováním aktéra B. Toto teoretické 

východisko aplikuji na vztah NATO a Ruské federace v souvislosti s rozšiřováním Aliance po 

konci studené války.   
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Zkoumaným případem je rozšiřovací proces Severoatlantické aliance po rozpadu Sovětského 

svazu a reakce Ruské federace na nárůst moci NATO. Ve své práci vycházím z předpokladu, 

že rozšiřovací proces způsobuje posílení NATO na vojenské, politické a geopolitické úrovni. 

Tuto hypotézu budu testovat pomocí analýzy tří rozšiřovacích kol, která se uskutečnila v letech 

1999, 2004 a 2009. Dále předpokládám, že mocenský nárůst NATO chápaný jako nezávislá 

proměnná vyvolává reakci ze strany Ruska v podobě vyvažování, které budu ve své práci 

považovat za závislou proměnnou. Budu tedy hledat souvislost mezi mocenským nárůstem 

NATO a ruskými kroky. Předpokládám, že posílení NATO vedlo ke konkrétním reakcím 

Ruska, které budou zkoumány též na vojenské, politické a geopolitické úrovni. Celá práce je 

rozčleněna do konkrétních časových úseků – 1999–2003, 2004–2008, 2009–2013, v rámci 

kterých bude probíhat analýza jak posílení NATO, tak vyvažování Ruska. Hraniční rok 2013 je 

stanoven ze dvou důvodů. Za prvé, aby byl dodržen pětiletý časový rámec, za druhé rok 2014 

je spojený s eskalující ukrajinskou krizí, která radikálním způsobem ovlivnila rusko-alianční 

vztahy. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní tematické části. V té první se budu zabývat posílením NATO 

prostřednictvím jednotlivých rozšiřovacích kol z hlediska vojenských, politických 

a geopolitických faktorů. Vojenské a politické aspekty hrají klíčovou roli především kvůli 

samotnému charakteru NATO, které je standardně definováno jako vojensko-politická 

organizace. „Klíčovým cílem NATO je zabezpečit svobodu a bezpečnost svých členů pomocí 

politických a vojenských prostředků“.16 Realismus navíc považuje vojenskou sílu za hlavní 

faktor moci. Politická moc je z pohledu realismu taktéž klíčovým aspektem. Ani geopolitický 

prvek nesmí být opomíjen, jelikož proces rozšiřování NATO implicitně zahrnuje geopolitickou 

dimenzi. Ostatně geopolitika je v mezinárodních vztazích propojená zejména s realistickou 

tradicí vnímání světové politiky (Kofroň, 2012: 57).  

Během prvního rozšiřovacího kola se novými členskými státy staly Česká republika, Maďarsko 

a Polsko. Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko se staly 

členskými zeměmi v roce 2004. Zatím poslední rozšiřovací kolo se týkalo Albánie a Chorvatska 

v roce 2009. Vojenský přínos jednotlivých zemí bude zkoumán z hlediska kvalitativního 

i kvantitativního. Kvantitativní aspekt bude vymezen počtem vojáků a množstvím vojenské 

techniky, kterou disponovaly jednotlivé státy v určeném časovém rámci. Co se týká počtu 

vojáků, vždy budou uvedeny údaje za roky ohraničující konkrétní časový úsek. Co se týká 

                                                           
16 NATO: What is NATO? (http://www.nato.int/nato-welcome/, 11. 3. 2014).  
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vojenské techniky, jde vždy o počty za roky 2003, 2008 a 2013, přičemž v závorkách budou 

uvedeny některé konkrétní příklady. Údaje z těchto let jsou nejméně zkreslující, jelikož 

v průběhu předchozích čtyř let jednotlivé země měly možnost vyřadit ze zásob techniku, která 

by stejně v případě vypuknutí rozsáhlejšího konfliktu nebyla použitelná. V případě 

kvalitativních aspektů se pokusím odhalit úroveň vojenských schopností, kterými jednotlivé 

státy v daném časovém rámci disponovaly. Především budu sledovat, zda noví členové vnesli 

do Aliance některé vojenské prvky, které by NATO předtím postrádalo nebo které by 

odpovídaly, či dokonce převyšovaly úroveň vojensky nejvyspělejších členů, anebo zda nové 

státy v určeném časovém období pouze usilovaly o dosažení minimálních aliančních standardů.  

Rozdělení na kvalitativní a kvantitativní aspekt považuji za vhodný, jelikož právě tyto dva 

aspekty jsou klíčové při identifikaci „silné armády“ či „reálného vojenského přínosu“ ze strany 

konkrétní aktéra. Analýza jednoho aspektu by nám poskytla pouze omezenou představu 

o ozbrojených silách konkrétní země.  

Politické posílení bude dokumentováno mírou podpory nových členských zemí vůči politice 

NATO či konkrétním aktivitám Aliance. Sledována bude podpora ze strany hlavních 

vnitropolitických aktérů, jako jsou vysocí vojenští představitelé, ministři, premiéři či prezidenti. 

Důležitým faktorem, který se pokusím dokumentovat, bude zejména schopnost konkrétních 

zemí vyjádřit jednotné stanovisko k určité politické otázce.  

V případě analýzy geopolitického posílení se nebudu zabývat teoriemi předních geopolitických 

myslitelů. Aplikace idejí Mackindera, Spykmana či jiných významných teoretiků by 

vyžadovala samostatnou práci týkající se pouze tohoto tématu. Geopolitika je nicméně pojem, 

který propojuje geografickou realitu a politické aktivity odehrávající se v určitém prostředí 

(Cohen, 2003: 12 – Parker, 1998: 2). Hlavní tezí geopolitiky je předpoklad, že „geografický 

reliéf je osudem“ (Dugin, 2000: 9), na což naráží ve své knize i R. Kaplan, který tvrdí, že 

„geografie je předmluvou lidských dějin“ (Kaplan, 2012: 46). V této práci však neusiluji 

o komplexní vysvětlení mezinárodně-politických událostí skrze geografii. Můj cíl je daleko 

skromnější, a to poukázat na důležitost teritorií nově přijatých členských států z hlediska jejich 

přístupu ke strategickým oblastem a z hlediska možnosti využití těchto území pro účely 

Severoatlantické aliance. Slovo „geopolitický“ je v práci tedy užito především kvůli tomu, že 

proces rozšiřování NATO propojuje politický aspekt a geografické faktory.  

Druhá část práce se soustředí na vyvažovací politiku ze strany Ruska. V této části se pokusím 

odhalit, zda je možné ze strany Ruska pozorovat vyvažovací kroky, přičemž budu rovněž 
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analyzovat geopolitickou, politickou a vojenskou dimenzi ve stejných časových rámcích. Cílem 

této kapitoly bude snaha odhalit, zda napříč všemi třemi časovými úseky a třemi dimenzemi 

můžeme objevit korelaci mezi posílením NATO a reakcemi Ruska. Důležité bude zejména 

rozdělení vyvažování na tvrdé a jemné, neboť předpokládám, že koncentrace pouze na „hard 

balancing“ by byla nedostačující, jelikož vztah Ruska a NATO v letech 1999–2013 nelze 

charakterizovat jako otevřeně nepřátelský. Při analýze vojenské dimenze se pokusím odhalit, 

zda napříč časovými obdobími Rusko posiluje své vojenské schopnosti, což představuje typický 

a ústřední rys vnitřní vyvažovací politiky. Při analýze politické dimenze se zaměřím na 

spolupráci Ruska s ostatními aktéry mezinárodních vztahů, přičemž důležité bude sledovat, zda 

je Rusko součástí obranných aliancí či dvoustranných paktů, které by eventuálně mohly být 

namířeny proti NATO. Chtěl bych připomenout, že vytváření aliancí je hlavním mechanismem 

vnější vyvažovací politiky. Při analýze geopolitické roviny bude zajímavé odhalit, zda Rusko 

v současné době vůbec disponuje nějakou reálnou možností vyvažovat Severoatlantickou 

alianci pomocí teritoriálních zisků či jiným způsobem, který by souvisel s geopolitikou.  

V závěru na základě stručné analýzy ruských oficiálních dokumentů a rusko-čínských vztahů 

po konci studené války se taktéž pokusím minimalizovat možný vliv jiných nezávislých 

proměnných a potvrdit tím existenci kauzálního vztahu mezi posílením mocenského potenciálu 

NATO na jedné straně a vyvažováním Ruska na straně druhé.  
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3 První rozšiřovací kolo 

3.1 Historický exkurz 

Od roku 1993 v severoatlantických kruzích probíhala diskuse o možnosti rozšíření Aliance 

o státy, které ještě donedávna byly součástí socialistického tábora. V lednu následujícího roku 

na summitu v Bruselu bylo oficiálně deklarováno, že je NATO připraveno přijmout nové členy. 

Otázkou zůstávalo, které státy by měly vstoupit do Aliance jako první. Hlavními kandidáty byly 

Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko.17 V červenci roku 1997 na 

severoatlantickém summitu v Madridu pozvánku obdržely první tři výše uvedené země, 

přičemž již od roku 1998 měl začít ratifikační proces. Dne 12. března roku 1999 v americkém 

městě Independence ve státě Missouri ministři zahraničí České republiky, Polska a Maďarska18 

předali ratifikační listiny ministryni zahraničních věcí USA M. Albrightové a uvedené státy se 

tak staly oficiálně prvními přijatými členy po ukončení studené války19 (Daalder, 1999: 52–56 

– NATO, 2001: 61–62).  

3.2 Vojenská dimenze 

3.2.1 Česká republika 

3.2.1.1 Kvalitativní aspekt 

Ještě před oficiální přičleněním Česká republika během své účastí v misi IFOR20 zjistila, že její 

velicí struktury naprosto neodpovídají strukturám NATO. J. Novotný21 zdůrazňuje, že rozdíly 

mezi Českem a aliančními členy se týkaly i takových maličkostí, jako byly používané značky 

na mapách (Novotný, 2004: 9). Kromě toho v roce 1997 „dotazník obranného plánování 

NATO“22 poukázal kupříkladu na zastaralost českého vojenského vybavení, které 

neodpovídalo standardům NATO (Edmunds, 2003: 155).  

Je nutné podotknout, že Česko začalo uskutečňovat reformy ještě před rokem 1999 s cílem 

zlepšit kompatibilitu a interoperabilitu s NATO. Taktéž se prováděly reorganizační kroky, 

                                                           
17 Konsenzus existoval ohledně přičlenění České republiky, Polska a Maďarska. Belgie, Portugalsko, 

Lucembursko, Kanada, Turecko, Španělsko, Řecko, Francie a Itálie prosazovaly přijetí všech pěti zemí. Vstup 

Slovinska podporovala zejména sousední Itálie. Přijetí Rumunska zase prosazovala především Francie, která měla 

s touto zemí pevné politické vazby. Pozice Spojených států amerických, Islandu a Velké Británie byla založena na 

uskutečnění rozšíření pouze o tři země. Německo, Dánsko, Norsko a Nizozemsko nebyly příliš aktivní v diskusích 

ohledně počtu nových států, jež by se měly k Alianci připojit.  
18 Ministrem zahraničních věcí byl J. Kavan. Polsko zastupoval B. Geremek, Maďarsko J. Martonyi.  
19 Václav Bartuška: Jsme členem NATO, Aliance má nyní 19 členů, 14. 3. 1999 (http://zpravy.idnes.cz/jsme-

clenem-nato-aliance-ma-nyni-19-clenu-d9e-/domaci.aspx?c=990311_200409_domaci_jkl, 15. 6. 2015).  
20 Český prapor byl součástí širšího uskupení skládajícího se ze tří států – Francie, Velké Británie a Španělska.  
21 Jaromír Novotný byl prvním náměstkem ministra obrany České republiky v letech 1997–2000. 
22 Defense planning questionnaire.  
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přičemž nesmíme ani opomenout snahu redukovat předimenzovaný počet příslušníků 

ozbrojených sil a likvidovat zastaralou a nadbytečnou vojenskou techniku (Janošec, 2013: 48–

49). V roce 1995 NATO totiž zveřejnilo „Studii o rozšiřování“, v níž byla zdůrazněna alianční 

očekávání od nových členských zemí. Byla kupříkladu zmíněna otázka interoperability, potřeba 

dostatečného výcviku a náležité vojenské vybavenosti.23 

Přesto však v roce 1999 „schopnost [českých] sil působit v sestavě Aliance byla omezena 

nízkou interoperabilitou systémů velení, řízení a průzkumu, komunikačních a informačních 

systémů, zastaralostí a nedostatečným technickým vybavením tehdejší výzbroje a ostatní 

vojenské techniky a materiálu“ (Janošec, 2013: 59). Špatný stav české armády byl potvrzen 

i v publikaci ministerstva obrany z roku 2001, v níž byly kupříkladu zdůrazněny slabiny 

a nedostatky pozemních a vzdušných sil AČR (Ministerstvo obrany ČR, 2001: 13).  

V průběhu určeného časového rámce aktivně probíhaly reformy ozbrojených sil České 

republiky s cílem minimalizovat kvalitativní rozdíly mezi českou armádou a ozbrojenými 

silami vůdčích členů NATO. Z tohoto hlediska je nutné konstatovat, že není možné mluvit 

o výrazném kvalitativním přínosu českých ozbrojených sil.   

Navíc kvůli nedostatečnému vyčleňování finančních prostředků reforma armády mnohdy 

neprobíhala podle prvotního plánu. To byl mimo jiné hlavní důvod demise tehdejšího ministra 

obrany J. Tvrdíka, který v roce 2003 prohlásil, že reforma není realizovatelná tak, jak se 

původně předpokládalo.24  

Na druhou stranu při bedlivějším pozorování můžeme zjistit, že některé bojové schopnosti AČR 

byly při nejmenším naprosto srovnatelné se schopnostmi těch nejvyspělejších členských zemí 

(Galatík; Víšek, 2004: 66). Na aliančním summitu v Praze, jenž se konal v roce 2002, byla 

zdůrazněna potřeba aktivnějšího zapojení menších členských států prostřednictvím specializace 

jejich ozbrojených sil. Česká republika se zavázala soustředit na následující oblasti – radiační, 

chemickou a biologickou ochranu; elektronický boj a pasivní sledovací systémy; vojenské 

zdravotnictví (Galatík; Víšek, 2004: 64, 66).  

                                                           
23 NATO: Study on NATO enlargement, 3. 9. 1995  

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm, 5. 5. 2015). 
24 Jaromír Hasoň – Marek Dvořáček: Tvrdík rezignoval, reforma armády stojí, 29. 5. 2003 

(http://zpravy.idnes.cz/tvrdik-rezignoval-reforma-armady-stoji-fc6-

/domaci.aspx?c=A030528_234949_domaci_mhk, 18. 7. 2015).  
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Nejvýraznější „českou stopu“ je možné zaznamenat pravděpodobně v oblasti ochrany před 

ZHN.25 V roce 2003 se Česko například ujalo role lídra v budování mnohonárodního praporu 

radiační, chemické a biologické ochrany určeného pro síly rychlého nasazení (NATO Response 

Forces), které mají zasahovat v krizových situacích.26 Česko též vybudovalo na svém území 

alianční centrum odborné přípravy chemického vojska (Centre of Excellence), které zahájilo 

svou činnost v roce 2004.27 Mimo jiné se čeští vojáci protichemického vojska zhostili řady 

důležitých úkolů, jako například ochrany summitu v Istanbulu a Rize nebo olympijských her 

v Athénách.28 Kromě toho v období 1999–2003 byli čeští chemici zapojeni do alianční mise 

ISAF a nasazeni v Iráku a Kuvajtu (Marek, 2013: 114–115).  

Nelze opomenout ani významnou roli českého vojenského lékařství. V rámci humanitární 

operace AFOR v Albánii od května do září působila 6. polní nemocnice v počtu více než 

osmdesáti osob, která se později taktéž aktivně zapojila do mise v Afghánistánu, přičemž v této 

zemi čeští lékaři ošetřili na dva tisíce koaličních vojáků a přes 12 tisíc místních obyvatel. 

Vysoké kvality české polní nemocnice29 byly demonstrovány v rámci mise ISAF 

i v následujících letech (Marek, 2013: 114–115).  

3.2.1.2 Kvantitativní aspekt 

Z hlediska kvantitativního musíme brát v potaz velikost České republiky a počet obyvatel této 

středoevropské země. V průběhu let 1999–2003 v České republice existovala povinná vojenská 

služba na základě branného zákona z roku 1949, který se v průběhu let několikrát novelizoval.30 

Dle Ministerstva obrany ČR země v roce 1999 disponovala celkem 56 247 vojáky, zatímco 

v roce 2003 už jen 41 032 vojáky (Janošec; Marek; Pernica, 2013: 154).  

V roce 2003 AČR měla k dispozici především bojové tanky (541 kusů; T-72), bojová obrněná 

vozidla31 (1235 kusů; BVP-1, BVP-2, OT-64, OT-90) a dělostřelecké systémy různé ráže 

                                                           
25 Zbraně hromadného ničení.  
26 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky: Mnohonárodní prapor radiační, chemické a biologické ochrany 

NATO (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5304, 5. 5. 2015). 
27 Ministerstvo obrany: Zpráva o zajištění obrany, 17. 1. 2007 

(http://www.mocr.army.cz/assets/files/8492/Zpr_va_o_zaji_t_n__obrany__R-_ervenec_2006.pdf, 5. 7. 2015).  
28 Česká televize: Liberečtí chemici působí v zahraničních misích 10 let, 16. 3. 2009 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/48667-liberecti-chemici-pusobi-v-zahranicnich-misich-10-let/, 5. 5. 

2015).  
29 V letech 2007–2008 v Afghánistánu například působily polní nemocnice a chemická jednotka, přičemž v obou 

případech Česká republika měla roli vedoucí země.  
30 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky: Historie základní vojenské služby v českých zemích 

(http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895, 16. 3. 2015).  
31 Jsou zahrnuty bojová vozidla pěchoty i obrněné transportéry.  
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(528 kusů). Vzdušné síly byly tvořené především bojovými letadly (125 kusů; L-159, MiG-21) 

a bojovými helikoptérami (34 kusů; Mi-24) (Janošec; Marek; Pernica, 2013: 156–157). 

3.2.2 Maďarsko 

3.2.2.1 Kvalitativní aspekt 

Maďarsko se potýkalo s obdobnými problémy jako Česká republika s tím rozdílem, že reformy 

byly uskutečňovány daleko pomalejším tempem a méně účinným způsobem. Lze konstatovat, 

že maďarské ozbrojené síly byly v letech 1999–2003 méně připravené k plnění aliančních 

závazků nežli Česká republika. Již v roce 1997 NATO například zdůraznilo, že cvičení 

maďarských pilotů naprosto neodpovídá minimálním aliančním standardům (Edmunds, 2003: 

155). Během operace v Kosovu se navíc projevila celková nepřipravenost maďarské armády, 

což potvrzuje skutečnost, že vzdušný prostor této země byl hlídaný jinými členskými státy 

(Dunay, 2000: 35 – Edmunds, 2003: 155), jelikož existovaly problémy s navigačními 

a komunikačními systémy, neboť nebyly kompatibilní s těmi aliančními (Simon, 2003: 62). 

Někteří odborníci pravděpodobně právem zdůrazňovali, že operace v Kosovu prokázala bídný 

a naprosto neakceptovatelný stav maďarské armády (Simon, 2003: 71).   

V roce 2002 se Maďarsko dočkalo silné kritiky ze strany představitelů NATO. Kritizovány byly 

především vzdušné síly, přičemž důraz byl kladen zejména na malý počet nalétaných hodin 

a nedostatečný výcvik pilotů. Kromě toho bylo zdůrazňováno, že armádě chybí zcela základní 

vybavení, například vysílačky. Tehdejší ministr obrany J. Bali skutečně potvrdil, že kvůli 

nedostatečnému vynakládání finančních prostředků došlo v uplynulých letech k realizaci pouze 

čtvrtiny naplánovaných reformních a modernizačních projektů.32 

V politických kruzích se dokonce začaly šířit spekulace týkající se údajného tvrzení jednoho 

z aliančních představitelů, který měl vyřknout, že Maďarsko by bylo hlavním adeptem na 

odebrání členství, pokud by taková možnost reálně existovala.33 

Ačkoliv z výše uvedených důvodů je naprosto zřejmé, že v letech 1999–2003 Maďarsko 

nepředstavovalo zemi, jejíž armáda by kvalitativně posílila Alianci, i zde bychom mohli objevit 

specializovanou jednotku, která byla na značně vysoké úrovni. Jedná se zejména o maďarské 

vojenské mediky, kteří se aktivně zapojili do několika aliančních misí. Pro operaci v Albánii 

bylo národním parlamentem schváleno vyslání skupiny lékařů čítající maximálně 40 osob 

                                                           
32 iDNES: Brusel kritizuje maďarskou armádu, 12. 8. 2002 (http://zpravy.idnes.cz/brusel-kritizuje-madarskou-

armadu-dti-/zpr_nato.aspx?c=A020812_014021_zpr_nato_inc, 5. 5. 2015). 
33 EurActiv: Hungary: NATO’s weakest link? 13. 11. 2002 (http://www.euractiv.com/enlargement/hungary-nato-

weakest-link/article-118201, 5. 5. 2015).  
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(Simon, 2003: 62–63). Skupina armádních lékařů v počtu padesáti expertů působila taktéž 

v Afghánistánu v rámci mise ISAF od března do září roku 2003 (Bugajski; Teleki, 2007: 134–

135). Kromě toho se Maďarsko stalo tzv. rámcovou zemí34 centra vojenského zdravotnictví 

NATO, které bylo vybudováno v Budapešti.35 

3.2.2.2 Kvantitativní aspekt  

Z hlediska kvantitativního opět musíme brát v úvahu objektivní faktory, jako je rozloha a počet 

obyvatel této země. Povinná vojenská služba byla v Maďarsku zrušena v roce 2004,36 nicméně 

už předtím bylo možné pozorovat, stejně jako v případě České republiky, tendenci snižování 

armádního personálu. V roce 1999 celkový počet ozbrojených sil činil více než 43 000 lidí 

včetně branců (IISS,37 1999: 60), v roce 2003 se jejich počet zredukoval přibližně na 33 000 

příslušníků (IISS, 2003: 46). Maďarská armáda disponuje pozemními silami a vzdušnými 

silami. V roce 2003 byly pozemní síly tvořeny bojovými tanky (743 kusů; T-55, T-72), 

dělostřeleckými systémy různé ráže (834 kusů), průzkumnými vozidly (104 kusů; FUG D-442) 

a bojovými obrněnými vozidly (více než 1000 kusů; BTR-80, PSZH D-944, BMP-1, BRM-

1K). Vzdušné síly disponovaly především útočnými helikoptérami (49 kusů; Mi-24) 

a bojovými letadly (37 kusů; MiG-21, Su-22, MiG-29) (IISS, 2003: 46–47).  

3.2.3 Polsko 

3.2.3.1 Kvalitativní aspekt 

Polsko rovněž v průběhu devadesátých let začalo s transformací a modernizací svých 

ozbrojených složek kvůli patrnému zaostávání v porovnání s mnohými členskými zeměmi. 

V roce 1997 v „dotazníku obranného plánování NATO“ byla kupříkladu zdůrazněna 

nedostatečná kompatibilita polských ozbrojených složek (Edmunds, 2003: 155). Polsko se 

taktéž potýkalo s problémem předimenzované a především špatně vycvičené armády. Zatímco 

redukce armády se vyvíjela úspěšně, zlepšování vojenských schopností bylo doprovázeno 

řadou komplikací. Obrovským nedostatkem byla zastaralá technika, jejíž přínos byl minimální, 

avšak jejíž skladování bylo finančně velice náročné (Komorowski, 2001: 26–27). 

Po vstupu do Aliance Polsko spustilo „Program restrukturalizace a technické modernizace 

ozbrojených sil Polské republiky 2001–2006“, přičemž pouze u třetiny armády se 

předpokládalo dosažení plné interoperability s NATO v roce 2006. Očekávalo se, že pouze tato 

                                                           
34 Rámcová země nese hlavní odpovědnost za budování takového centra a rovněž vyčleňuje většinu odborníků. 
35 NATO: Centres of Excellence, 28. 5. 2015 (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_68372.htm#, 5. 7. 2015).  
36 Nation Master: Service age and obligation: countries compared (http://www.nationmaster.com/country-

info/stats/Military/Service-age-and-obligation, 19. 3 2015).  
37 International institute for strategic studies.  
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část ozbrojených složek bude odpovídat aliančním standardům z hlediska technického 

vybavení, zbraní, mobility a schopnosti zasahovat mimo vlastní území (Komorowski, 2001: 

26–27). Je tedy zřejmé, že v letech 1999–2003 není možné mluvit o výrazném kvalitativním 

přínosu ani ze strany polské armády.   

Co se týká úzké specializace, chtěl bych vyzdvihnout budování mnohonárodního policejního 

praporu, které začalo v roce 2002 a v němž se Polsko ujalo role vůdčí země.38 O několik let 

později bylo na polském území vybudováno Centrum odborné přípravy vojenské policie, které 

bylo plně akreditováno v květnu minulého roku.39 

Pokud se však zaměříme na současnou kvalitu polských ozbrojených sil, měli bychom 

zdůraznit, že v případě této země platí slova P. Dunaye, který tvrdí, že není důležité, do jaké 

míry nově přijaté státy splňují vojenské požadavky Aliance v momentě přistoupení, ale zda 

budou schopny kýženého efektu dosáhnout v blízké budoucnosti a nezůstanou v pozici 

„černých pasažérů“ (Dunay, 2000: 28). Právě v případě Polska lze říci, že jejich ozbrojené síly 

jsou nejvýraznějším přínosem pro Severoatlantickou alianci od konce studené války40 

z kvalitativního hlediska. Nejedná se však o nepředvídatelný důsledek, protože ještě v roce 

2003 A. Michta podotknul, že Polsko patří mezi malou skupinu evropských zemí usilujících 

o výrazné rozvíjení svých bojových schopností.41 Nicméně pro účely mé práce je důležitý 

vymezený časový úsek a v jeho rámci Polsko k výraznějšímu vojenskému posílení vojensko-

politického bloku nepřispělo.  

3.2.3.2 Kvantitativní aspekt 

Z kvantitativního hlediska byl přínos Polska ze všech tří zemí nejvýraznější. V průběhu let 

1999–2003 byly polské ozbrojené síly založeny na povinné branné povinnosti a skládaly se 

z pozemních, námořních a vzdušných sil. Dle údajů NATO v roce 1999 polská armáda čítala 

187 000 příslušníků. Od roku 2000 můžeme pozorovat klesající tendenci v počtu regulérních 

ozbrojených sil Polska, přičemž v roce 2003 byly zredukovány na přibližně 150 000 lidí,42 

                                                           
38 Military Gendarmerie of the Polish Armed Forces: International Cooperation 

(http://www.zw.wp.mil.pl/en/208.html, 5. 5. 2015). 
39 NATO: Centers of Excellence, 24. 9. 2014 

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm?selectedLocale=en, 7 5. 2015). 
40 Lubomír Světnička: Nejsilnější armáda v okolí? Válčit s Poláky by bylo zničující, 25. 2. 2010 

(http://zpravy.idnes.cz/nejsilnejsi-armada-v-okoli-valcit-s-polaky-by-bylo-znicujici-pr1-

/zpr_nato.aspx?c=A100225_145438_zpr_nato_inc, 15. 6. 2015).  
41 Andrew Michta: Military capabilities of the Central Europeans: What can they contribute to the stabilization of 

Iraq (http://www.wilsoncenter.org/publication/284-military-capabilities-the-central-europeans-what-can-they-

contribute-to-the, 15. 6. 2015).  
42 NATO: Financial and economic data relating to NATO defense 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_20270.htm?mode=pressrelease, 18. 3. 2015).  
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z nichž 75 000 bylo profesionálními vojáky (Michta, 2006: 36). Ročenka The Military Balance 

uvádí trochu jiné údaje, a to 163 000 osob v roce 2003, přičemž prakticky polovinu tvořili 

branci uskutečňující roční službu v polské armádě (IISS, 2003: 53).  

V roce 2003 pozemní síly měly k dispozici bojové tanky (714 kusů; T-72, Leopard 2A4), 

průzkumná vozidla (435 kusů; BRDM-2), bojové obrněné transportéry (skoro 2000 kusů; 

BMP- 1, BRM-1, OT-64) a dělostřelecké systémy (1482 kusů). Vzdušné síly disponovaly 

například bojovými letadly (224 kusů; MiG-21, MiG-29, Su-22). Polsko mělo taktéž k dispozici 

98 helikoptér43 (Mi-2, W-3 Sokol, Mi-17). Námořnictvo ve stejném roce operovalo kupříkladu 

s jedním torpédoborcem, čtyřmi ponorkami, třemi fregatami, 23 hlídkovými a pobřežními 

loděmi a 22 minolovkami. Součástí polské armády bylo i námořní letectvo (IISS, 2003: 53–54).  

3.3 Politická dimenze 

Po rozpadu Varšavské smlouvy se vstup do NATO stal hlavní prioritou všech tří zemí. 

V jednotlivých státech se o to zasazovaly de facto všechny politické strany44 a významnou roli 

sehrály i politické osobnosti jako například bývalý český prezident V. Havel (Benda, 2000: 40–

57 –  Dančák, 2000: 63–79 – Mareš, 2000: 12–34). Politická loajalita nových členů však byla 

záhy prověřena, když necelé dva týdny po oficiálním přistoupení k Alianci, NATO zahájilo 

letecké útoky proti Jugoslávii. Rusko v době kosovské krize patřilo mezi hlavní kritiky NATO 

a B. Jelcin v roce 1999 oficiálně označil bombardování Jugoslávie za přímou agresi proti 

suverénnímu státu (Jelcin, 1999). V určeném časovém rámci probíhaly i další mezinárodní 

události, na základě kterých lze demonstrovat politickou podporu či naopak laxnost tří nových 

členů. 

3.3.1 Česká republika 

V případě kosovské krize pozice České republiky nebyla tak jednoznačná jako v případě 

Maďarska či Polska (Cabada; Waisová, 2011: 116 – Karásek, 2010: 25 – Kaufman, 2002: 191). 

Někteří autoři dokonce mluví o „vlažném přístupu“ české vlády (Hartung; Kaufman, 

2000: 207), která musela nadvakrát hlasovat o podpoře alianční operaci (Cabada; Waisová, 

2011: 116). Zatímco tehdejší čtyřkoalice KDU-ČSL, Unie svobody, ODA, DEU operaci 

                                                           
43 Nejedná se o útočné helikoptéry, jako je například Mi-24. Ročenka The Military Balance uvádí, že Polsko 

nemělo v roce 2003 žádnou útočnou helikoptéru.  
44 Pokud pomineme takové strany jako KSČM v České republice či MIÉP v Maďarsku, které se stavěly naprosto 

odmítavě k integračním tendencím svých zemí.  
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podpořila, ODS a ČSSD měly daleko rezervovanější přístup.45 V rámci ČSSD se dokonce 

objevily silně negativní postoje vůči aliančnímu zásahu, přičemž někteří členové strany 

odcestovali do Bělehradu s cílem vyslovit svůj nesouhlas s aliančním zásahem (Mareš, 2000: 

37–38). Skepticky se k bombardování stavěl taktéž například český politik J. Dienstbier, který 

v bývalé Jugoslávii působil jako zvláštní zpravodaj pro lidská práva. Česká republika společně 

s Řeckem navíc předložila Alianci návrh politického řešení konfliktu. Navzdory existenci 

množství protichůdných názorů je nutné zdůraznit, že Česká republika poskytla pro alianční 

letadla svůj vzdušný prostor a především tehdejší prezident V. Havel představoval urputného 

zastánce leteckých útoků proti Jugoslávii.46  

Prokázat svou loajalitu a schopnost politicky podporovat Alianci se Praha pokusila v jiných 

otázkách. Česká republika například v roce 2000 přijala zákon č. 99, který zakazoval českým 

společnostem podílet se na stavbě jaderné elektrárny v Búšehru a jakkoli spolupracovat 

s Íránem v civilní jaderné energetice. V. Střítecký zdůrazňuje, že vybraný vektor zahraniční 

politiky vůči Íránu, kterou podporoval opět prezident V. Havel, byl mimo jiné výsledkem snahy 

neztratit důvěru NATO (Střítecký, 2011: 135–136). Daný fakt získává na významu v momentě, 

když podotkneme, že Rusko již od první poloviny devadesátých let spolupracovalo s Íránem 

v oblasti jaderné energetiky, konkrétně nad projekty týkajícími se budování reaktorů pro 

elektrárnu v Búšehru, přičemž samotné kořeny vzájemné kooperace v jaderné oblasti sahají 

dokonce do období let 1987–1988 (Ahlström; Anthony; Fedchenko: 2007: 60–61).  

Navíc Česká republika zcela jednoznačně vyjádřila podporu boji proti terorismu, do kterého se 

NATO aktivně zapojilo. Podpořila přijetí deklarace na pražském summitu NATO, která zcela 

odsoudila terorismus ve všech jeho podobách a označila ho za rostoucí hrozbu pro mezinárodní 

společenství.47  

Na zmíněném summitu v Praze bylo taktéž navrženo vytvoření sil rychlé reakce NATO. Tato 

iniciativa byla Českou republikou podpořena nejenom v politické rovině, ale i brzkým reálným 

zapojením do této struktury. Jak již bylo uvedeno výše, Česko se zapojilo do rotací NRF 

vysláním jednotek, které se specializovaly na ochranu proti ZHN (Zlatohlávek, 2007: 80–81).  

                                                           
45 Lucie Strašíková: Češi měli problém plně podpořit letecké útoky na Jugoslávii, 24. 3. 2009 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/49312-cesi-meli-problem-plne-podporit-letecke-utoky-na-

jugoslavii/, 5. 5. 2015).  
46 Lucie Strašíková: Češi měli problém plně podpořit letecké útoky na Jugoslávii, 24. 3. 2009 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/49312-cesi-meli-problem-plne-podporit-letecke-utoky-na-

jugoslavii/, 5. 5. 2015). 
47 Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Zpráva o zahraniční politice za rok 2002. 9. 6. 2003 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/zprava2002.html, 17. 7. 2015).  
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V neposlední řadě je nutné připomenout otázku protiraketové obrany, která se poprvé 

v aliančních kruzích začala diskutovat v roce 2002. V určeném časovém rámci se čeští političtí 

představitelé vyjadřovali pozitivně k této iniciativě, ať už se to týkalo ministra obrany 

J. Tvrdíka48 nebo ministra zahraničních věcí C. Svobody.49 

Česká republika taktéž velice aktivně podporovala politiku otevřených dveří, přičemž se snažila 

předávat své zkušenosti novým kandidátským zemím usilujícím o vstup do Aliance.50 

Zapojení českých ozbrojených sil do operací NATO můžeme taktéž považovat za vyjádření 

politické podpory. V roce 1999 byli čeští vojáci součástí tří mezinárodních misí NATO 

působících na Balkáně – v Albánii, v Bosně a Hercegovině a v tehdejší Svazové republice 

Jugoslávie. Navíc od září do října roku 2001 v mezinárodní misi Essential Harvest v Makedonii 

působilo 120 českých výsadkářů (Marek, 2013: 111). Po teroristickém útoku z 11. září 2001 se 

Česká republika zapojila do mise ISAF, přičemž tam byli vysláni vojenští lékaři, pyrotechnici 

a další specializované oddíly (Marek, 2013: 114–115).  

Ze všech tří zemí je většinou podpora ze strany České republiky považována za nejméně 

výraznou, přičemž hlavní příčinou se stal váhavý postoj vůči postupu Severoatlantické aliance 

v Jugoslávii v roce 1999.  

3.3.2 Maďarsko 

Během kosovské krize Maďarsko hrálo díky své geografické poloze významnou roli, přičemž 

politická podpora či naopak odtažitý přístup ze strany Budapešti mohl ztížit průběh celé 

operace. Přední političtí představitelé Maďarska však sdíleli vcelku jednotný postoj k zásahu 

NATO. Maďarsko též poskytlo svůj vzdušný prostor, přičemž alianční stíhací letadla mohla 

dokonce využívat leteckou základnu Taszár (Bugajski; Teleki, 2007: 134). Budapešť 

demonstrovala politickou podporu již v roce 1995, kdy Maďarsko jako první nečlenská země 

dovolila aliančním silám využívat svoje území pro logistické účely v souvislosti s probíhající 

operací v Bosně a Hercegovině (Magyarics, 2013: 259). Je nutné dodat, že v roce 1999 byla 

Alianci poskytnuta politická podpora nehledě na nesouhlas značné části obyvatelstva a protesty 

opozice, která však v zemi nedisponovala výraznějším politickým vlivem (Hartung; Kaufman, 

2000: 207). Maďarsko svoji aktivitu a nakloněnost vůči alianci demonstrovalo mimo jiné 

                                                           
48 Petr Suchý: Protiraketová obrana posílí vazby s USA, 30. 9. 2002 (http://zpravy.idnes.cz/protiraketova-obrana-

posili-vazby-s-usa-fdz-/zpr_nato.aspx?c=A020930_111019_zpr_nato_inc, 5. 5. 2015).  
49 Novinky: Svoboda chce ČR pod protiraketovým deštníkem NATO, 30. 7. 2003 

(http://www.novinky.cz/domaci/12451-svoboda-chce-cr-pod-protiraketovym-destnikem-usa.html, 5. 5. 2015). 
50 Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Zpráva o zahraniční politice za rok 2002. 9. 6. 2003 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/zprava2002.html, 17. 7. 2015). 
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zastavením kamionů převážejících humanitární pomoc z Ruska a Běloruska na ukrajinsko-

maďarské hranici. Konvoj dle maďarské strany obsahoval věci, které by mohly být využity pro 

vojenské účely, a tudíž jejich dodání by narušovalo embargo OSN uvalené na tehdejší 

Jugoslávii51 (Dunay, 2000: 39 – Kaufman, 2002: 191). 

Po událostech z 11. září 2001 se maďarský premiér V. Orbán stal prvním politikem, který ihned 

po útocích na Spojené státy americké požadoval aktivování článku 5 Severoatlantické smlouvy 

jako odpověď na teroristický čin (Csaba, 2004: 4). Maďarsko taktéž vyjádřilo podporu 

iniciativě týkající se vytvoření NRF, přičemž maďarské ozbrojené síly52 přispěly kupříkladu do 

mnohonárodního praporu, který byl budován Českou republikou.53 

Přední političtí představitelé byli též jednotní v otázce dalšího rozšiřování Aliance. G. Horvath 

zdůrazňuje, že celkově Česká republika, Maďarsko a Polsko na politické úrovni prosazovaly 

rozšiřovací proces Aliance, a zasadily se tak významným způsobem o uskutečnění následujících 

rozšiřovacích vln (Horvath, 2010: 43). 

Co se týká systému protiraketové obrany, Spojené státy americké v samotných počátcích 

zvažovaly možnost rozmístění některých prvků i na území Maďarska, to však později bylo 

vyškrtnuto ze seznamu možných kandidátů54 (Hynek, 2008: 17). Přesto se v roce 2002 ministr 

obrany J. Ferenc vyjádřil vcelku pozitivně k myšlence aktivní participace Maďarska na systému 

protiraketové obrany bez ohledu na opozici, která zdůrazňovala, že se Maďarsko může po 

instalaci systému stát „cílovou zemí“ potenciálních útoků.55 

Nesmíme ani opomenout nasazení maďarských ozbrojených sil do zahraničních misí NATO. 

Maďarsko se účastnilo operací v Bosně a Hercegovině v rámci mise IFOR a následně i SFOR. 

V roce 1999 se maďarští vojáci zapojili do mise KFOR v Kosovu, kde do roku 2003 působilo 

přes 300 vojáků. Tato středoevropská země se taktéž zapojila do misí v Albánii a v Makedonii, 

kde však operoval velice omezený počet maďarských vojáků (Kim, 2001: 12 – Simon, 2003: 

63).  

                                                           
51 Konvoj obsahoval přibližně 57 000 litrů paliva a obrněná vozidla.  
52 Maďarsko poskytlo speciální biologickou laboratoř.  
53 Jiří Gajdoš: NATO Multinational Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense Battalion, 11. 12. 

2003 (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5746, 5. 5. 2015).  
54 Za hlavní příčinu autor považuje snahu USA rozptýlit své základny a systémy do více postkomunistických zemí. 

USA, respektive NATO v Maďarsku již měly základny, které mohly využívat, ať už se jedna o Taszár či Pápa.  
55 ORIGO: Félkérés esetén igén a rakétavédelmi rendszerre 

(http://www.origo.hu/nagyvilag/20021219felkeres.html, 5. 5. 2015). 
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Lze konstatovat, že Maďarsko během prvních let členství usilovalo především o to, aby „nebylo 

vnímáno jako trajektová země pohybující se mezi Východem a Západem, aniž by byla schopná 

zakotvit na jedné či druhé straně“, pokud použijeme slova E. Adyho56 (Rapcsák, 1994: 48), 

a tudíž politická podpora ze strany maďarských politických elit byla značná.  

3.3.3 Polsko 

Polsko beze sporu patří mezi státy, které můžeme zařadit do skupiny „atlantistů“ podporujících 

zejména zahraniční politiku Spojených států amerických (Král, 2005: 9). V kritických otázkách, 

na které neexistuje jednotný názor ani v samotné Alianci, se Polsko zpravidla staví na stranu 

USA. Jelikož jsou Američané hlavním „tahounem“ NATO, politická podpora ze strany Varšavy 

vůči celé organizaci je značně výrazná.57 

Polsko například vyjádřilo jednoznačnou podporu leteckým útokům NATO proti Jugoslávii, 

s kterým v době krize souhlasila i většina polského obyvatelstva (Kaufman, 2002: 191). Je nutné 

zdůraznit, že postoj vlády k dané problematice byl naprosto jednotný. Ministr zahraničních věcí 

B. Geremek obhájil letecké útoky s tím, že veškerá diplomatická řešení byla vyčerpána, přičemž 

odpovědnost za celou krizi přiřknul S. Miloševičovi. Nesouhlas s útoky NATO přicházely 

pouze ze strany opozice,58 která však měla minimální politický vliv. Polsko aktivně usilovalo 

především o to, aby spojencům dokázalo v průběhu celé kosovské krize svou spolehlivost 

a loajalitu (Fawn, 2001: 137–138).  

Podobně optimistický přístup zaujalo i v souvislosti s budováním systému protiraketové 

obrany. Moskva, která se ještě za dob Sovětského svazu obávala oslabení svého jaderného 

potenciálu v důsledku výstavby systému protiraketové obrany, otevřeně kritizovala celý plán. 

Na druhou stranu političtí představitelé Polska od samého počátku vyjadřovali naprostou 

podporu celému projektu a souhlasili s umístěním moderní protiraketové základny na svém 

území. D. Dunn dokonce zdůrazňuje, že Polsko demonstrovalo větší loajalitu celému projektu 

než většina ostatních evropských spojenců (Dunn, 2002: 149). Část politických představitelů 

navíc dávala celý projekt do souvislosti s ochranou před potenciální agresí ze strany Ruska, 

                                                           
56 Maďarský básník žijící v letech 1877–1919.  
57 Během prvních let členství se jednalo de facto o pravidlo. V současné době se Polsko občas postaví proti 

iniciativám Ameriky, jako tomu například bylo v případě plánované intervence v Sýrii.  
58 Negativní postoj vyjádřila například levicová strana ZKP Proletariat či bývalý náčelník generální štábu 

T. Wilecki, který označil postup NATO za „barbarský“. J. Kalinowski, lídr Polské rolnické strany, zase volal po 

diplomatickém řešení konfliktu.  
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ačkoliv na oficiální úrovni byla protiraketová obrana vždy prezentována jako preventivní krok, 

který má chránit území členských států před případným útokem z Blízkého východu.59 

Polsko se od samého počátku taktéž prezentovalo jako urputný zastánce politiky otevřených 

dveří, přičemž usilovalo o větší integraci s takovými zeměmi, jako jsou Gruzie či Ukrajina. 

Později R. Sikorski60 dokonce údajně označil Německo za „trojského koně“ blokujícího užší 

spolupráci s výše zmíněnými státy.61 

Nesmíme opomenout, že se Polsko aktivně zapojilo do války proti terorismu, přičemž silnou 

podporu polští představitelé demonstrovali nejenom Alianci jako celku, ale zejména Spojeným 

státům americkým a tehdejšímu prezidentu G. Bushovi. Polsko se následně aktivně zapojilo do 

misí v Afghánistánu a Iráku (Adamczak, 2007: 7–9). 

Polsko se rovněž angažovalo v budování mezinárodního praporu radiační, chemické 

a biologické ochrany NATO.62 Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, stalo se vůdčí zemí 

v čele mnohonárodní jednotky vojenské policie, což lze považovat nejenom za snahu vojensky 

přispět do systému kolektivní obrany, ale i za výrazné politické gesto. 

Velice aktivně se zapojilo do misí NATO v zahraničí. V průběhu let 1999–2003 se Polsko 

účastnilo operací na Balkáně, v Afghánistánu a ve Středozemním moři. Participovalo na misích 

KFOR, SFOR a AFOR. V reakci na teroristické útoky v roce 2001 NATO zahájilo ve 

Středozemním moři antiteroristickou operaci „Active Endeavour“, které se účastnily i polské 

bojové lodě (Pietras, 2013: 223–228). Polská armáda poskytla rovněž své příslušníky pro 

alianční mise v Makedonii, kde však působil velmi omezený počet Poláků, ať už se jednalo 

o misi Essential Harvest, Amber Fox či Allied Harmony, které probíhaly mezi lety 2001–

2003.63 

Polsko v určeném časovém rámci poskytlo ze všech tří nově přijatých zemí nejvýraznější 

politickou podporu. I. Daalder ve svém článku z roku 2003 označuje Polsko za „nejžhavějšího 

člena NATO“ (Daalder, 2003: 160). J. Primakov na druhou stranu mluví o Polsku jako o jednom 

z „nejposlušnějších“ aliančních členů (Primakov, 2010: 135). Zde je však nutné dodat, že výše 

                                                           
59 David Hendrickson: Poland and America: together forever? 8. 7. 2014 

(http://nationalinterest.org/feature/poland-america-together-forever-10823, 5. 5. 2015).  
60 Od roku 2007 do roku 2014 působil jako ministr zahraničních věcí Polska. 
61 David Hendrickson: Poland and America: together forever? 8. 7. 2014 

(http://nationalinterest.org/feature/poland-america-together-forever-10823, 5. 5. 2015). 
62 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky: Mnohonárodnostní prapor radiační, chemické a biologické 

ochrany (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5304, 5. 5. 2015).  
63 Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland: EU and NATO Operations 

(http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/security_policy/eu_nato_operations/, 5. 5. 2015).  
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zmíněná polská pozice pravděpodobně není ani tolik výsledkem vnějšího nátlaku ze strany 

USA, nýbrž důsledkem jasně zformulované polské „prozápadní politiky“ s důrazem na 

transatlantické vztahy.  

3.4 Geopolitická dimenze 

Rozšířením o další teritoria se odpovědnost NATO zvětšila o více než 480 tisíc km².64  Na první 

pohled nastal zcela nerovnocenný vztah, kdy se původní členové (zejména mocnosti jako USA, 

Velká Británie aj.) na základě principu kolektivní obrany de facto zavázaly v případě vnější 

agrese poskytnout pomoc novým členům, jejichž vojenský vklad do systému kolektivní obrany 

však byl minimální. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že v zakládající smlouvě není 

ukotveno automatické spuštění fungování systému kolektivní obrany (Krejčí, 2009: 359). 

Článek 5 Washingtonské smlouvy pouze zdůrazňuje, že členové mají v případě útoku na 

jednoho či více členů podniknout takovou akci, kterou budou považovat za nutnou.65 Kromě 

toho v roce 1999 neexistovalo reálné riziko útoku zevně na Českou republiku, Maďarsko či 

Polsko. Dle mého názoru geopolitický přínos nových území tedy výrazně převyšoval možná 

rizika z několika důvodů.    

Za prvé nová teritoria mohla posloužit k rozmístění vojenské infrastruktury NATO. I když 

k tomu v letech 1999–2003 nedošlo, nesmíme zapomínat na rok 2002, kdy se začalo uvažovat 

o rozmístění vojenské infrastruktury na území Polska a České republiky v souvislosti 

s budováním systému teritoriální protiraketové obrany, jejímž hlavním prvkem se měl stát 

americký protiraketový systém. Nová území mohla též posloužit k rozmístění vojenských 

kontingentů NATO. „Ustavující akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti“ 

podepsaný v roce 1997 mezi Ruskem a NATO sice obsahuje zmínku o tom, že NATO nebude 

usilovat o rozmístění „značných ozbrojených sil“ na území nových členských států, avšak 

Primakov ve své knize zdůrazňuje, že formulace „značné ozbrojené síly“ se ukázala být 

diskutabilní a nejasnou (Primakov, 2010: 136). Důležitý je nicméně fakt, že od rozšíření v roce 

1999 nejsilnější členové NATO měli vždy možnost operativně dislokovat své ozbrojené síly na 

území Polska, České republiky a Maďarska. Kromě toho na územích nových členů se mohou 

budovat velitelská centra, která by byla schopna daleko rychleji reagovat na krizové situace 

                                                           
64 Central Intelligence Agency. The world factbook (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-

world-factbook/, 31. 3. 2015).  
65 Natoaktual: Washingtonská smlouva 

(http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm, 1. 4. 2015).  
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odehrávající ve východní části Evropy. Vhodným příkladem je vybudování velitelství 

Mnohonárodního sboru Severovýchod v polském Štětíně, které bylo založeno v roce 1999.66  

Díky přijetí Polska se NATO taktéž dostalo de facto až k hranicím Ruské federace, jelikož 

Polsko sdílí společnou hranici s ruskou exklávou Kaliningrad, která představuje strategicky 

významné místo pro Rusko. Za prvé se jedná o nezamrzající přístav, za druhé se zde již z období 

Sovětského svazu nachází významná vojenská infrastruktura. V devadesátých letech začalo 

docházet ke snižování počtu vojáků – v roce 2001 v Kaliningradu bylo dislokováno 

10 500 příslušníků pozemních sil, zatímco ještě v roce 1993 jich tu bylo přes 100 tisíc. Pokud 

by měly být zahrnuty všechny ozbrojené složky, pak v roce 2001 se zde nacházelo přibližně 

25 000 příslušníků armády Ruské federace (Chillaud; Tetard, 2007: 180). 

Díky Polsku Aliance taktéž získala širší přístup k Baltskému moři, jelikož do té doby NATO 

mělo omezenější přístup jen přes Německo a Dánsko. Přijetím Polska se NATO navíc dostalo 

k hranicím Litvy a celkově se přiblížilo k pobaltským státům, které v té době patřily k jedněm 

z hlavních aspirantů na členství v Alianci.67  

Na konci devadesátých let významnou geopolitickou roli sehrálo samozřejmě i přijetí 

Maďarska, které jako jediná členská země sdílelo společnou hranici s tehdejší Miloševičovou 

Jugoslávií, jež se stala terčem bombových útoků aliančních sil v roce 1999. I když přijetím této 

ugrofinské země se území NATO „rozdrobilo“, jelikož Maďarsko bylo od zbytku členů 

odděleno Slovenskem, Rakouskem a Slovinskem, přiblížení Aliance k jádru balkánské 

nestability převážilo tuto na první pohled zjevnou nevýhodu.68  

Geopolitický přínos České republiky ve srovnání s Polskem a Maďarskem byl minimální. 

O. Krejčí dokonce mluví celkově o „malé geopolitické cennosti“ České republiky (Krejčí, 2009: 

377).  

                                                           
66 Magdalena Dvořáková: V Praze se jednalo o dalším zapojení Armády ČR do struktur Mnohonárodního sboru 

Severovýchod, 5. 6. 2014 (http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-praze-se-jednalo-o-dalsim-

zapojeni-armady-cr-do-struktur-mnohonarodniho-sboru-severovychod-98733/, 5. 5. 2015).  
67 Adriana Klímková – Veronika Dokulilová: 2010. Geopolitika rozšiřování NATO, 15. 7. 2010 

(http://www.globalpolitics.cz/clanky/geopolitika-rozsirovani-nato, 2. 4. 2015).  
68 NATO již mělo obdobné zkušenosti, kdy Portugalsko bylo do roku 1982 odděleno od zbytku členských států 

Španělskem. To samé platilo i v případě Turecka či Řecka do roku 2004.  
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4 Druhé rozšiřovací kolo 

4.1 Historický exkurz 

V roce 2002 se v Praze konal summit NATO, na kterém Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovensko, 

Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko obdržely oficiální pozvánku ke vstupu do Severoatlantické 

aliance. Všech sedm zemí se již od roku 1999 účastnilo programu „Akční plán členství“, který 

měl pomoci jednotlivým aspirantům v technické a politické oblasti. Ačkoli výše zmíněné země 

byly ke vstupu do Aliance připraveny dle mnohých pozorovatelů ještě hůře nežli státy první 

rozšiřovací vlny, dne 29. března 2004 se NATO rozšířilo o dalších sedm členů (Jaroff, 2009: 

62–65).  

4.2 Vojenská dimenze 

4.2.1 Pobaltské země 

4.2.1.1 Kvalitativní aspekt 

Estonsko, Lotyšsko a Litva představují menší státy, jejichž vojenské kapacity jsou naprosto 

marginální. Všechny tři země navíc po rozpadu Sovětského svazu musely budovat své armády 

od samého začátku. Před oficiálním přijetím baltských zemí do NATO mnozí kritici 

zdůrazňovali, že žádná ze tří zemí není schopna reálně bránit své vlastní území, natož aby svým 

přistoupením kvalitativně přispěla do systému kolektivní obrany (Kramer, 2002: 742). Nicméně 

je nutné dodat, že Estonsko, Litva a Lotyšsko ještě před vstupem do NATO dosáhly nemalého 

pokroku, ať už se to týká jazykových schopností armádních příslušníků (Corum, 2013: 9), 

změny teritoriální armády na mobilní a mnohem efektivnější malé ozbrojené síly či zlepšení 

celkové interoperability a efektivity ozbrojených složek (Norkus, 2006: 167, 170). Nemalého 

pokroku bylo též dosaženo v modernizaci jejich ozbrojených sil (Larrabee, 2003: 2). Velký 

podíl na tomto progresu beze sporu měly skandinávské země (Finsko, Švédsko, Norsko, 

Dánsko), které se do budování ozbrojených sil jednotlivých pobaltských států aktivně zapojily 

již na začátku devadesátých let. Proto například bývalý americký nadporučík J. Corum69 

dodává, že přínos baltských zemí je nutné vnímat nejenom z hlediska politického či 

geopolitického posílení, ale i vojenského (Corum, 2013: 5–8).  

L. Beehner však na druhou stranu zdůrazňuje, že jediný vklad, který tyto tři země do Aliance 

vnesly, jsou jejich území, která mohou posloužit pro účely NATO.70 Toto tvrzení je nutné brát 

                                                           
69 Do roku 2004 sloužil v Iráku. Později byl děkanem Baltic Defense College, která se nachází v Tartu.  
70 Lionel Beehner: NATO looks to expand mission and membership, 27. 6. 2006 (http://www.cfr.org/world/nato-

looks-expand-mission-membership/p11159, 5. 5. 2015).  
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v potaz, zvlášť když poukážeme na některé problémy, se kterými se pobaltské země potýkaly 

během zahraničních misí. Otázka interoperability a kompatibility se totiž ve skutečných 

válečných podmínkách ukázala být velkou překážkou, ať už se to týkalo komunikačních 

technologií, munice, logistiky, technické vybavenosti či údržby vojenského vybavení71 (Corum, 

2013: 25–27).  

Nedostatky kvalitativního (samozřejmě i kvantitativního) rázu se pobaltské země snažily 

kompenzovat společnými projekty, které by mohly mít synergický efekt a být přínosem pro 

Alianci. Mezi hlavní vojenské obranné projekty patří vytvoření baltské námořní flotily 

(BALTRON), vytvoření baltského praporu určeného pro mírové mise (BALTBAT) či systému 

společného vzdušného sledování (BALTNET), který byl v roce 2004 začleněn do 

Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS).72 Přitom je nutné 

podotknout, že například radar v estonském městě Kelavere může dokonce monitorovat 

značnou část vnitrozemí Ruska (Hodač; Strejček, 2008: 70). 

Kvůli omezeným možnostem všech tří zemí se jeví potřeba úzké specializace. Litva tak 

například v roce 2005 poskytla speciální jednotku zaměřující se na čištění pitné vody 

(Cieminyté, 2006: 209), zatímco Estonsko v roce 2005 pro misi ISAF vyčlenilo pyrotechniky 

či rekonstrukční tým (Pernik, 2006: 202) a Lotyšsko po přistoupení k NATO začalo rozvíjet 

vojensko-policejní jednotku, pyrotechnickou jednotku a pěchotu s logistickou podporou 

(Murumets, 2008: 189). Estonsko taktéž disponovalo například dobře připraveným týmem 

psovodů, majícím za cíl detekci min. Litva zase měla skupinu mediků a potápěčů, kteří byli 

poskytnuti pro misi ISAF, či čtyřicet příslušníků speciálních jednotek, kteří rovněž sloužili 

v Afghánistánu (Moroney, 2004: 152).  

Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že v  roce 2007 se Estonsko stalo „rámcovou zemí“ v oblasti 

kybernetické obrany, přičemž o rok později Aliance akreditovala Centrum excelentnosti 

v Tallinnu. Události z roku 2007, kdy se Estonsko stalo terčem třítýdenních masivních 

kybernetických útoků, poukázaly na zranitelnost členských států a přiměly NATO kardinálně 

přehodnotit koncepci kybernetické obrany.73 Název článku „Kyberprostor bude strategickým 

                                                           
71 Zajištění bezpečné radiokomunikace mezi pobaltskými státy a ostatními členy představovalo velkou komplikaci. 

V roce 2006 muselo být odloženo nasazení litevských vojáků kvůli logistickým problémům a nedostatku 

náhradních dílů. Je nutné zdůraznit, že z hlediska logistiky jsou pobaltské státy de facto závislé na svých 

spojencích. Kromě toho se během nasazení v Afghánistánu například zjistilo, že některá výzbroj a uniforma nejsou 

uzpůsobené pro podmínky panující v Afghánistánu.  
72 Jan Smetana: Ozbrojené síly baltských států a jejich vývoj od pádu Sovětského svazu, 2013 

(http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2013_2/2013_2r_3a.html, 9. 4. 2015). 
73 Olaf Theiler: Nové hrozby – kybernetické dimenze, 4. 9. 2011 (http://www.nato.int/docu/review/2011/11-

september/Cyber-Threads/CS/index.htm, 2. 6. 2015).  
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místem budoucnosti“ N. Schmidta74 vystihuje důležitost této problematiky, kdy dobře 

naplánovaný kybernetický útok může způsobit naprosté ochromení fungování suverénního 

státu. Takový útok může totiž podobně jako „klasický“ teroristický čin usilovat o „vyvolání 

neustálého a paralyzujícího strachu v cílené komunitě“, pokud použijeme slova z článku 

B. Ganora (Ganor, 2004: 38).  

Zaměření Estonska na kybernetickou problematiku je pochopitelné, jelikož se jedná o tzv. on-

line stát,75 kde lidé prostřednictvím internetu mohou volit, zakládat obchodní společnosti, 

vybírat si lékařské předpisy nebo podepisovat smlouvy. Estonsko je tedy v mnoha ohledech 

napřed oproti jiným členským zemím. Stačí zmínit, že právě v této malé pobaltské zemi byla 

například založena první dobrovolná kybernetická armáda na světě, která má pomáhat bránit 

úniku citlivých dat.76  

4.2.1.2 Kvantitativní aspekt 

V roce 2004 armáda Estonska byla tvořena přibližně 5 000 vojáky, stejně tak jako armáda 

Lotyšska, přičemž tyto počty zahrnovaly jak profesionální vojáky, tak osoby vykonávající 

povinnou vojenskou službu. Armáda Litvy měla v tom samém roce přibližně 13,5 tisíc vojáků 

včetně branců (IISS, 2004: 47, 58–59). V roce 2008 se početnost armády Estonska snížila 

přibližně na 4 100 osob, zatímco armáda Lotyšska zvýšila svoje kapacity na více než 

5, 5 tisíc lidí. Ozbrojené síly Litvy byly v tomtéž roce nepatrně posíleny a tvořilo je přibližně 

13 850 vojáků (IISS, 2008: 117, 135–136). Armády všech tří států sice disponují pozemními 

a některými elementy vzdušných a námořních sil, nicméně jejich schopnosti jsou naprosto 

omezené. Pouze Lotyšsko například v roce 2008 disponovalo bojovými tanky (3 kusy; T-55). 

Estonsko na začátku roku 2008 mělo k dispozici dělostřelecké systémy (293 kusů), obrněná 

vozidla (50 kusů; Mamba, XA-180), jednu korvetu, šest minolovek, čtyři lehké vrtulníky R-44 

a dvě letadla An-2. Litva disponovala 10 průzkumnými vozidly BRDM-2, obrněnými vozidly 

(190 kusů; M-113A1, M-1097A2), dělostřeleckými systémy (133 kusů), devíti helikoptérami 

Mi-8, 8 dopravními letadly (An-2, An-26, C-27J Spartan, L-410 Turbolet) a dvěma fregatami. 

Rovněž měla dvě minolovky a tři pobřežní a hlídkující lodě. Lotyšsko mělo bojové tanky, 

dělostřelecké systémy (121 kusů), dvě průzkumná vozidla BRDM-2, tři letadla (L-410 

                                                           
74 Nikola Schmidt: Kyberprostor bude strategickým místem budoucnosti, 30. 6. 2014 

(http://www.natoaktual.cz/kyberprostor-bude-strategickym-mistem-budoucnosti-fyl-

/na_analyzy.aspx?c=A140630_135804_na_analyzy_m02, 2. 6. 2015).  
75 Miroslava Pavlíkova: Estonsko-ruský incident v kontextu kyberterorismu, 19. 1. 2014 

(http://www.globalpolitics.cz/clanky/estonsko-rusky-incident-v-kontextu-kyberterorismu, 2. 6. 2015).  
76 Petr Vavrouška: Život online šetří Estoncům peníze i nervy, 21. 10. 2013 

(http://www.rozhlas.cz/plus/zaostreno/_zprava/1271393, 2. 6. 2015).  



40 
 

Turbolet, An-2), šest helikoptér (Mi-17, Mi-2), tři minolovky, čtyři pobřežní a hlídkující lodě 

(IISS, 2008: 117–118, 135–137). 

4.2.2 Slovinsko 

4.2.2.1 Kvalitativní aspekt 

Slovinsko se taktéž řadí mezi malé státy s velice omezenými vojenskými kapacitami. Po získání 

nezávislosti disponovalo zastaralou vojenskou technikou, kterou zdědilo z dob jednotné 

Jugoslávie, nekvalifikovanými vojáky a armádou založenou na systému teritoriální obrany, 

která neodpovídala standardům NATO. Slovinsko se ještě v 90. letech pustilo do potřebných 

reforem, avšak expertní zpráva zpracovaná „IHS Jane’s” zdůraznila, že i po 10 letech ozbrojené 

síly Slovinska nelze považovat za moderní a mobilní armádu (Matei, 2013: 161). Největší 

problém spočíval především v nedostatečném vyčlenění finančních zdrojů na armádu a celkově 

do obrany. V roce 2001 Slovinsko vynakládalo pouze 1,46 % HDP na obranu, zatímco 

například v případě Maďarska to bylo 1,8 %, Česka 2,2 % a Polska 1,8 % (Ek; Kim; Woehrel, 

2007: 75–76). Nedostatek vynaložených finančních prostředků ovlivnil pomalý modernizační 

proces v letech 2004–2008, na což naráží i zpráva z roku 2009 vypracovaná Ministerstvem 

obrany Slovinska. Výše výdajů na obranu v letech 2004–2008 byly následující – 1,47 %, 

1,44 %, 1,57 %, 1,47 % a 1,52 %. Slovinsko proto nebylo mnohdy schopné v uvedeném 

časovém rámci uskutečnit naplánované modernizační projekty (Defense Sector Strategic 

Review, 2009: 14–15) a kvalitativně v letech 2004–2008 zaostávalo za standardy NATO, které 

mimochodem dokázalo splnit až v roce 2010.77  

Kvalitativní posílení je opět možné hledat pouze v úzce zaměřených týmech, které by mohly 

být využitelné v případě vojenského konfliktu či během uskutečňování zahraniční mise. 

V případě Slovinska se jedná především o jednotku specializovanou na boj v horských 

oblastech, která by v budoucnu mohla představovat výrazný kvalitativní přínos pro Alianci. 

Jejich kvalitu ocenil už v roce 2003 americký velvyslanec při NATO (Ek; Kim; Woehrel, 2007: 

76). Kvalitu těchto jednotek dokládá i fakt, že v roce 2011 se Slovinsko postavilo do čela 

multinárodní alianční jednotky specializované na plnění úkolů v horském terénu.78 

 

                                                           
77 Slovenian Armed Forces: Slovenian Armed Forces successful in achieving high NATO standards, 11. 2. 2010 

(http://www.slovenskavojska.si/en/public-relations/news/news-single/nov/slovenian-armed-forces-successful-in-

achieving-high-nato-standards/, 5. 5. 2015).  
78 NATO: Centers of Excellence, 24. 9. 2014 

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm?selectedLocale=en#, 5. 5. 2015).  
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4.2.2.2 Kvantitativní aspekt 

Slovinsko bylo vnímáno ze všech sedmi zemí jako nejlépe připravený kandidát, avšak stát 

čítající přibližně 2 mil. obyvatel a mající rozlohu asi jako americké New Jersey nemůže vnést 

z kvantitativního hlediska hmatatelný vklad (Hendrickson, 2002: 64–65). V roce 2004 

slovinská armáda byla tvořena přibližně 6,5 tisíci vojáky, v roce 2008 byl počet zredukován na 

necelých šest tisíc (IISS, 2004: 68 – IISS, 2008: 149). V roce 2008 slovinské pozemní síly 

disponovaly bojovým tanky (70 kusů; M-84, T-55S1), bojovými obrněnými vozidly (90 kusů; 

M-80, BOV-3), průzkumnými vozidly (8 kusů; BRDM-2) a dělostřeleckými systémy 

(140 kusů). V tomtéž roce taktéž disponovalo některými elementy námořních a vzdušných sil. 

V případě vzdušných sil se jednalo například o dopravní letadla (3 kusy; L-410 Turbolet) 

a průzkumné helikoptéry (2 kusy; AS-532 Horizon) (IISS, 2008: 149–150). 

4.2.3 Slovensko 

4.2.3.1 Kvalitativní aspekt 

V roce 1999 americký generál J. Ralston zdůraznil, že USA nejsou znepokojeny připraveností 

slovenských ozbrojených sil, které se na dobré úrovni prezentovaly v rámci programu 

Partnerství pro mír a v rámci jednotlivých misí OSN (Majer, 2013: 105). Navzdory pozitivnímu 

hodnocení je však nutné zdůraznit, že slovenská armáda z kvalitativního hlediska byla v letech 

2004–2008 na velice nízké úrovni. Modernizační kroky nebyly uskutečňovány v potřebné míře 

v důsledku nedostatečného zájmu politických představitelů, absence komplexních 

vyzbrojovacích projektů a malé alokace finančních zdrojů do obrany (Majer; Naď; Šuplata, 

2014: 2). V letech 2004–2008 Slovensko patřilo do skupiny zemí, v nichž docházelo ke 

každoročnímu snižování výdajů na obranu, přičemž se výdaje v roce 2008 dostaly na úroveň 

1,5 % HDP. Ľ. Bulík, který v roce 2004 zastával pozici náčelníka generálního štábu, zdůraznil 

obrovskou technologickou propast mezi novými členskými zeměmi a některými západními 

státy, zejména pak USA. Poukázal na neschopnost slovenské armády realizovat některé 

modernizační reformy a přibližovat se ke standardům NATO.79 V tomto ohledu je velice 

výstižný článek M. Mikluše, též bývalého náčelníka Generálního štábu SR, který ještě v roce 

2011 mluvil o slovenských ozbrojených silách jako o „nedostatečně vycvičené a nemoderně 

vyzbrojené armádě“.80  

                                                           
79 Ľubomír Bulík: Úzku špecializáciu armády si nemôžeme dovoliť, 16. 12. 2004 

(http://www.etrend.sk/ekonomika/lubomir-bulik-uzku-specializaciu-armady-si-nemozeme-dovolit.html, 12. 4. 

2015). 
80 Marián Mikluš: Obrana po slovensky alebo Armáda, kam ťa to dovedú… 29. 8. 2011 
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Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že kvalita slovenské armády byla v uvedeném časovém 

rámci na velice nízké úrovni oproti vůdčím zemím NATO. Užší specializace představuje pro 

Slovensko možné východisko, jak se efektivně podílet na systému kolektivní obrany. Na 

summitu v Praze v roce 2002 Slovensko deklarovalo, že se zaměří na budování ženijní jednotky, 

jednotky zaměřující se na ochranu před ZHN a jednotky vojenské policie.81 Premiér Dzurinda 

taktéž prohlásil, že Slovensko disponuje kvalitními speciálními jednotkami, které mohou být 

nasazené v horském terénu.82 Avšak v roce 2004 slovenský náčelník generálního štábu 

zdůraznil, že si Slovensko kvůli omezenému finančnímu rozpočtu nemůže dovolit vytvoření 

úzce zaměřené profesionální jednotky, na kterou by se mohli ostatní členové Aliance plně 

spolehnout.83   

Nicméně navzdory tomuto tvrzení bych chtěl vyzdvihnout například kvalitu slovenských 

pyrotechniků, na kterou mimo jiné v roce 2005 poukázal i americký generál R. Myers.84 

Slovensko se rovněž stalo „rámcovou zemí“ pyrotechnického centra odborné přípravy 

vybudovaného v Trenčíně, které získalo akreditaci NATO v roce 2007.85 Kromě toho slovenští 

pyrotechnici sloužící v Afghánistánu po boku Američanů byli později86 dokonce vyznamenáni 

za svoji profesionalitu.87  

4.2.3.2 Kvantitativní aspekt 

Z kvantitativního hlediska slovenský vklad byl výraznější než v případě pobaltských zemí či 

Slovinska, avšak z hlediska Aliance opět minimální. Slovenská armáda disponovala v době 

vstupu do NATO přibližně 20 000 vojáky (IISS, 2004: 67). V roce 2008 v důsledku snahy 

modernizovat vojenské síly byl počet příslušníků armády zredukován na cca 17 000 osob (IISS, 

                                                           
(http://www.natoaktual.cz/obrana-po-slovensky-alebo-armada-kam-ta-to-dovedu-f6d-

/na_analyzy.aspx?c=A110829_083313_na_analyzy_m02, 12. 4. 2015).  
81 Mário Nicolini: Slovenská republika rok po vstupu do NATO: od národného ku kolektívnemu záujmu (a spať), 

16. 5. 2005 (http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/analyza/slovenska-republika-rok-po-vstupe-do-nato-od-

narodneho-ku-ko, 5. 5. 2015).  
82 Jim Garamone: Seven nations bring capabilities – enthusiasm mix to North Atlantic Alliance, 24. 11. 2002 

(http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=42455, 5. 5. 2015).  
83 Ľubomír Bulík: Úzku špecializáciu armády si nemôžeme dovoliť, 16. 12. 2004 

(http://www.etrend.sk/ekonomika/lubomir-bulik-uzku-specializaciu-armady-si-nemozeme-dovolit.html, 12. 4. 

2015). 
84 Richard Myers: Interview of General Richard B. Myers with Slovak Television, 19. 7. 2005 

(http://slovakia.usembassy.gov/text_050719b.html, 5. 5. 2015).  
85 Zuzana Vilikovská: NATO experts meet to discuss disposal of explosives, 19. 9. 2012 

(http://spectator.sme.sk/c/20044653/nato-experts-meet-to-discuss-disposal-of-explosives.html, 5. 5. 2015).  
86 Tato událost nespadá do mnou určeného časového rámce, avšak vhodně demonstruje kvalitu slovenských 

pyrotechniků.  
87 Správy Pravda: Slovenskí vojaci sú špičkou v zneškodňovaní bômb, 28. 11. 2013 

(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/300792-slovenski-vojaci-su-spickou-v-zneskodnovani-bomb/, 5. 5. 

2015).  
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2008: 148). Slovenská armáda tvořená pozemními a vzdušnými silami disponovala v roce 2008 

tanky T-72M (245 kusů), dělostřeleckými systémy různé ráže (341 kusů) a bojovými 

obrněnými vozidly (521 kusů; OT-64, OT-90, BMP-1, BMP-2). Vzdušné síly měly k dispozici 

bojová letadla (46 kusů; Su-22, MiG-21, MiG-29) či útočné helikoptéry (16 kusů; Mi-24) (IISS, 

2008: 148–149).  

4.2.4 Bulharsko 

4.2.4.1 Kvalitativní aspekt 

Bulharsko představuje z hlediska rozlohy a počtu obyvatel větší stát než Slovensko, Slovinsko 

a pobaltské země. Je možné tedy předpokládat, že vojenský přínos Bulharska byl v letech 2004–

2008 výraznější než u předchozích zemí, zvlášť když podotkneme, že A. Petersen v roce 2004 

zdůraznil „působivé vojenské schopnosti“ Bulharska a Rumunska v souvislosti s jejich reakcí 

na teroristické útoky 11. září 2001.88 Musíme však konstatovat, že se jednalo spíše o podporu 

politickou nežli o posílení Aliance vojenskými schopnostmi bulharských ozbrojených sil. 

Zastaralá technika, problém interoperability a kompatibility či nedostatečně vycvičená 

a předimenzovaná robustní armáda nevyhovující kritériím NATO snižovaly celkovou kvalitu 

ozbrojených sil Bulharska. Sofia během studené války patřila mezi hlavní spojence Sovětského 

svazu (Nikolov, 2004: 69) a sovětská technika představovala jádro bulharské armády ještě 

dlouhou dobu po rozpadu SSSR (Barany, 2002: 155). Není náhodou, že se Bulharsko na nátlak 

Spojených státu amerických zbavilo taktického raketového komplexu SS-23 sovětské výroby, 

který dle Američanů měl teroristický potenciál,89 jako poslední bývalý člen Varšavského paktu 

(Ek; Kim; Woehrel, 2007: 45). Na kvalitě ozbrojených sil této země se odrazil i fakt, že otázka 

reformy armády90 se začala výrazněji řešit až v roce 1997 (Jeune, 2010: 10 – Barany, 2002: 

154). Dva roky před oficiálním přistoupením byla bulharská armáda stále považovaná za 

nejslabší v regionu91 (Barany, 2002: 154–155).  

Již krátce po vstupu do NATO se na stranu Bulharska zvedla vlna kritiky kvůli malé politické 

ochotě uskutečňovat armádní reformy.92 Kvůli nedostatku vůle a špatné alokace finančních 

                                                           
88 Alexandros Petersen: Black sea security: the NATO Imperative, 20. 8. 2004 

(http://www.wilsoncenter.org/publication/black-sea-security-the-nato-imperative, 13. 4. 2015). 
89 31. 10. 2002 Bulharsko veřejně deklarovalo úmysl zbavit se raketového komplexu SU-23.  
90 Ch. Jeune mluví o tzv. sedmi ztracených letech, kdy od roku 1990–1997 nebyly realizovány žádné kroky 

potřebné k reformě ozbrojených sil Bulharska. Z. Barany zdůrazňuje, že příčinou byl nedostatek politické vůle 

a špatná ekonomická situace země.  
91 Bývalý premiér I. Kostov například s notnou dávkou ironie zdůraznil, že hlavní přínos Bulharska k mírovému 

uspořádání je fakt, že bulharské ozbrojené síly nejsou schopné nikoho ohrozit.  
92 Dijan Nikolov: Rumynija povede na Bylgarija v NATO, 5. 1. 2006 

(http://www.segabg.com/article.php?issueid=2083&sectionid=5&id=0001501, 13. 4. 2015).  
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prostředků93 v letech 2004–2008 nedošlo k naplnění prvotních závazků týkajících se 

modernizace armády. Nedošlo k plánované výměně sovětských stíhaček94 a jejich modernizace 

byla dokončena až na konci roku 2007 (Mladenov, 2008: 10). V témže roce byl americkým 

diplomatem vypracován dokument s názvem „Strategy to shape Bulgaria’s Military 

Modernization“, ve kterém byly zdůrazněny omezené možnosti bulharských ozbrojených sil 

týkající se interoperability a reálné efektivity bulharských vojáků v případě nasazení.95 Špatný 

stav bulharských ozbrojených sil potvrzují i slova ministra obrany N. Mladenova, který v roce 

2009 zdůraznil, že v uplynulých letech byla armáda Bulharska výrazně zanedbávána a ztratila 

prakticky svoji bojeschopnost.96  

K poskytnutí komplexnějšího obrazu je nutné dodat, že bulharská armáda i v současné době 

představuje jeden z nejslabších článků NATO. Nedávno bulharský prezident zdůraznil nutnost 

zmenšit technologickou propast mezi armádou Bulharska a jinými členskými státy,97 zatímco 

generál M. Mihov vyzdvihl neustále se zhoršující stav vzdušných sil.98 Na základě výše 

uvedených faktů můžeme konstatovat, že ke kvalitativnímu zlepšení vojenského potenciálu 

NATO ze strany této východoevropské země nedošlo.  

4.2.4.2 Kvantitativní aspekt 

Z hlediska kvantitativního Bulharsko disponovalo většími ozbrojenými silami nežli Slovensko 

či Slovinsko. Nicméně je nutné mít na paměti slova generála M. Mihova, který ještě v roce 

2001 zdůraznil, že pouze 30 % bulharské armádní techniky je bojeschopné (Barany, 2002: 155). 

Pokud se podíváme na pouhá čísla, armáda v roce 2004 čítala přibližně 50 000 osob (IISS, 

2004: 44), přičemž o čtyři roky později už jen cca 40 000 vojáků (IISS, 2008: 112). Co se týká 

složení armády, Bulharsko disponuje pozemními, námořními a vzdušnými silami. Pozemní síly 

měly například v roce 2008 k dispozici 1 474 tanků (T-72, T-65), nicméně přes 900 kusů se jich 

nacházelo ve skladech a otázkou tedy zůstává, jaká byla jejich skutečná bojeschopnost. 

                                                           
93 I když Bulharsko vynakládalo na obranu více než 2 % HDP.  
94 The Sofia Globe: Bulgaria could shift MiG maintenance contract from Russia to Poland – Defense Minister, 

23. 1. 2015 (http://sofiaglobe.com/2015/01/23/bulgaria-could-shift-mig-maintenance-contract-from-russia-to-

poland-defence-minister/, 5. 5. 2015).  
95 Balkan Insight: US sought to shape Bulgaria Military strategy cable shows, 2. 2. 2011 

(http://www.balkaninsight.com/en/article/us-sought-to-shape-bulgaria-military-strategy-cable-shows, 5. 5. 2015). 
96 Novinite: Minister Mladenov: Defense Ministry needs to refocus on defense, 7. 8. 2009 

(http://www.novinite.com/articles/106599/Minister+Mladenov%3A+Defense+Ministry+Needs+to+Refocus+on

+Defense, 5. 5. 2015).  
97 Novinite: Bulgaria Should Boos Defense Spending, President Says after Security Meeting, 27. 4. 2015 

(http://www.novinite.com/articles/168157/Bulgaria+Should+Boost+Defense+Spending%2C+President+Says+af

ter+Security+Meeting, 5. 5. 2015).  
98 Novinite: Foreign Air Policing Missions ‘Would Be Shame on Bulgaria’ – MP, 2. 4. 2015 

(http://www.novinite.com/articles/168185/Foreign+Air+Policing+Missions+%27Would+Be+Shame+on+Bulgar

ia%27+-+MP, 5. 5. 2015).  



45 
 

Pozemní síly rovněž měly průzkumná vozidla (18 kusů; BRDM-1), bojová obrněná vozidla 

(2623 kusů; BMP-1, BMP-2, MT-LB), dělostřelecké systémy (1 666 kusů). V případě 

vzdušných sil Bulharsko disponovalo 80 bojeschopnými letadly (MiG-29, MiG-21) a útočnými 

helikoptérami (18 kusů; Mi-24) (IISS, 2008: 112–114). Námořní síly měly k dispozici dokonce 

jednu ponorku, která však o tři roky později byla vyřazena z provozu.99 Námořnictvo 

disponovalo mimo jiné dvěma fregatami, 15 minolovkami a 19 hlídkovými loděmi (IISS, 2008: 

113).  

4.2.5 Rumunsko 

4.2.5.1 Kvalitativní aspekt 

Rumunsko je ze všech sedmi nových členů státem s největším počtem obyvatel 

a s nejrozsáhlejším územím. Na rozdíl od Bulharska Bukurešť začala uskutečňovat reformu 

svých ozbrojených sil již na počátku devadesátých let. Navíc v důsledku do značné míry 

nezávislé zahraniční politiky během studené války Rumunsko nebylo na Sovětském svazu tolik 

závislé v oblasti vojenských technologií a armádního výcviku jako například Bulharsko 

(Saferworld, 2002). Přesto však problém interoperability a kompatibility představoval hlavní 

překážku k plnému začlenění rumunských ozbrojených sil do struktur NATO. V roce 2005 se 

předpokládalo, že modernizace rumunské armády bude dokončena během následujících 12–15 

let (Frunzeti, 2005: 21). O rok později generál E. Badalan, náčelník Generálního štábu 

ozbrojených sil Rumunska, zdůraznil, že teprve během transformační fáze 2016–2025 má být 

dosaženo kompletní technické integrace s NATO (Badalan, 2006: 16). V letech 2004–2008 se 

Rumunsko snažilo přiblížit k aliančním standardům, o čemž svědčí i reformní fáze 2004–2007, 

jejímž cílem bylo zlepšení operační kompatibility a modernizace armádních složek (Badea, 

2002: 31). Nicméně celkově můžeme konstatovat, že kvalita armády Rumunska výrazně 

zaostávala za předními členskými zeměmi Aliance a v uvedeném časovém rámci Bukurešť 

pouze projevovala snahu přibližovat se k minimálním aliančním požadavkům.  

Z hlediska specializace však můžeme objevit zajímavý vklad ze strany rumunských 

ozbrojených sil. Jedná se o jednotku zaměřující se na provedení tzv. psychologické operace.100 

Rumunské jednotky byly ze všech členských zemí jediné, se kterými analogické americké síly 

                                                           
99 Europost: The Slava Submarine becomes a museum, 5. 11. 2011 (http://www.europost.bg/article?id=3037, 5. 5. 

2015).  
100 Tyto jednotky mají především za cíl získat podporu a loajalitu obyvatel, kteří se ocitli uprostřed konfliktu.  
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spolupracovaly v zahraničních misích v Kosovu, Iráku, Afghánistánu či Bosně 

a Hercegovině.101  

4.2.5.2 Kvantitativní aspekt 

Ozbrojené síly Rumunska jsou tvořeny pozemními, námořními a vzdušnými silami. V roce 

2004 rumunská armáda měla přes 97 000 aktivních příslušníků (IISS, 2004: 66), přičemž v roce 

2008 byl počet zredukován na cca 75 000 vojáků (IISS, 2008: 146). V roce 2008 země měla 

k dispozici bojové tanky (366 kusů; T-55, T-72, TR-77), obrněná bojová vozidla (přes 1 100 

kusů; MLI-84, TAB-77, TAB-71) a dělostřelecké systémy (833 kusů). Vzdušné síly 

disponovaly 74 bojeschopnými letadly typu MiG-21 a helikoptéry vlastní výroby (62 kusů; 

IAR-330). Rumunské námořnictvo mělo k dispozici například čtyři korvety, pět minolovek, 

23 pobřežních a hlídkových lodí a tři fregaty (IISS, 2008: 146–148).  

4.3 Politická dimenze 

4.3.1 Pobaltské státy 

Pobaltské státy mají obecně s Ruskem velice komplikované vztahy, ať už je to dané 

historickými událostmi, silným nacionalismem či početnou ruskou menšinou žijící na jejich 

území. Mnozí političtí představitelé všech tří zemí velice často připomínají své obavy ohledně 

možné agrese ze strany Ruska (Primakov, 2010: 135), přičemž můžeme zmínit slova 

estonského ministra obrany,102 který nazval Rusko „nepřátelským státem představujícím hlavní 

bezpečnostní problém pro Estonsko“ (Conrad, 2011: 55). I proto můžeme pobaltské země řadit 

mezi silné „atlantisty“, kteří ve Spojených státech amerických vidí možného „ochránce“ před 

případnou ruskou agresí. Podpora NATO a zejména pak USA na politické úrovni je ze strany 

těchto tří států téměř absolutní.  

Pobaltské státy patřily vždy mezi hlavní přívržence aliančního protiraketového systému, 

přičemž se stavěly velice skepticky k ruskému návrhu vybudování společného rusko-aliančního 

projektu.103 Litva, Lotyšsko a Estonsko podporovaly zahraniční mise pod vedením NATO či 

Spojených států amerických. D. Auers dokonce zdůrazňuje, že jejich dychtivost k vyslání svých 

vojáků byla disproporcionální ve vztahu k ostatním evropským členským zemím (Auers, 2015: 

205). Nejrozsáhlejší misí v letech 2004–2008 byla operace ISAF v Afghánistánu, do které se 

                                                           
101 Romania’s Special Forces: PSY OPS (http://romanianspecialforces.com/psyops.html#chars, 5. 5. 2015).  
102 Tehdy tento post zastával Ants Laenoots.  
103 Luke Coffey: The Baltic States: why the United States must strengthen security cooperation, 25. 10. 2013 

(http://www.heritage.org/research/reports/2013/10/the-baltic-states-why-the-united-states-must-strengthen-

security-cooperation, 5. 5. 2015).  
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zapojily všechny tři země. V roce 2007 v Afghánistánu například působilo 125 vojenských 

příslušníků z Estonska, 96 z Lotyšska a 196 z Litvy (International Crisis Group, 2008: 10).  

Pobaltské státy taktéž pozitivně reagovaly na výsledky „barevných revolucí“ v bývalých 

postsovětských republikách, ke kterým se Rusko stavělo velice skepticky, až negativně.  

Například Litva104 během tzv. oranžové revoluce v roce 2004 jako jedna z prvních zemí 

vyjádřila podporu ukrajinské opozici (Ivanauskas; Kojala, 2014: 60–61). Estonský prezident 

A. Ruutel vyjádřil na společné tiskové konferenci prezidentů tří pobaltským zemí a prezidenta 

G. Bushe spokojenost s progresem, který se uskutečňuje po revoluci růží v Gruzii a již zmíněné 

revoluci v Ukrajině.105 Je nutné dodat, že stejnou pozici sdílela většina členských zemí, stejně 

tak jako samotný generální tajemník NATO,106 a tudíž daný fakt lze považovat za vyjádření 

politické podpory ze strany pobaltských zemí.  

Co se týká Ukrajiny a Gruzie, všechny tři pobaltské státy aktivně podporovaly vstup obou zemí 

do NATO.107 Estonsko, Lotyšsko a Litva celkově podporovaly alianční politiku otevřených 

dveří, přičemž prosazovaly například i přijetí Moldavska (Galbreath; Lašas; Lamoreaux, 2008: 

127). Samotné NATO však v této otázce nebylo příliš jednotné, jelikož se do opozice postavila 

především Francie a Německo. V tomto případě tedy můžeme tvrdit, že se zcela očividně 

projevila „proamerická“ orientace zahraniční politiky pobaltských zemí, jelikož právě Spojené 

státy americké byly považovány za hlavního přívržence přičlenění Gruzie a Ukrajiny 

k NATO.108 

Politickou podporu pobaltských států jsme mohli pozorovat i v otázce vyhlášení nezávislosti 

Kosova, vůči kterému Rusko zaujalo naprosto negativní postoj a suverenitu této země neuznalo. 

I zde pozice členů Severoatlantické aliance opět nebyla zcela jednotná, jelikož čtyři členské 

státy109 se postavily proti uznání plné samostatnosti této země.110 Nicméně i přes určitou 

neshodu mezi zeměmi generální tajemník NATO J. de Hoop Scheffer navštívil necelý měsíc111 

                                                           
104 Společně s Polskem. Někteří představitelé Evropské unie, jako například J. Solana či J. Borrell označovali 

pozici dvou států za příliš radikální a „proamerickou“.   
105 Arnold Ruutel: Remarks with President Vike-Freiberga of Latvia, President Ruutel of Estonia, and President 

Adamkus of Lithuania, 7. 5. 2005 (http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/45769.htm, 5. 5. 2015). 
106 Jaap de Hoop Scheffer: Speech by NATO Secretary General, 27. 6. 2005 

(http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050627a.htm, 17. 7. 2015).  
107 Brian Whitmore: U.S. – Georgia Security Pact Said to be in the works, 18. 12. 2008 

(http://www.rferl.org/content/Is_USGeorgia_Security_Pact_In_The_Works/1361337.html, 5. 5. 2015).  
108 Steven Erlarger – Steven Lee Myers: NATO allies oppose Bush on Georgia and Ukraine, 3. 4. 2008 

(http://www.nytimes.com/2008/04/03/world/europe/03nato.html?pagewanted=all&_r=0, 17. 7. 2015).  
109 Španělsko, Řecko, Rumunsko, Slovensko.  
110 Kosovo Thanks You: Who recognized Kosovo as an Independent State? (http://www.kosovothanksyou.com/, 

5. 5. 2015).  
111 Vyhlášení nezávislosti se uskutečnilo 17. února 2008. Scheffer navštívil Kosovo 14. března.  
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po vyhlášení nezávislosti prezidenta F. Sejdia a premiéra H. Thaciho, které ujistil o pokračování 

plnění závazků vůči Kosovu, především co se týká alianční mise KFOR.112  

V poslední řadě do určeného časového rámce zapadají události spojené s válkou mezi Ruskem 

a Gruzií, která se odehrávala v průběhu několika dní mezi Moskvou a separatistickými regiony 

na jedné straně a Tbilisi na straně druhé. Baltské státy dne 9. srpna 2008 vydaly společnou 

deklaraci obviňující Rusko z neadekvátního počínání a neospravedlnitelného útoku ruských 

ozbrojených sil proti Gruzii.113 O dva dny později generální tajemník NATO odsoudil ruský 

zásah jako nepatřičné užití síly proti této zakavkazské zemi, přičemž zdůraznil, že Rusko 

demonstruje nerespektování gruzínské teritoriální celistvosti.114  

Na základě výše zmíněných příkladů můžeme konstatovat, že pobaltské státy poskytují Alianci 

nebo alespoň jejímu nejsilnějšímu členovi – Spojeným státům americkým maximální politickou 

podporu. Přijetím všech tří zemí NATO získalo spojence, u kterých nemusí pochybovat o jejich 

politické loajalitě.  

4.3.2 Slovensko 

Nejmenší politickou podporu v letech 2004–2008 jsme mohli jednoznačně zaznamenat ze 

strany Slovenska v souvislosti s nástupem spíše levicového politika R. Fica, který v roce 2006 

vystřídal na postu premiéra M. Dzurindu.115 Ten na politické úrovni vyjadřoval daleko silnější 

podporu NATO, ať už se jednalo o boj proti terorismu či politiku otevřených dveří.116 Naopak 

Fico v roce 2007 kupříkladu kritizoval záměr využít území Polska a Česka k vybudování 

jednotlivých částí systému protiraketové obrany.117 Během jeho vlády Slovensko rovněž 

odmítlo uznat Kosovo jako nezávislý stát a souhlasilo pouze s uznáním kosovských pasů kvůli 

„humanitární účelům“.118 V souvislosti s gruzínskou krizí v roce 2008 se premiér Fico navíc 

                                                           
112 NATO: NATO Secretary General visits Kosovo, 14. 3. 2008 

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_7155.htm?selectedLocale=en, 5. 5. 2015).  
113 President of the Republic of Estonia: Joint Declaration of Estonian, Latvia, Lithuanian and Polish Presidents 

on the situation in Georgia, 9. 8. 2008 (http://president.ee/en/media/press-releases/1721-joint-declaration-of-

estonian-latvian-lithuanian-and-polish-presidents-on-the-situation-in-georgia/index.html, 5. 5. 2015).  
114 Helen Womack: NATO joins US in condemning Russia’s response in South Ossetia, 11. 8. 2008 

(http://www.theguardian.com/world/2008/aug/11/georgia.russia7, 5. 5. 2015).  
115 Dzurinda v roce 2000 založil stranu SDKÚ (Slovenská křesťanská a demokratická unie), která od počátku 

podporovala vstup země do NATO. Od roku 1998 byl Dzurinda premiérem země, přičemž usiloval o přijetí 

Slovenska do NATO ještě během první rozšiřovací vlny. Slovensko v té době povolilo nad svým územím přelety 

aliančním letadlům a tranzit bojové techniky během kosovské operace (Kopeček; Urubek, 2000: 102–103).  
116 iDNES: NATO je zárukou prosperity, 30. 3. 2004 (http://zpravy.idnes.cz/dzurinda-nato-je-zarukou-prosperity-

ds0-/zpr_nato.aspx?c=A040330_111538_zpr_nato_inc, 5. 5. 2015).  
117 Reuters: Slovak PM slams U.S. for missile defense „adventure“, 5. 9. 2007 

(http://www.reuters.com/article/2007/09/05/us-shield-slovakia-usa-idUSL0485482120070905, 5. 5. 2015).  
118 Kosovo Thanks You: Who recognized Kosovo as an Independent State? (http://www.kosovothanksyou.com/, 

5. 5. 2015). 
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postavil na stranu Ruska a obvinil Tbilisi z rozpoutání konfliktu119 (Bugajski, 2010: 62). 

Zahraniční politika v určeném časovém rámci, zejména pak v letech 2006–2008 byla 

konglomerátem různých, a někdy zcela protichůdných, názorů vrcholných slovenských 

politiků. Například na summitu NATO v Bukurešti, který probíhal v roce 2008, prezident 

I. Gašparovič a ministr zahraničních věcí J. Kubiš podpořili jak systém protiraketové obrany, 

tak přijetí Ukrajiny a Gruzie, zatímco premiér Slovenska zastával zcela opačné názory.120 Málo 

čitelná, nedostatečně transparentní a nepředvídatelná zahraniční politika Slovenska121 je hlavní 

příčinou, proč můžeme konstatovat, že politické posílení ze strany Bratislavy bylo v letech 

2004–2008 mizivé.  

Výraznější politickou podporu vůči NATO bychom mohli hledat v zapojení Slovenska do 

zahraničních misí KFOR a ISAF. V rámci mise ISAF působili slovenští vojáci od roku 2004. 

Od roku 2002 se Slováci aktivně angažovali v misi KFOR v Kosovu (Duleba, 2010: 40–41). 

V roce 2008 v rámci mise ISAF kupříkladu působilo 180 příslušníků slovenské armády.122  

4.3.3 Rumunsko 

Do značné míry odlišný obrázek nabízí pohled na zahraniční politiku Rumunska. Rumunsko 

ještě před oficiálním přistoupením k Alianci prokazovalo svoji loajalitu vůči politice NATO 

a klíčovému členovi, Spojeným státům americkým. V roce 2004 nabídlo pro alianční účely 

několik svých základen a černomořský přístav Konstanta (Lachowski, 2007: 24–26). V tomtéž 

roce D. Rumsfeld označil Rumunsko za velice spolehlivého spojence.123 V první polovině roku 

2009 generální tajemník J. Scheffer ocenil celkový přínos Rumunska, zejména pak pomoc 

a podporu, kterou tento stát poskytl během zahraničních operací a celkově v boji proti 

mezinárodnímu terorismu.124 V roce 2007 se v rumunských politických kruzích poprvé začalo 

veřejně debatovat o možnosti rozmístění protiraketového systému,125 přičemž politickou 

                                                           
119 Později, když Rusko uznalo Jižní Osetii a Abcházii za nezávislé státy, Fico začal být trošku zdrženlivější ve 

svých výrocích kvůli obavám z možného opakování scénáře v souvislosti s početnou maďarskou menšinou na 

území Slovenska.  
120 Ján Čarnogurský: Obkľučovanie Ruska, 8. 4. 2008 (http://ihned.cz/HNonlinenazory//c1-23858320-

obklucovanie-ruska, 5. 5. 2015). 
121 Správy Pravda: Dzurinda: Fico uráža Spojené štáty, 2. 4. 2007 (http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153336-

dzurinda-fico-uraza-spojene-staty/, 5. 5. 2015).  
122 NATO: International Security Assistance Force, 1. 12. 2008 (http://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2008-

12-01-ISAF-Placemat.pdf, 5. 5. 2015).  
123 Gerry Gilmore: Romania ‘Steadfast’ Ally in Anti-Terror War, Rumsfeld Says, 13. 10. 2004 

(http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=25072, 5. 5. 2015).  
124 Stoian Camelia: Scheffer: NATO appreciates Romania’s contribution in Afghanistan, 27. 4. 2009 

(http://www.nineoclock.ro/scheffer-nato-appreciates-romanias-contribution-in-afghanistan/, 5. 5. 2015).  
125 V roce 2009 americká administrativa v čele s B. Obamou předložila svůj návrh tzv. Evropského fázového 

adaptivního přístupu, dle něhož druhá fáze měla zahrnovat vybudování základny v Rumunsku a rozmístění 
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podporu tomuto projektu vyjádřila většina126 politiků včetně rumunského prezidenta.127 Během 

války v Gruzii rumunská vláda zcela otevřeně odsoudila jednání Ruska, a podpořila tak postoj 

USA či generálního tajemníka NATO (Bugajski, 2010: 62). Rumunsko taktéž patří mezi aktivní 

podporovatele politiky otevřených dveří. Na summitu v Bukurešti prezident T. Basescu 

podotknul, že Rusko se musí oprostit od logiky studené války, přičemž narážel na zcela 

negativní postoj Moskvy vůči rozšíření Aliance o Ukrajinu a Gruzii.128 Hlava státu přitom 

zdůraznila, že Rumunsko považuje přizvání obou zemí do programu Akční plán členství 

(Membership action plan) za naprosto správné řešení.129 Svou loajalitu „Západu“ vyjádřilo také 

účastí prezidenta na inauguraci V. Juščenka, kterého se rumunský představitel účastnil po boku 

prezidenta USA, generálního tajemníka NATO či například politických reprezentantů Litvy, 

Estonska, Bulharska či Polska.130  

Přes výraznou politickou podporu, kterou Bukurešť poskytovala Alianci v letech 2004–2008, 

je nutné zdůraznit, že například v otázce uznání Kosova se Rumunsko připojilo k malé skupině 

zemí, které „narušily konsenzus“ NATO a odmítly uznat nezávislost Kosova.  

Účast v zahraničních misích považuji taktéž za vyjádření politické podpory ze strany 

Rumunska. V letech 2004–2008 se rumunští vojenští příslušnici aktivně zapojili do mise KFOR 

a ISAF. V roce 2008 v Afghánistánu působilo vice než 700 Rumunů.131  

4.3.4 Bulharsko 

Bulharsko patří beze sporu k zemím, které taktéž politicky podporovaly Severoatlantickou 

alianci ještě před svým vstupem. Například vyjádřilo svou loajalitu podporou aliančního útoku 

na Jugoslávii132 a poskytnutím svých základen (Lachowski, 2007: 24–25). Od samého začátku 

                                                           
antiraket typu SM-3 BLOCK IB, které jsou schopné zasáhnout balistické rakety kratšího a středního doletu. 

Základna v Deveselu má být plně funkční na konci roku 2015.  
126 Opoziční Sociální demokraté zpočátku zdůrazňovali potřebu celostátního referenda. Nakonec ale i tehdejší 

předseda senátu z opoziční strany vyjádřil podporu celému projektu.  
127 The Economist: The great shield of Deveselu, 7. 11. 2011 

(http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/11/anti-missile-defence-romania, 7. 5. 2015). 
128 Bucharest Summit: Basescu: We must leave behind Cold War logic 

(http://www.summitbucharest.ro/en/doc_164.html, 5. 5. 2015).  
129 EurActiv: ‘Old’ and ‘new’ Europe. 2. 4. 2008 (http://www.euractiv.com/enlargement/old-new-europe-divided-

nato-summit/article-171288, 7. 5. 2015).  
130 Ruský prezident V. Putin o den později taktéž poblahopřál Juščenkovi k vítězství. Nicméně po celou dobu 

oranžové revoluce bylo zřejmé, že Rusko podporuje Janukovyče. Ale L. Mlečin zdůrazňuje, že před ruskou 

politickou elitou se po vítězství Juščenka vynořila otázka, jak naladit vztahy s člověkem, kterého předtím nazývali 

agentem CIA a nepřítelem Ruska (Mlečin, 2012: 339).  
131 NATO: International Security Assistance Force, 1. 12. 2008 (http://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2008-

12-01-ISAF-Placemat.pdf, 5. 5. 2015). 
132 Bulharsko poskytlo svůj vzdušný prostor k přeletům aliančních letadel, stejně tak jako teritorium pro logistické 

účely. 
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také podporovalo východní rozšíření, ať se to týkalo Ukrajiny či Gruzie (Górka-Winter; Madej, 

2010: 18) nebo Makedonie.133 V roce 2007 prezident Parvanov zdůraznil, že Bulharsko 

podporuje budování protiraketového systému,134 což o rok později potvrdil i ministr obrany 

V. Bliznakov (Górka-Winter; Madej, 2010: 18). V roce 2007 ministr zahraničních věcí I. Kalfin 

zmínil nutnost vytvářet systém protiraketové obrany pokrývající teritorium všech členských 

zemí.135 V březnu roku 2008 Bulharsko uznalo nezávislost Kosova.136 Během rusko-gruzínské 

krize se postavilo na stranu většiny členů severoatlantických států, když I. Kalfin označil 

jednání Ruska za „neakceptovatelné“.137  

Přes výše zmíněné příklady, kdy Bulharsko politicky podporovalo Alianci, je nutné podotknout, 

že nepatří mezi dychtivé severoatlantické přívržence, jakými jsou pobaltské státy nebo Polsko. 

Bugajski zdůrazňuje, že Bulharsko se na rozdíl od Rumunska, které se blíží spíše k výše 

zmíněné skupině „zarputilých zastánců alianční politiky“, vyjadřuje k mnohým otázkám daleko 

mírněji (Bugajski, 2010: 59). Opatrnější rétorika, jež často zaznívá ze Sofie směrem ke 

konfliktním otázkám mezi Ruskem a Aliancí, je především výsledkem dlouhých rusko-

bulharských vztahů,138 stejně tak jako plánovaných společných ekonomických projektů.139 

Co se týká zapojení do mezinárodních operací, bulharské ozbrojené síly se zapojily do misí 

KFOR a ISAF. Avšak až v roce 2008 byl do Afghánistánu vyslán výraznější počet příslušníků 

bulharských ozbrojených sil čítající v prosinci téhož roku 460 osob.140  

                                                           
133 Novinite: Bulgaria backs Macedonia for NATO membership, 5. 3. 2008 

(http://www.novinite.com/articles/90986/Bulgaria+Backs+Macedonia+for+NATO+Membership, 5. 5. 2015).  
134 Novinite: Parvanov to Bush: Bulgaria Backs Any Shield Not Aimed at Third Country, 11. 6. 2007 

(http://www.novinite.com/articles/81715/Parvanov+to+Bush%3A+Bulgaria+Backs+Any+Shield+Not+Aimed+a

t+Third+Country, 7. ř. 2015).  
135 B92: Romania to boost dialogue with Russia, 9. 6. 2007 

(http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2007&mm=06&dd=09&nav_id=41690, 5. 5. 2015).  
136 Kosovo Thanks You: Who recognized Kosovo as an Independent State? (http://www.kosovothanksyou.com/, 

5. 5. 2015).  
137 Novinite: Bulgaria Foreign Minister: Russia’s Behavior is Unacceptable, 29. 8. 2008 

(http://www.novinite.com/articles/96523/Bulgaria+Foreign+Minister%3A+Russia%27s+Behavior+Is+Unaccept

able, 7. 5. 2015).  
138 Co se týká ekonomických projektů, jedná se především o ropovod Burgas-Alexandropolis nebo ropovod Jižní 

proud. Oba projekty jsou v současné době pozastaveny. Co se týká historického aspektu, jde o blízké sovětsko-

bulharské vztahy v období režimu T. Živkova a o pocit vděčnosti Bulharska carskému Rusku, díky kterému došlo 

v roce 1878 k obnovení nezávislého Bulharska.  
139 Spasena Baramova: Bulgaria in the middle, 15. 8. 2008 (http://sofiaecho.com/2008/08/15/662901_bulgaria-

inthe-middle, 7. 5. 2015).  
140 NATO: International Security Assistance Force, 1. 12. 2008 (http://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2008-

12-01-ISAF-Placemat.pdf, 5. 5. 2015). 



52 
 

4.3.5 Slovinsko 

Slovinsko patří mezi země, jejichž politické posílení není tak výrazné jako v případě Varšavy 

či tří pobaltských zemí. Příčinou je „opatrnější“ zahraniční politika vůči Spojeným státům 

americkým a větší orientace k evropským členům, jakými jsou například Německo a Francie. 

Zahraniční politika Slovinska je některými autory dávána do stejné roviny se 

zahraniční politikou států, jako jsou Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko (Bugajski, 

2010: 59 – Král, 2005: 9).  

Lublaň tak například byla daleko zdrženlivější během gruzínské krize v roce 2008 (Bugajski, 

2010: 62). Kvůli dlouhodobým pohraničním sporům mezi Chorvatskem a Slovinskem ještě 

v lednu roku 2008 Lublaň narážela na možnost blokování přijetí Chorvatska do NATO 

(Gaddes; Taylor, 2013: 11). Přesto však na summitu v Bukurešti Slovinsko vyjádřilo podporu 

vstupu svého souseda do Aliance.141 Politickou podporu politice otevřených dveří projevil 

především tehdejší ministr zahraničních věcí D. Rupel, který v roce 2008 označil přijetí Gruzie 

a Ukrajiny za strategicky důležitý cíl.142 Slovinsko taktéž na začátku března uznalo suverenitu 

Kosova, které Rusko dosud neakceptuje.143  

V letech 2004–2008 geografická poloha umožnila Slovinsku aktivně participovat na 

zahraničních misích v Kosovu a Bosně a Hercegovině. V roce 2004 více než 150 slovinských 

vojáků působilo v misi SFOR (Bosna a Hercegovina). V roce 2007 Slovinsko vyslalo do 

Kosova celý batalion působící v rámci mise KFOR.144 Slovinské síly se v letech 2004 a 2008 

účastnily i vojenské operace ISAF v Afghánistánu, avšak jejich počet dosahoval většinou 

necelých 60 vojáků (IISS, 2004: 68 – IISS, 2008: 150).  

4.4 Geopolitická dimenze 

Druhá vlna rozšíření zvětšila teritorium NATO téměř o dalších 600 000 km²,145 přičemž je nutné 

zdůraznit, že se jednalo o strategicky významná území. Z. Barany uvádí, že bývalý generální 

                                                           
141 Ministry of Foreign Affairs Republic of Slovenia: Slovenian Foreign Minister Dimitrij Rupel meets Croatian 

Foreign Minister Gordan Jandrokovic in Brdo, 8. 6. 2008 

(http://www.mzz.gov.si/nc/en/newsroom/news/article/141/24667/, 5. 5. 2015).  
142 Judy Dempsey: U.S. pushing to bring Ukraine and Georgia into NATO, 3. 11. 2008 

(http://www.nytimes.com/2008/02/13/world/europe/13iht-nato.4.10021504.html, 7. 5. 2015).  
143 Kosovo Thanks You: Who recognized Kosovo as an independent state? (http://www.kosovothanksyou.com/, 

5. 5. 2015). 
144 Slovenian Armed Forces: Kosovo (http://www.slovenskavojska.si/en/international-cooperation/international-

operations-and-missions/kosovo/, 10. 4. 2015).  
145 Údaje převzaty z knihy „Státy a území světa“ z roku 2009 od autora V. Liščáka.  
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tajemník G. Robertson podotknul, že hlavní přínos zemí, které se připojily k Alianci v roce 

2004, spočívá především v jejich důležité geografické poloze (Barany, 2002: 155).  

Stejně jako v případě Polska, Maďarska a České republiky se před NATO otevřela možnost 

dislokovat vojenské ozbrojené síly na území nových členských států a využít teritoria 

k budování vojenské infrastruktury. Nová území poskytla Alianci rovněž možnost k projekci 

moci v takových regionech, jako je například Balkán.  

Již v roce 2003 začala probíhat diskuse ohledně možnosti využívání rumunských a bulharských 

základen. Například námořní základna v Atiyi byla Bulharskem nabízena jako první 

černomořská alianční základna pro NATO. V roce 2006 byla mezi USA a Bulharskem 

podepsaná dohoda, na základě které až 5 000 amerických vojáků může být rozmístěno na 

bulharských základnách. Mezi lety 2007 a 2008 dorazila první skupina, která využívala 

především výcvikový areál Novo Selo a leteckou základnu Bezmer. Dle dohody je ale možné 

užívat po dobu deseti let taktéž leteckou základnu Graf Iganatiev a skladovací prostory ve městě 

Aytos, které se nachází blízko černomořského pobřeží (Lachowski, 2007: 25–26).   

Rumunsko v roce 2004 nabídlo svoji leteckou základnu Mihaila Kogalniceanu, černomořský 

přístav Constanta, výcvikový areál Babadag a vojenský přístav Mangalia. V prosinci roku 2005 

byla mezi USA a Rumunskem podepsána dohoda dovolující užívání letecké základny Mihail 

Kogalniceanu a výcvikových areálů Badabag, Cincu a Smardan po dobu deseti let (Lachowski, 

2007: 25–26).  

Díky přijetí Rumunska a Bulharska Aliance taktéž získala široký přístup k Černému moři, které 

Rusko tradičně vnímá jako sféru svého vlivu (Nieto, 2008: 521). Je nutné si připomenout, že 

klíčová námořní ruská základna v Sevastopolu se nachází právě na pobřeží Černého moře. 

Vstupem obou zemí taktéž došlo k propojení izolovaného Turecka a Řecka se zbytkem 

aliančního území. Kromě toho oba státy posílily pozici NATO především v balkánském 

regionu, ale taktéž například v oblasti Zakavkazska právě díky přístupu k Černému moři.  

Rozšířením v roce 2004 se NATO ještě výrazněji přiblížilo k hranicím Ruska. V prvé řadě se 

ruská exkláva Kaliningrad ocitla v sevření mezi územím Polska a Litvy. Za druhé Estonsko 

a Lotyšsko mají v součtu přes 500 km dlouhou společnou hranici s Ruskem (Liščák, 2009: 220, 

485). Připojením pobaltských zemí NATO taktéž získalo významné nezamrzající přístavy, 

o které Rusko v průběhu historie vždy usilovalo a kterých mělo vždy nedostatek (Roucek, 1949: 

174). Baltské země taktéž poskytly NATO výrazný přístup k Baltskému moři.  
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Geopolitický přínos Slovenska a Slovinska spočíval v propojení některých zemí se zbytkem 

Aliance. Slovensko propojilo území Maďarska s územím České republiky a Polska. Díky 

Slovinsku došlo k vyplnění mezery mezi Itálií a Maďarskem. Bulharsko propojilo se zbytkem 

Aliance území Turecka a Řecka. V roce 2004 tedy vznikla situace, kdy v rámci kontinentální 

Evropy neexistoval členský stát či skupina států, které by byly od zbytku Aliance odděleny 

územím nečlenské země. Tento fakt hraje v případě NATO významnou roli zejména z hlediska 

logistiky. Problémy, kterých se Rusko může obávat například v souvislosti s možnou blokádou 

Kaliningradu,146 nepředstavují hrozbu pro Severoatlantickou alianci.  

Slovinský přístup k Jaderskému moři se na první pohled může zdát další geopolitickou výhodou 

pro NATO. Je však nutné dodat, že Slovinsko patří mezi tzv. semi-uzavřené státy (semi-

landlocked countries), jejichž délka pobřeží tvoří malé procento celkové délky hranic. 

V případě Slovinska se jedná o 3,4 % (Waisová, 2007: 39). Na druhé straně je zcela zřejmé, že 

Slovinsko přispělo k dalšímu posílení pozice NATO na Balkánském poloostrově.  

V případě Slovenska mnozí autoři odkazují na staročínského stratéga Sun Tzu a jeho slova 

ohledně důležitosti slovenského území147 (Hillen; Noonan, 1998). Na druhé straně O. Krejčí ve 

své knize „Geopolitika středoevropského prostoru“ zdůrazňuje, že po rozpadu Československa 

se geopolitická cennost Slovenska ještě zmenšila. Navíc dodává, že prodloužený tvar území 

Československa byl vždy nevýhodný z hlediska obrany takového teritoria. Autor tak stejně jako 

v případě České republiky považuje Slovensko za málo cenné území z pohledu geopolitiky 

(Krejčí, 2009: 377).  

                                                           
146 Leonid Něrsisjan: „Severnyj kulak“ SŠA protiv Rossii: ugroza Kaliningradu i jaděrnym silam, 10. 4. 2015 

(http://www.regnum.ru/news/polit/1913924.html, 5. 5. 2015). 
147 Veronika Dokulilová – Adriana Klímková: Geopolitika rozšiřování NATO, 15. 7. 2010 

(http://www.globalpolitics.cz/clanky/geopolitika-rozsirovani-nato, 5. 5. 2015). 
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5 Třetí rozšiřovací kolo 

5.1 Historický exkurz 

Na dubnovém summitu v Bukurešti státy NATO projednávaly otázku přijetí nových členů. 

Hlavními kandidáty byly Albánie, Chorvatsko a Makedonie. Přijetí či nepřijetí každého státu 

bylo projednáváno zvlášť. Již od samého počátku bylo zřejmé, že hlavní překážkou rozšíření 

budou přetrvávající spory mezi členy a potenciálními kandidáty. Konkrétně se jednalo o spor 

mezi Slovinskem a Chorvatskem a Řeckem a Makedonií. K tomu, aby stát byl oficiálně přizván 

k přistoupení k Alianci, bylo potřeba naprostého konsenzu mezi již stávajícími členskými 

zeměmi. Přizvání Makedonie nakonec zablokovalo už zmíněné Řecko a členské státy se 

dokázaly shodnout pouze na pozvání Chorvatska a Albánie. Členové NATO dne 9. června 

podepsali protokol o přistoupení, který umožnil začlenit obě balkánské země do 

Severoatlantické aliance. Jejich představitelé pak 1. dubna následujícího roku předali ve 

Spojených státech amerických své ratifikační listiny a tyto státy se tak staly oficiálními členy 

nejsilnějšího vojensko-politického bloku (Belkin; Morelli, 2009: 2–3).  

5.2 Vojenská dimenze 

5.2.1 Albánie  

5.2.1.1 Kvalitativní aspekt 

Po pádu komunistického režimu Albánie přistoupila k reformám svých ozbrojených sil. Bylo 

potřeba zeštíhlit předimenzovanou armádu, spustit modernizační reformy, usilovat o větší 

profesionalizaci a dosáhnout depolitizace armády148 (Stýskalíková, 2006: 91). Albánie se však 

v období devadesátých let potýkala s nestabilní politickou situací, která nakonec vyvrcholila 

v roce 1997 mohutnou krizí, kdy došlo ke krachu pyramidových fondů a pádu režimu prezidenta 

S. Berishiho. K moci se dostala Socialistická strana Albánie a setrvala u ní až do roku 2005. 

Nová vláda však nepřispěla k demokratizačním a reformačním procesům, ba naopak se 

nevyhýbala nepotismu a korupčním praktikám (Balík; Stýskalíková, 2005: 366–367). Zhoršení 

politické situace v zemi, která se ocitla de facto na pokraji občanské války, se musela 

samozřejmě odrazit i na bezpečnostním sektoru Albánie.  

Přes výrazný progres, kterého albánské ozbrojené síly nakonec dosáhly v období po uklidnění 

politické situaci v zemi, ministryně obrany M. Kodheli při příležitosti pátého výročí albánského 

členství v NATO podotkla: „Před námi je stále ještě hodně práce, abychom našim ozbrojeným 

                                                           
148 Qesaraku Mariola: Albánsko v NATO: výzvy, problémy a výhody, 17. 9. 2013 

(http://www.zahranicnapolitika.sk/albansko-v-nato-vyzvy-problemy-a-vyhody/, 5. 5. 2015).  
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silám poskytli respektovanou pozici v rámci Aliance“.149 Po přistoupení k NATO rozpočet 

určený na obranu začal radikálně klesat a v roce 2013 se dostal na hranici 1,3 % HDP.150 V první 

polovině roku 2014 USA prostřednictvím svého velvyslance v Tiraně vyjádřily obavy 

o schopnosti Albánie plnit alianční závazky kvůli podfinancování státního obranného 

sektoru.151 Není tedy překvapením, že například v letech 2009–2013 albánské ozbrojené síly 

většinou nedisponovaly zbraněmi odpovídajícím standardům NATO.152 Ozbrojené síly země 

tak v určeném časovém rámci byly v procesu transformace, ale reformy pokračovaly velice 

pomalým tempem, což se odrazilo i na kvalitě albánských ozbrojených sil.153 Přínos Albánie 

pro Alianci byl opravdu minimální, což platí i v současné době. Kromě toho vytvoření 

specializovaných vojenských týmů je finančně velice náročné pro „chudou“ Albánii (Gjunkshi, 

2012: 10). 

5.2.1.2 Kvantitativní aspekt 

Z kvantitativního hlediska Albánie disponuje malou armádou s omezenými možnostmi 

a kapacitami. V letech 2009 a 2013 její ozbrojené síly měly přes 14 000 příslušníků (IISS, 2009: 

164 – IISS, 2013: 112). Albánie se spoléhá především na pozemní vojsko, jelikož disponuje 

pouze některými elementy vzdušné a námořní armády. V roce 2013 například měla k dispozici 

pouze tři bojové tanky (Type-59), šest obrněných transportérů (T-5310) a dělostřelecké systémy 

různé ráže (okolo 100 kusů). Albánie zcela postrádá stíhací letectvo154 a její ozbrojené síly 

mohly například v roce 2013 využívat převážně pouze lehké helikoptéry (23 kusů; AS-532 

Cougar, Bell 205, AW 109, Bell 206, Bo-105). Co se týká námořnictva, disponuje pouze 

několika hlídkovými čluny (Type-227, Archangel) a loděmi155 (Damen Stan 4207) (IISS, 2013: 

112–113).  

                                                           
149 Mimi Kodheli: Speech of Defense Minister Mrs. Mimi Kodheli on occasion of 5th anniversary of Albania’s 

membership NATO, 31. 3. 2014 (http://www.mod.gov.al/eng/index.php/newsroom/speeches/165-speech-of-

defence-minister-mrs-mimi-kodheli-on-the-occasion-of-5th-anniversary-of-albania-s-membership-in-nato, 5. 5. 

2015).  
150 The World Bank: Military expenditure (http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS, 5. 5. 

2015).  
151 Albanian Screen: US urges Albania to increase army budget to meet NATO commitments, 15. 4. 2014 

(http://news.albanianscreen.tv/pages/news_detail/77867/ENG, 5. 5. 2015).  
152 Albanian Telegraphic Agency: Kodheli: Armed Forces to be equipped with NATO standard weapons, 16. 7. 

2014 (http://www.ata.gov.al/en/kodheli-armed-forces-to-be-equipped-with-nato-standard-weapons-143989.html, 

5. 5. 2015).  
153 Independent Balkan News Agency: Albanian Minister of Defense: NATO standards drive the reform in the 

Armed Forces, 16. 7. 2014 (http://www.balkaneu.com/albanian-minister-defense-nato-standards-drive-reform-

armed-forces/, 5. 5. 2015).  
154 Luboš Palata: Středoevropské armády přestávají být armádami, 1. 8. 2011 

(http://www.natoaktual.cz/stredoevropske-armady-prestavaji-byt-armadami-fl9-

/na_analyzy.aspx?c=A110801_154845_na_analyzy_m02, 5. 5. 2015).  
155 Celkový počet – 32 kusů hlídkových a pobřežních lodí. 
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5.2.2 Chorvatsko 

5.2.2.1 Kvalitativní aspekt 

Ozbrojené síly Chorvatska musely rovněž projít výraznou transformací, přičemž se potýkaly 

s podobnými problémy jako všechny předešlé východoevropské země. Navíc je nutné 

zdůraznit, že se ozbrojené síly Chorvatska formovaly v průběhu občanské války proti 

Jugoslávské lidové armádě. V první polovině devadesátých let chorvatská armáda byla tvořena 

malým počtem profesionálních a dobře vycvičených vojáků a naopak velkým množstvím 

dobrovolníků, kteří podporovali chorvatské separatistické tendence. Například v roce 1995 

chorvatská armáda čítala přibližně 180 000 osob včetně branců, přičemž zemi o velikosti 

Chorvatska by stačily ozbrojené síly o velikosti cirka 16 000 mužů, kteří by ale disponovali 

dostatečným výcvikem, potřebnými vojenskými návyky a vzděláním.156 Výrazným problémem 

devadesátých let byla též politizace chorvatských ozbrojených sil během éry polo-

autoritářského režimu, v jehož čele stál F. Tudžman. Do roku 2000 v zemi neprobíhaly tolik 

potřebné reformy ozbrojeného sektoru, což beze sporu bylo jednou z hlavních příčin nepřijetí 

Chorvatska do NATO v roce 2004. Je nutné dodat, že ani na začátku nového tisíciletí se 

neuskutečňovaly modernizační a reorganizační reformy v dostatečné míře157 (Pietz; Remillard, 

2006: 36).  

Přesto však Chorvatsko začalo postupně měnit obraz svých ozbrojených sil. Například na konci 

roku 2002 začala kontrola důstojníků, poddůstojníku a vojáků s cílem snižovat celkový počet 

příslušníků ozbrojených sil. V roce 2004 se Chorvatsko pustilo do restrukturalizace své armády, 

která nadále byla založena na principu teritoriální obrany, a nesplňovala tak požadavky NATO. 

Záhřeb se taktéž soustředil na modernizaci armády, přičemž v roce 2004 byl kladen důraz na 

obnovení transportních vrtulníků Mi-8, výrobu tanků M-84A4, zahájení programu týkajícího 

se výroby obrněných transportérů či integraci radarových systémů (Kranjcec, 2004: 136–139). 

V roce 2007 Chorvatsko zakoupilo pancéřovaná vozidla nové generace Iveco LMV a postupně 

začalo redukovat počet zastaralých tanků T-55.158 V letech 2007–2008 pořídilo osm 

bezpilotních letounů a v roce 2009 zajistilo plnou funkčnost svých radarových systémů.159 

Mimo jiné byl zahájen přechod ke zcela profesionální armádě, k čemuž došlo v roce 2008, kdy 

                                                           
156 Davor Bozinovic: Transforming Society – Croatia’s Way to NATO 

(http://www.kas.de/kroatien/en/publications/11948/, 5. 5. 2015).  
157 Autoři dodávají, že příčinou byly „politické hry“ mezi jednotlivými stranami.  
158 Project Gutenberg Self-Publishing Press: Croatian Army (http://self.gutenberg.org/articles/croatian_army, 5. 5. 

2015).  
159 Aviatia: Croatian Air Force – future (http://www.aviatia.net/military-aviation/croatian-air-force-3-academy-

defense-and-future/, 5. 5. 2015).  
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povinná vojenská služba byla pozastavena a dle ústavy může být obnovena pouze v případě 

války či jiných krizových situací.160  

Těsně po vstupu Chorvatska do NATO, zpráva určená pro americký kongres zdůraznila 

výrazný pokrok, kterého dosáhly ozbrojené síly Chorvatska. Dle zprávy došlo 

k transformaci relativně robustní a teritoriální armády založené na brancích v menší, ale daleko 

profesionálnější armádu, která je daleko užitečnější pro NATO (Belkin; Morelli, 2009: 8). Po 

vstupu Chorvatsko pokračovalo v započatých reformách, ačkoliv nedokázalo v letech 2009–

2013 dodržet nepsaný závazek týkající se vyčlenění 2 % HDP do obranného sektoru.161 I přesto 

však chorvatské ozbrojené síly dokázaly během tří let od přistoupení splnit standardy NATO, 

a staly se tak první zemí, která to zvládla v tak krátkém časovém horizontu.162 Je zcela očividné, 

že Chorvatsko během prvních let členství usilovalo o přiblížení k aliančním standardům, a tudíž 

i zde není možné mluvit o výrazném přínosu, ačkoliv je nutné mít na paměti, že oproti většině 

předešlých zemí tento stát zvládl splnit podmínky za relativně krátkou dobu.  

Co se týká užší specializace chorvatských sil, chtěl bych vyzdvihnout například výcvikový 

a poradní tým, který prokázal své vysoké kvality během mise ISAF v Afghánistánu, kde 

spolupracoval s americkými kolegy z „Minnesota National Guard“.163  

5.2.2.2 Kvantitativní aspekt 

Z hlediska kvantitativního taktéž nedošlo ze strany Chorvatska k výraznému posílení 

vojenského potenciálu NATO. V letech 2009 a 2013 armáda čítala přes 18,5 tisíc vojáků (IISS, 

2009: 171 – IISS, 2013: 120). Ozbrojené síly disponují pozemními vojsky, námořnictvem 

a vzdušnou obranou. V roce 2013 disponovaly bojovými tanky (72 kusů; M-84), obrněnými 

vozidly (241 kusů; Patria AMV, LOV OP, M-80, BTR-50) a dělostřeleckými systémy různé 

ráže (1436 kusů). Vzdušné síly disponovaly především deseti bojeschopnými letadly typu MiG-

21 a vrtulníky (32 kusů; Mi-8, Bell 206). Námořnictvo mělo na začátku roku 2013 kupříkladu 

tři malé ponorky, šest pobřežních a hlídkových lodí a jednu minolovku (IISS, 2013: 120–121). 

 

                                                           
160 Charts Bin: Military Conscription Policy by Country, 10. 11. 2013 (http://chartsbin.com/view/1887, 5. 5. 2015).  
161 Knoema: SIPRI Military Expenditure Database, 1988-2013 (http://knoema.com/SIPRI2014/sipri-military-

expenditure-database-1988-2013?country=1001240-croatia, 5. 5. 2015).  
162 Michelle Barnett: History is made in Zagreb as DSACT signs Croatia’s Declaration on Completion of 

Integration, 30. 10. 2012 (http://www.act.nato.int/history-is-made-in-zagreb-as-dsact-signs-croatias-declaration-

on-completion-of-integration, 5. 5. 2015).  
163 Darron Salzner: Minnesota Guard, Croatia train for Afghanistan deployment, 3. 6. 2010 

(www.nationalguard.mil/News/ArticleView/tabid/5563/Article/577330/minnesota-guard-croatia-train-for-

afghanistan-deployment.aspx, 5. 5. 2015).  



59 
 

5.3 Politická dimenze 

5.3.1 Albánie 

Albánie patřila mezi země, jejíž obyvatelstvo vyjadřovalo silnou podporu vstupu do NATO. 

Dle průzkumu veřejného mínění souhlasilo s přičleněním k Severoatlantické alianci přes 90 % 

dotazovaných (Woehrel, 2009: 5). Je nutné konstatovat, že „prozápadní“ orientace Albánie se 

projevovala hned poté, co došlo k transformaci nedemokratického levicového režimu. V říjnu 

roku 1993 Spojené státy americké podepsaly s Albánií společnou dohodu o vojenské 

spolupráci, na základě které Amerika mohla například využívat základnu Perlat vzdálenou 

35 km od hlavního města Tirany, přičemž se jednalo o první dohodu takového typu 

s postkomunistickou zemí.164  

Albánie výraznou politickou podporu Alianci projevila zejména během bombardování Libye 

v roce 2011 při operaci „Jednotný ochránce“. Předseda vlády S. Berisha ve svém prohlášení 

například uvedl, že se jedná o naprosto legitimní a legální operaci, která je v souladu 

s mezinárodním právem, přičemž veškeré kroky NATO mají za cíl chránit civilní obyvatelstvo 

Libye. Albánie taktéž ihned zdůraznila, že je ochotná se zapojit do průběhu celé operace.165  Na 

druhou stranu Rusko, ačkoliv nevetovalo rezoluce č. 1970 a č. 1973 umožňující vytvoření 

bezletové zóny, uvalení zbraňového embarga a „provádění veškerých nezbytných opatření“ na 

ochranu civilního obyvatelstva, představovalo jednoho z hlavních kritiků aliančního zásahu 

proti režimu M. Kaddáfího,166 přičemž ruští političtí představitelé zdůrazňovali překročení 

mandátu uděleného OSN.167  

V roce 2011 v rámci tzv. arabského jara začaly nepokoje v Sýrii, které přerostly v občanskou 

válku mezi politickým režimem prezidenta B. al-Assada podporovaného zejména Ruskem 

a  opozicí, jež byla od samého počátku podporovaná západními zeměmi. Albánie nenarušovala 

do značné míry jednotnou pozici Aliance a postavila se též na stranu opozice, přičemž odsoudila 

jednání provládních sil. Tirana dokonce vyjádřila politickou podporu navrhované vojenské 

intervenci, kterou prosazovaly zejména Spojené státy americké, 168 avšak ke které neexistoval 

                                                           
164 Dakovic, Mirko – Miseljic, Boro: Destabilizing the Balkans: US & Albanian Defense Cooperation in 1990s, 

22. 3. 2001 (http://www.antiwar.com/orig/dakovic2.html, 19. 6. 2015).  
165 Besar Likmeta: Protest, praise from Balkans as allied strikes continue in Libya, 21. 3. 2011 

(http://www.balkaninsight.com/en/article/balkans-protest-and-praise-allied-airstrikes-in-libya, 5. 5. 2015).  
166 Gleb Bryanski: Putin likens U. N. Libya resolution to crusades, 21. 3. 2011 

(http://www.reuters.com/article/2011/03/21/us-libya-russia-idUSTRE72K3JR20110321, 5. 5. 2015).  
167 Fond Strategičeskoj Kultury: Lavrov: NATO prevysilo polnomočija v Livii, 25. 9. 2011 

(http://www.fondsk.ru/news/2011/09/25/lavrov-nato-prevysilo-polnomochija-v-livii-10444.html, 5. 5. 2015).  
168 Sahit Muja: U. S. military action in Syria is getting strong support, 1. 9. 2013 (http://ireport.cnn.com/docs/DOC-

1030110, 5 5. 2015).  
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konsenzus mezi jednotlivými členskými zeměmi.169 Tradiční proalianční či lépe řečeno 

proamerická orientace Albánie byla nepatrným způsobem pošramocena odmítnutím poskytnout 

své území ke zničení syrských chemických zbraní.170  

Do určeného časového rámce 2009–2013 spadá i začátek tzv. ukrajinské krize, kdy začaly 

počáteční protesty obyvatel proti prezidentu V. Janukovičovi a tehdejší vládě. Albánie 

vyjadřovala podporu ukrajinské opozici a udržovala tak do značné míry existující konsenzus 

členů NATO ohledně této otázky. V roce 2014 se Tirana následně připojila k zemím, které 

uvalily sankce171 na Rusko a odsoudily „ruskou agresi“. Albánie rovněž vyjadřovala 

znepokojení s prováděnou analogií mezi prohlášením nezávislosti Kosova v roce 2008 

a připojením Krymu k Rusku, kterou ruští političtí představitelé často využívají ve svých 

projevech.172  

Nesmíme ani zapomínat na politickou podporu politice otevřených dveří, přičemž Albánie 

například prosazuje přijetí Makedonie za plnohodnotného člena NATO.173  

Je nutné připomenout i politickou podporu v podobě vyslání svých vojáků do zahraničních misí. 

V letech 2009–2013 se ozbrojené síly Albánie účastnily dvou operací Severoatlantické aliance 

– ISAF a KFOR. V roce 2009 v rámci mise ISAF bylo nasazeno přibližně 140 vojáků, zatímco 

v roce 2013 do Afghánistánu bylo vysláno přes 200 příslušníků albánské armády. V Kosovou 

působil jejich omezenější počet, v roce 2013 se v této zemi nacházelo pouze několik osob (IISS, 

2009: 165 – IISS, 2013: 113).   

Slova prezidenta Nishaniho „spolu tam, spolu zpátky“174 v souvislosti s plánem poskytnout 

albánské vojáky pro závěrečnou etapu mise ISAF, demonstrují „oddanost“ aliančním principům 

                                                           
169 Česká televize: Proti intervenci v Sýrii se vedle Ruska a Číny vyslovily i země Latinské Ameriky, 29. 8. 2013 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/239894-proti-intervenci-v-syrii-se-vedle-ruska-a-ciny-vyslovily-i-zeme-

latinske-ameriky/, 5. 5. 2015).  
170 The Guardian: Albania rejects US request to host disposal of Syria’s chemical weapons, 15. 11. 2013 

(http://www.theguardian.com/world/2013/nov/15/albania-rejects-request-disposal-syrian-chemical-weapons, 7. 

7. 2015).  
171 RT: Černogorija, Albanija, Islandija i Norvegija podderžali sankcii ES protiv Rossii, 12. 4. 2014 

(http://russian.rt.com/article/27435, 5. 5. 2015).  
172 Tirana Times: Albania joins West to condemn Russian intervention in Ukraine, 7. 3. 2014 

(http://www.tiranatimes.com/?p=116277, 5. 5. 2015).  
173 Government of the Republic of Macedonia: Besimi-Imami: Bilateral cooperation excellent, Albania supports 

Macedonia’s NATO, EU accession, 20. 1. 2012 (http://vlada.mk/node/1496?language=en-gb, 11. 5. 2015).  
174 Rob Taub: Albania: our optimistic ally, 28. 9. 2012 (http://www.huffingtonpost.com/rob-taub/albania-our-

optimistic-al_b_1923313.html, 7. 7. 2015).  
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a NATO jako celku. V roce 2013 Albánie oficiálně oznámila, že její vojáci budou působit 

v zemi i po stažení převážné části koaličních sil.175  

5.3.2 Chorvatsko 

Chorvatsko oproti Albánii mělo jinou výchozí pozici, jelikož podpora obyvatelstva ohledně 

přistoupení k Severoatlantické alianci nebyla tak zřetelná. V průběhu roku 2008 vstup do 

NATO podporovalo něco málo přes 50 % Chorvatů.176 Na druhou stranu političtí představitelé 

se o vstupu do NATO vyjadřovali vcelku jednotně, což se po přistoupení k Alianci projevilo 

i na zahraniční politice země (Woehrel, 2009: 8). M. Staničic dokonce dodává, že před 

oficiálním přistoupením na chorvatské politické scéně existoval zřejmý konsenzus ohledně 

připojení k vojensko-politickému bloku (Staničic, 2007: 11).  

V prvé řadě Chorvatsko patří mezi stoupence politiky otevřených dveří a podporuje zejména 

budoucí vstup Makedonie a Černé Hory do Aliance,177 jelikož právě expanzí NATO se region 

Balkánu stává dle mnohých odborníků stabilnějším a bezpečnějším místem.178 

V případě intervence v Libyi prezident I. Josipovič vyjádřil pevnou podporu aliančním krokům, 

přičemž zdůraznil, že Chorvatsko je připravené pomoci dle svých schopností, zejména v oblasti 

prevence humanitární katastrofy v této zemi nacházející se v oblasti Maghrebu.179 

V případě Sýrie se Chorvatsko přidalo na stranu zemí odsuzujících režim al-Assada a použití 

chemických zbraní během konfliktu. Společně s dalšími zeměmi, jako například Albánie či 

Rumunsko, rovněž podpořilo společné prohlášení obviňující syrskou vládu, která byla 

vypracovaná jedenácti členy summitu G20, jenž se v roce 2013 konal v Petrohradě.180 Je nutné 

zdůraznit, že pozice Chorvatska v otázce řešení syrské krize byla daleko umírněnější než 

v případě Albánie či pobaltských zemí181a političtí představitelé se často vyjadřovali pro 

                                                           
175 Ministry of Defense Republic of Albania: Albania will continue to be in Afghanistan after 2014, 23. 10. 2013 

(http://www.mod.gov.al/arkiv/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:albania-will-

continue-to-be-in-afghanistan-after-2014&catid=333&Itemid=677, 7. 7. 2015).  
176 Podpora se zvýšila po útoku skupiny Srbů na chorvatskou ambasádu poté, co byla deklarována nezávislost 

Kosova.  
177 Dalje: Croatian and Slovenian defense ministers meet in Zagreb, 2š. 4. 2014 (http://dalje.com/en-

croatia/croatian-and-slovenian-defence-ministers-meet-in-zagreb/506828, 5. 5. 2015).  
178 Centre for Euro-Atlantic Studies: Round table „20 years of NATO Open Door Policy“, 21. 5. 2014 (http://ceas-

serbia.org/root/index.php/en/ceas-news/2541-21-5-2014-round-table-20-years-of-nato-open-door-policy-held, 5. 

5. 2015).  
179 Ana Šoljaga: ‘Ako bude potrebno, RH ce sudjelovati u akcijama u Libiji’, 21. 3. 2011 

(http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ako-bude-potrebno-rh-ce-sudjelovati-u-akcijama-u-libiji.html, 5. 5. 2015).  
180 Slobodna Dalmacija: Hrvatska poduprla izjavu G20 o Siriji i poziva na snažan odgovor: “Ako dode do napada, 

otvorit cemo zračni prostor“, 9. 9. 2013 

(http://www.slobodnadalmacija.hr/Svijet/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/221047/Default.aspx, 5. 5. 

2015).  
181 Markus Salzmann: Eastern Europe split over Syria intervention, 6. 9. 2013 
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diplomatické řešení konfliktu, nikoliv pro vojenskou intervenci, kterou prosazovaly Spojené 

státy americké a někteří další spojenci.182 Chorvatsko rovněž odmítlo poskytnout své teritorium 

pro převoz nebezpečných chemických látek ze Sýrie, které měly být následně zničeny.183 

V případě ukrajinské krize se Chorvatsko postavilo do role země, která podporovala opozici 

protestující proti Janukovičovi. Taktéž se vyjádřilo na začátku roku 2014 proti „ruské agresi“,184 

přičemž uvalené sankce na Rusko automaticky plynou z členství v Evropské unii.  

Nesmíme samozřejmě ani opomenout politickou podporu v boji proti mezinárodnímu 

terorismu, která se projevila zejména v nasazení chorvatských armádních příslušníků do mise 

ISAF, kde mezi lety 2003 a 2013 bylo nasazeno přibližně 5 000 chorvatských vojáků.185  

Země je významným spojencem na politické úrovni, o čemž svědčí i slova P. Simunovice, který 

v roce 2010 prohlásil, že Chorvatsko už po roce členství prokázalo, že představuje spolehlivého 

partnera, který se zapojuje do aliančních aktivit na různých úrovních.186 

5.4 Geopolitická dimenze  

„Ačkoli se obě země nachází ve stejné geografické oblasti, poloha každého státu má svou 

specifickou strategickou výhodu pro Alianci“ (Garrett; Hendrickson; Polak, 2009: 510). Ta 

rozšířením v roce 2009 získala prakticky zcela „pod kontrolu“ Jaderské moře, pokud pomineme 

pobřeží Černé Hory, která není součástí NATO. Kontrola Jaderského moře získává na 

důležitosti zejména v souvislosti s protiteroristickou operací „Aktivní úsilí“, která probíhá od 

roku 2001 ve Středozemním moři.  

Kromě toho Aliance celkově ještě více posílila svou pozici na Balkánském poloostrově. 

Zejména pak hranice Albánie s Kosovem je důležitá z hlediska stále probíhající mise KFOR. 

Před přistoupením Albánie žádná z členských zemí187 neměla společnou hranici s Kosovem. 

                                                           
(https://www.wsws.org/en/articles/2013/09/06/east-s06.html, 5. 5. 2015).  
182 Slobodna Dalmacija: Hrvatska poduprla izjavu G20 o Siriji i poziva na snažan odgovor: “Ako dode do napada, 

otvorit cemo zračni prostor“, 9. 9. 2013 

(http://www.slobodnadalmacija.hr/Svijet/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/221047/Default.aspx, 5. 5. 

2015). 
183 Croatia Week: PM: Syrian chemicals will not pass through Croatia, 15. 1ě. 2013 

(http://www.croatiaweek.com/pm-syrian-chemicals-will-not-pass-through-croatia/, 5. 5 2015).  
184 Bloomberg: Putin’s Stance on Ukraine supported by Minority of Nations, 14. 3. 2014 

(http://www.bloomberg.com/infographics/2014-03-14/countries-react-to-russian-intervention-in-crimea.html, 5. 

5. 2015).  
185 Dalje: Highlight of Croatian foreign policy in 2013, 25. 12. 2013 (http://dalje.com/en-croatia/highlights-of-

croatian-foreign-policy-in-2013/492978, 7. 7. 2015).  
186 NATO: Marking one year since Albania and Croatia joined NATO, 1. 4. 2010 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_62503.htm?mode=news, 7. 7. 2015).  
187 Kosovo hraničí se Srbskem, Černou Horou, Albánií a Makedonií. 
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Území Albánie tak představuje ideální místo, kde by mohla být umístěna například předsunutá 

operační základna, která by sloužila k logistickému zabezpečování188 (Garrett; Hendrickson; 

Polak, 2009: 510–512). Přijetím Albánie se pod kontrolou Severoatlantické aliance ocitl 

Otranský průliv, který spojuje Apeninský a Balkánský poloostrov.   

Zajímavá geopolitická situace vzniká ve vztahu k Srbsku, které Rusko vždy považovalo a stále 

považuje za klíčového partnera, jenž není součástí severoatlantického vojenského bloku. Ruský 

ministr obrany nedávno například zdůraznil, že Moskva považuje Bělehrad za spolehlivého 

a předvídatelného partnera.189 Navíc Srbsko můžeme stále považovat za vojensky nejsilnější 

stát v regionu západního Balkánu.190 Přijetím Albánie a Chorvatska do NATO se Srbsko dostalo 

do „obklíčení“ Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Bulharska a Albánie, které jsou 

plnoprávnými členy Aliance, a Makedonie, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory, které patří 

mezi hlavní kandidáty na členství v této vojensko-politické organizaci.191 Na území Kosova 

pak jsou přímo rozmístěny ozbrojené síly KFOR. Srbsko se tak ocitá v pozici, kdy je naprosto 

obklíčené členy NATO či jednotlivými kandidáty, což může v budoucnosti ovlivnit postoj 

srbských politických elit192 ohledně přistoupení k Alianci.193 Americká kongresová zpráva 

s odkazem na albánské představitele zdůrazňuje, že vstup Albánie a Chorvatska může posílit 

„prozápadní“ síly v Srbsku. Jejich přičlenění k alianci může být pro Srbsko motivací připojit se 

k euroatlantické komunitě (Belkin; Morelli, 2009: 7). Pro Rusko tak vzniká další komplikace 

v podobě možné ztráty klíčového partnera194 na Balkáně.195 

Nesmíme ani opomíjet, že rozšířením o Albánii a Chorvatsko došlo k dalšímu zvětšení teritoria 

NATO, přibližně o 85 000 km² (Liščák, 2009: 43, 313), přičemž toto území může sloužit 

k rozmístění aliančních kontingentů či k vybudování nové infrastruktury pro účely NATO. 

Aliance rovněž může využívat již fungující základny či přístavy.  

                                                           
188 Forward operating base (FOB). 
189 Ria Novosti: Šojgu: Serbija javljaetsa naděžnym partněrom Rossii v vojennoj sfere, 15. 4 2015 

(http://ria.ru/defense_safety/20150415/1058758487.html, 5. 5. 2015). 
190 Stratfor: Geopolitics of the European Borderlands: The Western Balkans, 30. 7. 2012 

(https://www.stratfor.com/sample/analysis/geopolitics-european-borderlands-western-balkans, 5. 5. 2015).  
191 NATO: NATO enlargement, 12. 6. 2014 (http://nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm/, 5. 5. 2015).  
192 Nedávno se ministr zahraničních věcí Srbska I. Dacic vyjádřil, že jeho země neusiluje o vstup do Aliance. 
193 Info Balkans: Dacic: Serbia does not intent to become member of NATO, 4. 7. 2015 

(http://www.infobalkans.com/2015/04/07/dacic-serbia-does-not-intend-become-member-nato, 5. 5. 2015).  
194 Politický význam Srbska se projevil během krize na Ukrajině, kdy země například odmítla uvalit sankce proti 

Rusku.  
195 Vzgljad: Vlasti Serbiji poobeščali nikogda ně vvodiť sankcii protiv Rossii, 22. 12. 2014 

(http://vz.ru/news/2014/12/22/721614.html, 5. 5. 2015).  
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6 Posílení Severoatlantické aliance – fikce či realita?  

6.1 Vojenská dimenze 

6.1.1 Kvantitativní aspekt196 

Z práce je zřejmé, že kvantitativní aspekt nehrál výraznou roli v posílení vojenského potenciálu 

NATO. Příčiny jsou dvojího typu.   

Mezi „staré členy“ patří Spojené státy americké, jejichž početné ozbrojené síly, ať už jde o počet 

vojáků či množství vojenské techniky, patří mezí největší na světě. USA měly například na 

začátku roku 1999 přes 1 300 000 aktivních příslušníků ozbrojených sil. V tom samém roce 

disponovaly například více než 7 000 tanky, 37 fregatami, 76 ponorkami a jejich počet bojových 

letadel výrazně přesahoval hranici dvou tisíc (IISS, 1999: 20–29). Mezi další členské státy patří 

evropské velmoci jako Francie, Velká Británie, Itálie a Německo, které také disponují relativně 

velkým počtem vojáků a vojenské techniky.197 Od roku 1952 je také členskou zemí Turecko, 

jehož kvantitativní ukazatele ozbrojených sil se opět řadí mezi největší na světě. V roce 1999 

mělo více než 600 000 příslušníků státních ozbrojených sil včetně branců (IISS, 1999: 73).  

První příčina je tedy naprosto zřejmá. Před uskutečněním prvního rozšiřovacího kola NATO, 

zejména zásluhou USA a jejich nejsilnějším spojencům, mělo výrazné vojenské kapacity, co se 

týče kvantity. V roce 1999 tak například ozbrojené síly původních 16 členů čítaly přes 

3 700 000 osob, zatímco v roce 2004 to bylo přes 3 400 000 osob (IISS, 1999 – IISS, 2004).   

Druhou příčinou je fakt, že mezi 12 státy, které byly přijaty mezi lety 1999–2009, můžeme 

vyzdvihnout pouze Polsko a Rumunsko, které by na první pohled mohly ovlivnit alespoň 

malým způsobem vojenský potenciál Aliance. Omezené možnosti ostatních zemí plynou 

z jednoho prostého objektivního faktu, tj. relativně malého počtu obyvatel.198 

Pokud se podíváme na jednotlivá rozšiřovací kola zvlášť, bez pochyby musíme konstatovat, že 

v případě Chorvatska a Albánie byl kvantitativní přínos minimální. Početný stav jejich 

ozbrojených sil v roce 2009 tvořil pouhé 1 % společného součtu armád 16 původních členských 

států. Dále například počet tanků tvořil 1,5 %, zatímco počet chorvatských bojových letadel 

                                                           
196 Všechny výpočty jsou provedeny na základě údajů získaných z ročenek „The Military Balance“, které se 

vztahují k příslušnému roku. Výpočty jsou pouze přibližné.     
197 Počet aktivních příslušníků ozbrojených sil v roce 1999: Francie – 317 300, Velká Británie – 212 400, Německo 

– 332 800, Itálie – 265 000 (IISS, 1999: 53, 56, 75).  
198 Důležitou roli hraje rovněž fakt, že nově přijaté státy disponují relativně malými teritoriálními celky, jejichž 

obrana nevyžaduje příliš početné armády.   
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tvořil méně než 1 %199 (IISS, 2009). Pokud se podíváme na údaje z jakéhokoli jiného roku, 

výsledný obrázek se nezmění. 

V případě druhého rozšíření došlo sice k přijetí sedmi zemí, avšak většinu z nich můžeme 

považovat za malé (Slovensko, Slovinsko), či dokonce „miniaturní“ státy (Estonsko, Lotyšsko, 

Litva). Vzhledem k jejich malé velikosti je vskutku velice složité na první pohled mluvit 

o výrazném vojenském přínosu (Gorenburg; Henton; Roepke; Whiteneck, 2002: 12). Nehledě 

na malý počet pozemních vojsk, některé státy postrádaly vzdušné a námořní síly. Někteří taktéž 

disponovaly pouze marginálním množstvím pozemní bojové techniky. Pouze Bulharsko 

a Rumunsko měly k dispozici větší počty bojové techniky a vojáků, jako jediné ze skupiny 

sedmi nově přijatých zemí disponovaly vzdušnými, námořními i pozemními silami. Přesto však 

celkový součet příslušníků ozbrojených sil sedmi nově přijatých členů představoval 5,7 % 

ozbrojených sil původních 16 zemí (IISS, 2004). Chtěl bych podotknout, že jenom americká 

Národní garda200 (National Guard) čítala na začátku roku 2004 více než 450 000 osob a celková 

americká rezerva byla tvořena více než milionem lidí (IISS, 2004: 23). Na druhou stranu Rusko 

v té samé době disponovalo více než 1 200 000 příslušníky, přičemž rezervu tvořilo přibližně 

20 milionů osob (IISS, 2004: 104). Na základě těchto ukazatelů je zřejmé, že se opět nejednalo 

ze strany nově přijatých zemí o přidanou hodnotu, která by způsobila posílení vojenského 

potenciálu Aliance z kvantitativního hlediska.  

Přínos vojenské techniky ze strany nových členů byl opět naprosto marginální. V případě 

námořních a vzdušných sil nemůžeme mluvit o výrazném přínosu, jelikož nové členské státy 

mohly dát dohromady pouze několik fregat či korvet, stejně tak jako pár desítek helikoptér 

a několik set letadel. V případě pozemní techniky Rumunsko a Bulharsko disponovaly zpočátku 

(2004) relativně velkými kapacitami některých druhů techniky, kupříkladu bojovými tanky, 

avšak většina z nich nebyla bojeschopná. K roku 2008 již došlo k razantní redukci zastaralé 

techniky a součet tanků všech sedmi zemí tvořil pouhých 7 % z celkového součtu tanků 

vlastněných 16 původními členy (IISS, 2008). Opět je možné konstatovat, že ani druhé 

rozšiřovací kolo nezpůsobilo posílení vojenského potenciálu Aliance. 

 

Prvními státy, které se připojily k NATO po konci studené války, byly Česká republika, 

Maďarsko a Polsko. V roce 1999 součet tehdy ještě předimenzovaných ozbrojených sil těchto 

                                                           
199 Albánii celkově chybí stíhací letectvo. Albánský vzdušný prostor je zabezpečován jinými členskými zeměmi 

(air policing).  
200 Druh americké rezervy. Vojenský výcvik na velice vysoké úrovni. Příslušníci Národní gardy například byli 

nasazováni v Iráku a Afghánistánu.  
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tří středoevropských zemí tvořil přibližně 9 % součtu armád 16 původních členských států 

(IISS, 1999). V roce 2003 se v důsledku snahy „zeštíhlit“ armády nově přijatých zemí, tato 

hodnota snížila k 7 % (IISS, 2003). V oblasti bojové techniky taktéž nemůžeme mluvit 

o výrazném kvantitativním přínosu ze strany nových členů. Stejně jako v případě Bulharska 

a Rumunska, všechny tři nově přijaté postsocialistické země disponovaly vzhledem ke své 

velikosti neadekvátními počty pozemní bojové techniky, přičemž většina z ní se nacházela 

pouze ve skladech a nebyla bojeschopná. Pokud se ale podíváme na číselné údaje vztahující se 

k roku 2003, kdy již došlo k likvidaci nadbytečných strojů, zjistíme, že vklad nových zemí je 

opět malý. V roce 2003 se například hodnota počtu tanků pohybovala v rozmezí 9–10 % 

celkového součtu tanků původních členů. Ve vztahu k Rusku by toto číslo bylo ještě menší 

a pohybovalo by se v rozmezí 8–9 % (IISS, 2003).  

Můžeme tedy konstatovat, že z kvantitativního hlediska rozšíření NATO nezpůsobilo výrazné 

posílení aliančního vojenského potenciálu, jelikož během všech tří rozšiřovacích kol lze 

pozorovat malé kvantitativní hodnoty ozbrojených sil či vojenské techniky nových členských 

zemí. Pár tisíc tanků, několik set letadel či 100–200 tisíc příslušníků ozbrojených sil způsobí 

nepatrné numerické navýšení konkrétní bojové techniky či počtu vojáků, kteří by hypoteticky 

mohli být nasazeni na straně NATO během konfliktu. Jedná se však vždy o natolik minimální 

přírůstek, že není možné mluvit o vojenském posílení, zvlášť když se práce vztahuje k tématu 

rusko-aliančních vztahů.    

6.1.2 Kvalitativní aspekt 

Kvalitativním posílením se rozumí schopnost nových států vnést do Aliance takové vojenské 

schopnosti, které jsou lepší nebo alespoň srovnatelné se schopnostmi, kterými disponovala již 

před jejich přijetím. 

Jak je z mé analýzy patrné, ozbrojené síly nově přijatých členských států se musely po vstupu 

do Aliance vypořádat s dědictvím studené války. Některé z nich byly kdysi přímo integrální 

součástí Sovětského svazu, zatímco jiné byly po dlouhou dobu součástí socialistického 

Východu. Všechny státy ale sdílely stejný problém – jejich armády neodpovídaly západním, 

respektive aliančním požadavkům. Celková kvalita jejich armád byla ve srovnání 

s ozbrojenými silami předních evropských velmocí, jako jsou Francie, Německo či Velká 

Británie na velice nízké úrovni. Nemluvě o schopnostech Spojených států amerických, které 

dokázaly vybudovat armádu nemající v celosvětovém měřítku žádnou konkurenci, přičemž 
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zaostávání Čínské lidové republiky201 či Ruské federace,202 které se dnes prezentují jako 

nejpravděpodobnější možní vyzyvatelé USA ve vojenské sféře, bylo v 90. letech a na začátku 

21. století naprosto markantní.  

V své práci jsem zjistil, že v uvedených časových rámcích se všechny analyzované země 

nacházely v procesu transformace s cílem zmenšit propast mezi svými schopnostmi 

a schopnostmi armád vůdčích členských států. Některé státy byly v reformních procesech 

úspěšnější, jiné méně. Hlavní problém spočíval především v malé interoperabilitě, 

v nedostatečných jazykových znalostech armádních příslušníků, ve špatném vojenském 

výcviku neodpovídajícím výzvám post-bipolárního světa, ve struktuře a organizaci ozbrojených 

sil, v absenci moderních zbraní a pokrokových vojenských technologií, stejně tak jako 

v efektivitě jednotlivých vojenských složek v případě nutnosti nasazení.  

Rob de Wijk ve své práci z roku 2004 nabízí kvalitativní hodnocení vojenských schopností 

členských států NATO na základě „expedičních schopností“, přičemž řadí všechny nové členy 

(kromě Polska) do předposlední skupiny („stabilizační schopnosti“). Je nutné zdůraznit, že 

v poslední skupině je pouze Island postrádající de facto jakékoliv vojenské schopnosti.203 

Polsko patří společně s Tureckem do skupiny zemí mající „selektivní expediční schopnosti“. 

Většina nových členů nicméně má „stabilizační schopnosti“, které spočívají v možnosti 

nasazení specializovaných jednotek, jako jsou lékařské týmy, protichemické či horské jednotky. 

Polsko je zařazenu do vyšší třídy především kvůli větším kapacitám a tím i širšímu spektru 

vojenských možností (Wijk, 2004a: 19 – Wijk, 2004b: 119–127). Na druhou stranu je potřeba 

zdůraznit, že v letech 1999–2003 se Polsko rovněž nacházelo ve fází transformace 

a modernizace ozbrojených sil. Schopnosti polské armády tudíž také výrazně zaostávaly za 

aliančními standardy. Vojenská reforma rovněž probíhala v letech 2009–2013 i v Chorvatsku a 

Albánii.204 

Z mé analýzy je rovněž patrné, že jediným způsobem, jak mohli noví členové vnést alespoň 

nějaký vojenský vklad do NATO, byly specializované jednotky. Ve své analýzy jsem se pokusil 

vyzdvihnout některé unikátní schopnosti nových členů. Můžeme zmínit českou protichemickou 

                                                           
201 Jamie McIntyre: World’s largest army not necessarily the strongest, 28. 5. 1999 

(http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9905/28/china.military/, 11. 5. 2015).  
202 Pavel Felgenhauer: Russian army a rusty relic, 24. 8. 2004 

(http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/russian-army-a-rusty-relic/228828.html, 11. 5. 2015).  
203 Island nemá vlastní armádu.  
204 Rozdíl spočíval pouze v tom, že Záhřeb uskutečnil transformaci ozbrojených sil rychleji ve srovnání s ostatními 

novými členy. 
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jednotku, maďarské mediky, polskou vojenskou policii, rumunskou jednotku „PSY OPS“,205 

slovinskou horskou jednotku nebo slovenské pyrotechniky.  

Nicméně je nutné konstatovat, že ani kvalitativní aspekt nehrál výraznou roli v zesílení 

vojenského potenciálu NATO během určených časových obdobích. Všechny země, které byly 

přijaty po konci studené války, procházely rozsáhlou transformací svých ozbrojených sil s cílem 

dosáhnout alespoň minimální schopnosti interoperability (Wijk, 2004b: 124). Kvalitativní 

propast ve vojenských schopnostech mezi bývalými socialistickými státy a většinou západních 

zemí206 byla hluboká, což přiznávali i vysocí představitelé nově přijatých států. I když 

specializované jednotky určitě můžeme považovat za přínos, pořád se jedná o velice malý vklad 

z jejich strany, který nemohl přispět k výraznějšího navýšení celkového vojenského potenciálu 

NATO. Je možné s naprostou jistotou předpokládat, že NATO by bylo schopné zvládnout 

všechny úkoly ve vojenské oblasti v letech 1999–2013 i bez vojenských schopností 12 nově 

přijatých zemí. Vyslání vojáků nových členů do aliančních misí dle mého názoru v mnohém 

mělo spíše politický charakter. Navíc je nutné mít na paměti, že bez praktických vojenských 

zkušeností,207 které mimochodem většině novým členům chyběly, technická vyspělost 

v konkrétní oblasti může v reálných podmínkách ztrácet na významu.208  

Můžeme tedy konstatovat, že rozšiřování NATO nezpůsobuje posílení jeho vojenského 

potenciálu. Na základě analýzy kvantitativních a kvalitativních ukazatelů můžeme pozorovat 

natolik malé přispění ze strany nových členů, že to nemůže mít výrazný vliv na posílení 

mocenského potenciálu Aliance jako celku.   

6.2 Politická dimenze  

V případě analýzy politické dimenze můžeme naopak s přesvědčením tvrdit, že dochází 

k posílení mocenského potenciálu NATO. Abychom daný výrok potvrdili, je nutné poukázat 

na výchozí stav před první vlnou rozšíření. Součástí Aliance před rokem 1999 bylo 16 zemí, 

které během studené války stmeloval strach z možného konfliktu se Sovětským svazem, 

                                                           
205 Psychological operations (Psychologické operace).  
206 Neberu v potaz Spojené státy americké, jelikož propast mezi jejich ozbrojenými silami a silami evropských 

členů, jako jsou Velká Británie či Francie byla rovněž velká. Kupříkladu operace v Libyi (2011) dle mnohých 

odborníků odhalila tento nerovnocenný vztah.  
207 Analytik M. Vodrážka zdůraznil nedostatek praktických zkušeností japonské armády, která patří mezi světovou 

špičku. V případě reálného nasazení v zahraničí tento fakt může hrát významnou roli. Rovněž je potřeba dodat, že 

celkově je japonská armáda z kvalitativního hlediska na nesmírně vysoké úrovni, což v žádném případě nemůžeme 

tvrdit o nových členech NATO během analyzovaných období.  
208 Česká televize: Zákon pošle japonské vojáky po 70 letech znovu do zahraničí, 16. 7. 2015 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/317433-zakon-posle-japonske-vojaky-po-70-letech-znovu-do-zahranici/, 

17. 7. 2015).  
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respektive Varšavskou smlouvou. Organizace Severoatlantické aliance tedy představovala 

jakýsi „relikt studené války“, pokud použijeme slova V. Putina z roku 2012.209  

Přijetí nových členských zemí však začalo postupně měnit obraz celé organizace. Aliance 

přestávala být vojensko-politickým blokem skládajícím se z bývalých „nepřátel Východu“ 

a začala se proměňovat v Alianci, v rámci které jsou řešení přijímána i státy, které kdysi patřily 

do socialistického tábora. Kromě toho do NATO začaly vstupovat země, kterým nehrozilo 

přímé nebezpečí ze strany jasně identifikovatelného aktéra v podobě suverénního státu. Tento 

fakt beze sporu přispěl ke zvýšení legitimity Severoatlantické aliance.  

Dále je nutné zdůraznit, že rozšířením o nové členské země se NATO čím dál více začíná 

podobat organizaci zastupující zájmy Evropy a Severní Ameriky ve vojensko-politické oblasti. 

V letech 1999–2009 se k 16 původním členům přidalo 12 nových. Mezi nečlenské země patří 

Bělorusko, které je považováno za nedemokratický stát, a tudíž zemi nesplňující základní 

předpoklad pro vstup do NATO. Dále Ukrajina, která periodicky deklaruje svůj zájem o plné 

členství.210 Je to i Kosovo, které není některými členy uznáváno za nezávislý. A samozřejmě 

skupina států hlásících se k neutralitě – Švédsko, Rakousko, Finsko, Švýcarsko, Srbsko 

a Lichtenštejnsko. Zde je nutné dodat, že P. Giraudo tvrdí, že například Finsko a Švédsko již 

de facto členy jsou, jelikož se účastní aliančních misí, společných cvičení a vyčleňují své vojáky 

pro síly rychlé reakce NATO.211 Rakousko se na druhou stranu připojilo jako první nečlenský 

stát k centru excelentnosti NATO zabývajícího se kybernetickou obranou.212 Nečleny jsou 

taktéž „mikrostáty“ jako jsou Andorra, San Marino či Vatikán. Naopak Bosna a Hercegovina, 

Makedonie a Černá Hora patří mezi kandidáty, kteří by v blízké budoucnosti mohli vstoupit do 

NATO. Jelikož jsou alianční rozhodování přijímána na bázi konsenzu,213 výrazným způsobem 

se zvyšuje kredibilita veškerých aliančních rozhodnutí.  

                                                           
209 The Washington Times: Putin calls NATO a ‘relic of the Cold War’, 11. 4. 2012 

(http://www.washingtontimes.com/news/2012/apr/11/putin-calls-nato-relic-cold-war/, 8. 5. 2015).  
210 Po oranžové revoluci Ukrajina definovala vstup do NATO jako jeden z hlavních cílů zahraniční politiky. 

V období prezidenství Juščenka bylo zdůrazněno, že Ukrajina neusiluje o plnohodnotné členství v této organizaci. 

V současné době Ukrajina klade důraz na euro-atlantické vztahy a na budoucí vstup do NATO.  
211 Peter Giraudo: Why Finland and Sweden should not join NATO, 17. 7. 2014 

(http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-finland-sweden-should-not-join-nato-10901, 2. 6. 2015).  
212 Julian Hale: Austria: First non-NATO Nation to join Alliance Cyber Defense Centre of Excellence, 12. 3. 2014 

(http://archive.defensenews.com/article/20140512/DEFREG01/305120014/Austria-First-non-NATO-Nation-

Join-Alliance-Cyber-Defence-Centre-Excellence, 2. 6. 2015).  
213 NATO: Consensus decision-making at NATO, 22. 8. 2014 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49178.htm, 8. 5. 2015).  
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Kromě toho je nutné zdůraznit, že větším počtem členů vyjadřujících politickou podporu 

Severoatlantické alianci se celkově posiluje vyjednávací pozice NATO na mezinárodní scéně. 

Samozřejmě úroveň takové podpory není u všech zemí stejná.  

Během prvního rozšiřovacího kola nejsilnější politickou podporu jednoznačně vyjadřovalo 

Polsko, které můžeme zařazovat do skupiny „atlantistů“, jejichž bezpečnostní politika je silně 

orientována na Spojené státy americké. Vzhledem k tomu, že USA jsou jednoznačně politicky 

i vojensky nejsilnějším aliančním aktérem, a tudíž představují „tahouna“ celé organizace, 

výrazné podpoře ze strany „atlantistů“ se těší i NATO. V uvedeném časové rámci výraznou 

politickou podporu ke klíčovým otázkám vyjádřilo i Maďarsko. V případě České republiky je 

mnohdy vyzdvihován ambivalentní postoj české politické scény vůči kosovské krizi. Na druhou 

stranu je nutné zdůraznit, že navzdory určité politické nejednotnosti ohledně bombardování 

Jugoslávie, Česká republika nepředstavovala zemi, která by výrazným způsobem odsuzovala 

alianční kroky. Navíc k ostatním mezinárodním otázkám Česko zastávalo velice vstřícný postoj 

a vyjadřovalo politickou podporu Alianci.  

Co se týče zemí druhého rozšiřovacího kola, můžeme ze skupiny sedmi států vydělit především 

Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Tyto pobaltské státy214 jsou silně orientované na NATO a jejich 

politická podpora je velice výrazná. Politickou podporu v uvedených časových rámcích 

můžeme zaznamenat i ze strany Rumunska, Bulharska a Slovinska. Zejména Rumunsko je pak 

mnohými autory přiřazováno ke skupině zemí, jako je Polsko či pobaltské státy. Minimální 

politickou podporu v letech 2004–2008 lze pozorovat ze strany Slovenska, zejména pak po 

nástupu Fica na post premiéra republiky. Slovenská politická scéna v určeném časovém rámci 

byla velice roztříštěná a názory premiéra byly často v rozporu s názory jednotlivých ministrů 

či samotného prezidenta. Celkově lze nicméně konstatovat, že i během druhého rozšiřovacího 

kola došlo k politickému posílení NATO.   

Během třetího rozšiřovacího kola byla přijata Albánie a Chorvatsko. Albánie, jejíž zahraniční 

politika je silně orientována na transatlantické vztahy, taktéž vyjadřovala silnou politickou 

podporu Alianci a nepředstavovala zemi, která by narušovala konsenzus mezi členskými státy. 

Politická podpora ze strany Chorvatska byla v uvedeném časovém rámci k vybraným klíčovým 

otázkám rovněž patrná.  

Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že rozšíření způsobuje výrazné politické 

posílení Aliance. Posílení je patrné zejména ve vztahu k Rusku, které na mezinárodní scéně 

                                                           
214 Taktéž je můžeme označit za „atlantisty“.  
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patří mezi hlavní odpůrce některých aliančních kroků či konkrétních rozhodnutí. Politická 

podpora ze strany malých států na první pohled může působit jako pouhá nuance. Na druhou 

stranu je nutné nezapomínat, že pro Rusko se situace mění v momentě, kdy musí bránit své 

zájmy proti jednomu oponentovi, nebo proti větší skupině zemí, anebo dokonce proti 

„reprezentativnímu“ bloku 28 států, přičemž někteří z členů kdysi patřili do sféry vlivu Kremlu, 

a s některými z nich Rusko dokonce tvořilo jeden stát.  

6.3 Geopolitická dimenze 

Geopolitický výchozí stav Severoatlantické aliance před rokem 1999 nabízel následující 

obrázek. Organizace zahrnovala dva severoamerické státy (USA, Kanada), dvě skandinávské 

země (Dánsko, Norsko), čtyři země spadající do jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko, 

Řecko), šest západoevropských států (Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie, 

Francie, Německo), Island ležící v severní části Atlantského oceánu a Turecko, které se 

rozprostírá v oblasti Malé Asie.  

Severoatlantická aliance předtím, než začalo docházet k východnímu rozšíření, zahrnovala 

především „západní státy“. Naopak východní část Evropy včetně Balkánu byla zcela mimo 

NATO. Po rozpadu Sovětského svazu došlo k transformaci mezinárodního uspořádání a před 

„novými demokraciemi“ se díky „politice otevřených dveří“ otevřela možnost vstoupit do 

NATO a získat bezpečnostní záruky ze strany evropských mocností, zejména pak ze strany 

Spojených států amerických. Na druhou stranu se před Aliancí otevřela možnost „získat“ nová 

teritoria mající strategicky důležitý význam.  

Z analýzy je patrné, že během každého rozšiřovacího kola byly přijímány země, jejichž teritoria 

posílila geopolitický potenciál Aliance.  

Za prvé všechna tři rozšíření zajistila další přístup k jednotlivým mořím. Během prvního 

rozšíření se jednalo o přístup k Baltskému moři, během druhého především o přístup k Černému 

moři a během posledního o zajištění aliančních pozic u Jaderského a Jónského moře. Přístup 

k moři má nezpochybnitelnou strategickou výhodu, kterou již ve 20. století zdůrazňovali 

anglosaští geopolitičtí myslitelé jako A. Mahan či J. Mackinder. Poslední z nich například ve 

svém článku „The Geographical Pivot of History“ z roku 1904 zdůraznil, že přístup 

k nezamrzajícím mořím a existence řady přístavů může v budoucí perspektivě způsobit, že Čína 

přemůže Rusko, které je pouze pozemní mocností s nedostatečným přístupem k nezamrzajícím 

přístavům (Kaplan, 2010: 22).  
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Všechna tři rozšíření zvětšila celkové teritorium Aliance, a tudíž poskytla nové možnosti, co se 

týká dislokace „aliančních vojenských sil“ či budování vojenské infrastruktury. Taktéž se před 

ní otevřela možnost v podobě využití již existující infrastruktury v nově přijatých zemích. 

Rozšiřovací kola rovněž způsobila, že Aliance získala de facto „pod svou kontrolu“ region 

Balkánu, který od konce bipolárního konfliktu představoval hlavní ohnisko konfliktu v Evropě. 

Aliance, která byla aktivním účastníkem novodobých balkánských válek, získala přijetím 

nových členů lepší přístup k tomuto regionu.  

Rozšíření Aliance taktéž vytvořilo z NATO koherentní celek, aniž by na evropském kontinentě 

existovaly „samostatné ostrovy“, které by byly od zbytkového území zcela odděleny, jako tomu 

například bylo v případě Řecka či Turecka.  

Geopolitický faktor získává na významu zejména ve vztahu k Rusku, které disponuje 

obrovským teritoriem o rozloze více než 17 mil. km², na němž se nachází významná naleziště 

nerostných surovin, ať už se jedná o uhlí, plyn, ropu či barevné kovy. Na druhou stranu je nutné 

zmínit i viditelné slabiny Ruska, kterými jsou rozsáhlé neobydlené oblasti, nedostatečný přístup 

k nezamrzajícím přístavům a exklávu Kaliningrad, která je oddělena od zbytku Ruska. 

Rozpadem Sovětského svazu Moskva rovněž přišla o důležitá teritoria, která se později stala 

součástí NATO, přičemž V. Putin v roce 2005 dokonce nazval rozpad Sovětského svazu jako 

největší geopolitickou katastrofu 20. století.215 Rozšiřovací kola, která se uskutečnila v roce 

1999 a 2004 přiblížila Alianci přímo k ruským hranicím, přičemž došlo k obklopení strategicky 

důležitého Kaliningradu. Ruští státní představitelé navíc nevěří, že rozšiřování není namířeno 

proti Rusku, stejně tak jako nevěří, že cílem tohoto procesu je vytvoření stabilní, jednotné 

a demokratické Evropy, jak to kupříkladu deklaruje strategická koncepce NATO.216 S ohledem 

na přijímání nových členů po konci studené války bývalý prezident D. Medveděv dodal, že 

žádný stát by nebyl nadšený z přibližování vojenského bloku, jehož součástí není.217 Pro NATO 

z přibližování k ruským hranicím vyplývá naopak jedna podstatná výhoda. Aliance bude 

schopná daleko rychleji a flexibilněji reagovat na případné nepřátelské kroky ze strany Ruska.  

                                                           
215 Andrew Osborn: Putin: Collapse of the Soviet Union was ‘catastrophe of the century’, 26. 4. 2005 

(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-collapse-of-the-soviet-union-was-catastrophe-of-the-

century-6147493.html, 5. 5. 2015).   
216 NATO: Active engagement, modern defense, 19. 11. 2010 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm, 11. 7. 2015).  
217 Lionel Barber – Neil Buckley – Catherine Belton: Medvedev fires warning shot at NATO expansion, 25. 3. 2008 

(http://www.ft.com/intl/cms/s/4396cef8-fa0d-11dc-9b7c-000077b07658,Authorised=false.html#axzz3fbD4NrRt, 

11. 7. 2015).  
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Konec bipolární konfrontace a rozpad Varšavského paktu navíc zapříčinil, že současné Rusko 

má omezené možnosti, co se týká posilování vlastního geopolitického postavení. Před Aliancí 

v tomto ohledu jsou naopak dveře daleko otevřenější, už jenom proto, že žádný oficiální 

dokument neupřesňuje, kde se onen „severoatlantický prostor“ rozprostírá. Můžeme například 

zmínit návrh I. Daaldera a J. Goldgeiera týkající se vytvoření „globální NATO“, kdy možnost 

plného členství bude dostupná všem demokratickým zemím, které by přispěly k plnění 

aliančních závazků (Daalder; Goldgeier, 2006: 109–111). Ačkoliv se jedná spíše o abstraktní 

ideu, Severoatlantická aliance se může nadále rozšiřovat o kandidátské země ležící na Balkáně, 

bývalé postsovětské státy s prozápadní orientací, mezi něž například patří Gruzie, Moldavsko 

či Ukrajina, stejně tak jako by neutrální státy, které úzce spolupracují s NATO, mohly 

v budoucnosti oficiálně přistoupit k Alianci.   

V závěru první části své práce bych chtěl shrnout hlavní myšlenky. Můžeme konstatovat, že 

rozšiřováním Aliance dochází k celkovému posílení mocenského potenciálu NATO. Posílení 

je výsledkem působení zejména geopolitického a politického faktoru. Vojenský faktor naopak 

nehraje velkou roli. Dle mého názoru dokonce nehraje žádnou roli s přihlédnutím k vojenské 

síle některých původních členských států, zejména pak Spojených států amerických. 
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7 Vyvažování ze strany Ruské federace 

7.1 Teoretické základy218  

Tradiční koncept rovnováhy moci v realistickém a neorealistickém pojetí vychází z existence 

tzv. tvrdého vyvažování (Paul, 2004: 3) obsahujícího vnitřní a vnější prvek (Waltz, 1979: 118 

– Alexander; Lieber, 2005: 119). Zatímco vnitřní vyvažování se vztahuje ke zlepšení vlastních 

schopností, což se projevuje například razantním zvýšením výdajů na obranu, vnější 

vyvažování se týká zejména spolupráce s jinými aktéry mezinárodních vztahů. Kupříkladu se 

může jednat o vytvoření obranné aliance (Waltz, 1979: 118). Tvrdé vyvažování je především 

výsledkem viditelných antagonistických vztahů mezi jednotlivými aktéry. 

Typickým příkladem vnějšího vyvažování bylo vytvoření Organizace Varšavské smlouvy či 

rusko-čínská smlouva z roku 1950. Příkladem vnitřního vyvažování byly závody ve zbrojení 

během bipolární konfrontace. K. Lieber a G. Alexander zdůrazňují, že třetím prvkem 

vyvažovací politiky je vytváření tzv. „červených linií“, které můžeme chápat jako diplomatické 

signály. Aktér jimi dává zřetelně najevo, že překročení stanovené hranice patrně povede 

k vojenskému zásahu z jeho strany (Alexander; Lieber, 2005: 119). L. Hoder ve své publikaci 

mluví o signalizaci ochoty se střetnout (Hoder, 2009: 49). Historickým příkladem může být 

Kubánská krize a připravenost Spojených států amerických zaútočit v případě porušení blokády 

ze strany Sovětského svazu.  

Koncept tzv. jemného vyvažování se snaží překonat jednoznačnost tvrdého vyvažování (Hoder, 

2009: 60). Měkké vyvažování může zahrnovat následující kroky – omezené zbrojení, ad hoc 

vojenská cvičení, vytváření integračních regionálních či mezinárodních institucí (Paul, 2004: 

3). Jedná se o „skryté“ vyvažování, které na první pohled nemusí být považováno za nepřátelský 

krok. Pokud připustíme, že vyvažovací politika může nabývat na různé intenzitě, jemné 

vyvažování se nachází mezi klasickým tvrdým vyvažováním a konceptem „buck-passing“. 

Koncept „buck-passing“ se vztahuje k situaci, kdy stát podporuje vyvažovací strategii, avšak 

nechce či nemůže na sebe brát rizika a náklady z něj plynoucí, a tudíž očekává, že se této role 

ujmou jiní (Oest; Toft, 2007: 14).  

R. Pape ve své práci definuje čtyři možnosti jemného vyvažování. Za prvé se jedná o odmítnutí 

poskytovat nejsilnějšímu aktérovi své území, ať už pro účely budování vojenských základen či 

                                                           
218 Inspirace pro tuto kapitolu byla získána z knihy „Transatlantické vztahy v době krize: hegemonie USA 

a emancipace Evropy po 11. září 2001“ od Lukáše Hodera. Kapitola v mnohém čerpá z jednotlivých částí výše 

zmíněné knihy s tím, že ve většině případů byly dohledány původní zdroje, na něž autor ve své publikaci odkazuje.  
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tranzitu. Za druhé slabší státy mohou využívat mezinárodní organizace a instituce k zdržování 

přijetí řešení, které prosazuje nejsilnější člen. Za třetí slabší státy mohou vytvořit regionální 

ekonomický blok, ze kterého bude nejsilnější stát v systému předem vyloučený. V poslední 

řadě mezi jemné vyvažování patří demonstrace odhodlání ze strany slabších aktérů signalizující 

závazek odporovat budoucím velmocenským ambicím (Pape, 2005: 36–37). Lieber 

a Alexander ve své práci taktéž zmiňují tzv. „politiku znepříjemňování“, jak ji nazval L. Hoder 

(Hoder, 2009: 61). Znepříjemňování souvisí s podporou nepřátel toho aktéra, jehož moc má být 

vyvažována. Zpravidla se může jednat o spolupráci s „darebáckými státy“ či teroristickými 

skupinami (Lieber; Alexander, 2005: 126). K. Oest a P. Toft reagují na Papovu práci 

a zdůrazňují, že je možné určit ještě jeden mechanismus jemného vyvažování, kterým je 

vytváření „jemnějších aliancí“, v rámci kterých neexistují pevné a zřetelné vojenské závazky 

(Oest; Toft, 2007: 14–15).  

Problém jemného vyvažování spočívá v tom, že se zaměřuje spíše na podkopávání pozice 

silnějšího nežli posilování vlastního postavení, což je jádrem tvrdého balancování. Často je 

velice složité odlišit jemné vyvažování od obyčejné vyjednávací politiky konkrétních aktérů 

v mezinárodní aréně (Hoder, 2009: 63). W. Wohlforth a S. Brooks upozorňují, že jemné 

vyvažování představuje spíše termín, který „pompéznějším“ způsobem definuje obyčejné 

konvenční politické spory a diplomatické vyjednávání odehrávající se na mezinárodní scéně 

(Brooks; Wohlforth, 2005: 76).  

Přesto se domnívám, že právě jemné vyvažování představuje vhodnou alternativu pro post-

bipolární uspořádání mezinárodních vztahů, kdy zmizela zřetelná rivalita mezi suverénními 

státy, jednotlivými bloky či mezinárodními organizacemi. Sangtu Ko zdůrazňuje, že konec 

studené války znamenal konec antagonistické rivality mezi západním a sovětským blokem. 

Bezpečnostní struktura v post-bipolární éře se stává čím dál komplexnější, přičemž určení 

spojenců a nepřátel již není tak jednoznačné (Ko, 2007: 158). Koncept jemného vyvažování 

v sobě propojuje prvky kooperačního a vyvažovacího chování a představuje vhodnou 

alternativu k intenzivnímu a antagonistickému tvrdému vyvažování, jehož zlatá éra skončila 

s rozpadem Sovětského svazu (Formann; Paul; Wirtz, 2004: 366, 370). Navíc proces 

globalizace ovlivňující ekonomickou, vojenskou, sociální a environmentální sféru219 do jisté 

míry znemožňuje soupeření v podobě tvrdého vyvažování, které jsme mohly zaznamenat 

v předešlých stoletích. Silná propojenost jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů odrazuje 

                                                           
219 Joseph Nye: Globalism versus globalization, 15. 4. 2002 (http://www.theglobalist.com/globalism-versus-

globalization/, 18. 5. 2015).  
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státy od přímé konfrontace v podobě tvrdého vyvažování kvůli nákladům, které musí 

v důsledku takové politiky nést. Jemné vyvažování naopak představuje flexibilnější 

mechanismus, který lze uplatňovat, aniž by došlo k naprostému ochlazení vzájemných vztahů 

mezi konkrétními aktéry. Nesmíme ale opomíjet, že jemné vyvažování může posloužit jako 

základ pro budoucí asertivnější tvrdé vyvažování (Pape, 2005: 17). 

Aby nedošlo ke ztotožnění běžné politické praxe s vyvažovacími kroky v rámci konceptu 

jemného vyvažování, je nutné sledovat kontinuitu potenciálních vyvažovacích kroků v průběhu 

delšího časového období. Oest a Toft v tomto ohledu mluví o dlouhodobém trendu jako jednom 

z klíčových požadavků k odlišení jemného vyvažování od obyčejného „diplomatického 

hašteření“ (Oest; Toft, 2007: 17).   

7.2 Myšlenkové proudy v zahraniční politice Ruské federace 

Tradiční koncept rovnováhy moci je v Rusku spojený s tzv. stabilizačním přístupem, který 

představuje jednu ze čtyř škol220 moderního ruského geopolitického myšlení, jež jsou ve větší 

či menší míře ovlivněny ideologií eurasianismu představující politickou filosofii stavící se proti 

univerzalizmu Západu. Hlavní myšlenka spočívá v přesvědčení, že rozdílné kultury mají svou 

„vlastní cestu“ a západní cennosti a hodnoty mohou být svobodnou volbou určitého 

společenství, nikoliv však předem daným osudem. Eurasianismus mluví o jakémsi „kulturním 

rasismu“ Západu, kdy ostatní kultury mají následovat vývojovou cestu, kterou prochází Evropa 

a Severní Amerika. N. Trubeckoj, jehož kniha „Evropa a lidstvo“ je považována za klíčové dílo 

tohoto myšlenkového proudu, dokonce vybízí k povstání proti hegemonii Západu.221 Samotný 

stabilizační přístup pak klade důraz na rovnováhu moci jako jediný účinný nástroj pro udržení 

míru a stability ve vztazích mocností (Eichler; Tichý, 2013: 136).  

Důraz na politiku vyvažování je možné najít také v jedné z hlavních teoretických myšlenkových 

tradic222 týkajících se zahraniční a bezpečnostní politiky Ruské federace. Jedná se 

o  tzv. etatistický přístup. „Zásadní význam pro stoupence etatistického přístupu představuje 

                                                           
220 Dále sem patří expanzionistický přístup (teritoriální expanze a přebírání konceptů klasické geopolitiky), 

civilizační (kulturní nezávislost Ruska, jehož hodnoty jsou odlišné od západu, přičemž je nutné se pokoušet tyto 
hodnoty vyvážet za hranice Ruska) a geo-ekonomický (provázanost světa prostřednictvím ekonomických vazeb, 

přičemž ekonomické centrum leží na Západě; politických a kulturních center je samozřejmě více).  
221 Aleksandr Dugin: Jevrazijstvo kak političeskaja filosofija, 12. 8. 2012 

(http://www.evrazia.tv/content/aleksandr-dugin-evraziystvo-kak-politicheskaya-filosofiya, 20. 5. 2015).  
222 A. Tsygankov definuje celkem tři možné přístupy – westernizační, etatistický a civilizační, přičemž poslední 

spadá rovněž mezi školy geopolitického myšlení. Westernizační přístup považuje Západ za nejvyspělejší civilizaci, 

kterou je nutné následovat. Navíc westernisté vidí podobu mezi Ruskem a západními velmocemi. Civilizační 

přístup poukazuje na kulturní nezávislost Ruska a zdůrazňuje odlišnost ruských hodnot od těch západních. 

Imperiální ambice jsou základem tohoto přístupu.   
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teorie přetrvávající externí hrozby pro národní bezpečnost Ruska ze strany nepřátel“ (Eichler; 

Tichý, 2013: 135). Strategie vyvažování je způsob, kterým je možné dosáhnout posílení 

vlastních schopností a zajistit Rusku respektující postavení v rámci mezinárodního systému. 

Tento přístup klade důraz zejména na následující pojmy – suverenita, moc a stabilita. Na druhou 

stranu je nutné podotknout, že někteří etatisté obhajovali spolupráci mezi SSSR a Západem 

v průběhu dvacátého století. Nejedná se tedy o ryze „protizápadní“ myšlenkový proud (Eichler; 

Tichý, 2013: 135).  

Politika vyvažování v ruské zahraniční politice je spojena například se jménem J. Primakova, 

který působil na postu ředitele vnější rozvědky, ministra zahraničních věcí a zastával též pozici 

premiéra Ruské federace. Tzv. Primakovova doktrína čerpající především z etatistického 

přístupu223 zdůrazňuje, že Rusko by se mělo stát vyvažující velmocí, která bude pomocí 

mezinárodní spolupráce vytvářet protiváhu Spojeným státům americkým (Eichler; Tichý, 2013: 

145, 223). Nástup Putina znamenal dle Tsygankova odklon od konceptu „Rusko – vyvažující 

velmoc“ a příklon naopak ke konceptu „Rusko – pragmatická velmoc“ obsahujícímu 

westernizační a etatistické prvky, přičemž se udržují důležité vztahy se západními zeměmi, 

avšak zdůrazňuje se nutnost zachování vlastního kulturního dědictví a autonomie (Eichler; 

Tichý, 2013: 149). Dle Eichlera a Tichého i v průběhu druhého prezidentského období V. Putina 

stejně jako v období prezidentství D. Medveděva můžeme pozorovat propojení 

westernizačního, civilizačního a etatistického přístupu, ale s tím rozdílem, že se Rusko přestává 

identifikovat jako pragmatická, nýbrž jako asertivní velmoc (Eichler; Tichý, 2013: 223).  

Vliv westernizačního myšlení na politickou elitu v letech 1999–2013 nesmíme v žádném 

případě srovnávat s obdobím A. Kozyreva, který zdůrazňoval společné hodnoty Ruska 

a členských zemí NATO, na jejichž základě se mají budovat pevné přátelské vztahy (Fidler; 

Mareš, 1997: 230). Od nástupu Putina je v ruské zahraniční a bezpečnostní politice kladen jasný 

důraz na civilizační faktor, tj. na odlišnost ruských hodnot. Westernizační prvek v daném 

případě spíše souvisí s uvědoměním si důležitosti spolupráce se západními státy, ať už 

z hlediska ekonomického, či bezpečnostního. V rozporu s civilizačním a westernizačním 

přístupem není ani etatistický přístup, který není vyloženě „protizápadní“, ale na druhou stranu 

zdůrazňuje nutnost budování vlastních schopností s cílem dosáhnout rovnocenného postavení 

se západními státy.   

                                                           
223 Samozřejmě tam najdeme i prvky civilizačního přístupu, kdy je Rusko vnímáno jako svébytný element odlišný 

od Západu.  
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Hlavní teoretické myšlenkové proudy ovlivňující ruskou zahraniční politiku nejsou v rozporu 

s teorií rovnováhy moci. Působení civilizačního, zejména pak etatistického přístupu je naopak 

zcela v souladu s touto teorií. Působení westernizačního přístupu naopak potvrzuje, že koncept 

jemného vyvažování nesmí být ignorován při objasňování vztahů Ruska a NATO.  

7.3 Vojenská dimenze 

Tato část práce se bude vztahovat zejména k vnitřnímu vyvažování, tedy schopnosti posilovat 

vlastní vojenský potenciál, což ve výsledku působí jako vyvažující prvek vůči mocnému 

aktérovi. K demonstraci vojenského posílení se nabízí jako nejjednodušší varianta analýza 

výdajů na obranu. Beze sporu se jedná o klíčový ukazatel, který poukazuje na směr, jímž se 

konkrétní stát ubírá. Pomůže nám totiž určit, zda usiluje o posílení vlastních vojenských 

schopností, nebo naopak obrana a bojeschopnost ozbrojených sil nejsou jeho klíčovou prioritou. 

Nicméně samotný statistický údaj není dostačující, a tudíž je nutné se na celou záležitost 

podívat komplexněji. L. Hoder s odkazem na práci K. Collinse a W. Wohlfortha například 

zdůrazňuje, že ruské zvýšení výdajů v letech 2000–2003 nemůžeme dávat do spojitosti se 

strategií vyvažování, protože se jednalo o důsledek války v Čečensku a snahu posílit regionální 

roli ve Střední Asii (Hoder, 2009: 56). W. Wohlforth a S. Brooks ve své práci dodávají, že ruské 

vojenské reformy zahrnující zvýšení výdajů na obranu jsou důsledkem silných vnitrostátních 

problémů, nikoliv snahou balancovat nejsilnějšího aktéra v systému, za kterého autoři 

oprávněně považují Spojené státy americké (Brooks; Wohlforth, 2005: 87).  

7.3.1 Období 1999–2003 

Rusko se v devadesátých letech ocitlo ve spletitosti ekonomických, politických a sociálních 

problémů, které zemi přivedly na absolutní dno, přičemž teritoriální celistvost byla ohrožena 

především válkou v Čečensku probíhající v letech 1994–1996. Ruská armáda byla v tomto 

období naprosto demoralizována, jelikož vojákům nebyly dlouhé měsíce vypláceny jejich i tak 

nízké platy, stejně tak jako příslušníci ozbrojených sil často postrádali základní potraviny. 

Kvalitní a komplexní vojenský výcvik či vzdělání v té době naprosto chyběly.224  

S příchodem V. Putina do vysoké politiky, zejména pak od začátku jeho prezidentství v roce 

2000, můžeme pozorovat zvýšení důrazu na obranu a armádu. V průběhu postsovětského 

období první ruský prezident B. Jelcin nikdy nevěnoval bezpečnostním otázkám tolik 

pozornosti jako V. Putin (Korotkevič, 2004: 59). A. Golc225 dokonce mluví o Putinovi jako 

                                                           
224 Vladimir Putin: „Byť siľnymi: garantii nacionaľnoj bezopasnoti dlja Rossii“, 20. 2. 2012 

(http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html, 28. 5. 2015).  
225 Tento autor zastává spíše liberální myšlenkový proud a patří mezi kritiky V. Putina.  



79 
 

o „civilním militaristovi“, kdy jsou upřednostňovány vojenské hodnoty, manýry a principy, 

přičemž demonstrace vojenské síly se stala jedním z hlavních cílů tehdejšího i současného 

prezidenta Ruska. Autor dodává, že vojenská moc začala být vnímána jako všelék proti všem 

problémům a neúspěchům (Golc, 2005: 17–18). Důraz na obranu dokumentují i slova 

samotného prezidenta z listopadu roku 2002 na schůzi nejvyšších představitelů ministerstva 

obrany, kde Putin zdůraznil, že „stát [Rusko] potřebuje přímo teď, a ne zítra ozbrojené síly, 

které by byly schopné garantovat jeho bezpečnost“.226 

Vskutku v letech 1999–2003 můžeme pozorovat aktivizaci reformních snah, což se samozřejmě 

projevilo i na zvýšení výdajů na obranu. Na základě údajů získaných z oficiálních stránek SIPRI 

můžeme zaznamenat vzrůstající tendenci výdajové politiky v oblasti obrany. V roce 1999 

Rusko utrácelo na obranu 165 miliard rublů, což představovalo 3,4 % HDP. V roce 2003 již to 

bylo 4,3 % HDP, tedy 568 miliard rublů.227  

Rusko se v období 1999–2003 soustředilo na několik důležitých aspektů, které zdůraznil Putin 

ve svém projevu v roce 2003. V první řadě se jednalo o snahu zvýšit efektivnost a bojeschopnost 

ruské armády prostřednictvím vyšší míry její profesionalizace.228 Vždyť právě jedním 

z hlavních problémů první čečenské války byl fakt, že na Severním Kavkaze v hojné míře 

bojovali špatně vycvičení a absolutně nepřipravení branci. Tehdejší ministr obrany S. Ivanov229 

v roce 2004 jasně zdůraznil, že částečná profesionalizace představuje klíčový krok ke zvýšení 

bojové efektivity ruské armády (Cymbal; Zacepin, 2008: 574). Rusko se taktéž v daleko větší 

míře soustředilo na modernizaci armády. Výše výdajů na výzkum a vývoj (R&D), opravu 

a přezbrojení se v roce 2001 zvýšila o 27 miliard rublů oproti předešlému roku (Korotkevič, 

2004: 59). Putin ve svém projevu rovněž dodal, že probíhá proces vývoje a výroby nových typů 

vojenské techniky včetně strategických zbraní. Kromě toho prezident vyzdvihl důležitost 

modernizace a posílení sil jaderného odstrašování.230 Výroba mezikontinentální komplexu 

Topol-M se kupříkladu stala jednou z hlavních priorit v rozpočtové politice Ruské federace 

v roce 2003 (Norris; Kristensen, 2003: 70–72). V roce 2000 se uskutečnil úspěšný test této 

rakety. Jednalo se vůbec o první zkoušku za uplynulých 12 let, kdy byla raketa vypuštěna 

                                                           
226 Ilja Kanavin: Vladimir Putin: gosudarstvu nužna armija, garantirujuščaja jego bezopasnosť, 26. 11. 2002 

(http://www.vesti.ru/doc.html?id=99822&tid=9311, 29. 5. 2015).  
227 SIPRI: Military Expenditure/Data by country (http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-

search, 1. 6. 2015).  
228 Vladimir Putin: Poslanije Feděraľnomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, 16. 5. 2003 

(http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml, 29. 5. 2015). 
229 Sergej Ivanov představoval prvního civilního ministra obrany. 
230 Vladimir Putin: Poslanije Feděraľnomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, 16. 5. 2003 

(http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml, 29. 5. 2015).  
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z mobilního odpalovacího zařízení.231 Jedním z hlavních cílů se taktéž stal vývoj 

mezikontinentálních raket Bulava, jež jsou odpalovány z ponorek (IISS, 2003: 88).  

V roce 2001 byl schválen plán na postupnou restrukturalizaci armády do roku 2005, přičemž 

hlavním cílem bylo zeštíhlení a zefektivnění robustní a zkostnatělé armády RF. Významným 

pokrokem se stalo například zavedení jednotného systému objednávání zbraní a vojenské 

techniky v rámci ministerstva obrany (Korotkevič, 2004: 59).  

V uvedeném časovém rámci taktéž došlo k reorganizaci vojensko-průmyslového komplexu. 

V roce 2000 vznikla společnost Rosoboronexport, která spojila dvě předešlé společnosti 

(Promexport a Rosvooruženije) spadající pod ministerstvo vědy a technologií. Nová společnost 

byla zařazena pod ministerstvo obrany. Kromě toho prezidentským dekretem z roku 2001 byla 

založena společnost Avionika, která měla odpovídat za vojenský letecký průmysl. Po nástupu 

Putina tedy došlo k zřetelnému posílení státní kontroly nad vojenským průmyslem (IISS, 2001: 

109).  

Je naprosto zřejmé, že se Rusko v uvedeném časovém rámci zkoncentrovalo na posílení 

vlastních vojenských schopností. Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik úspěšně a rychle 

všechny avizované reformy probíhaly. Například od roku 2000 do roku 2004 ruská armáda 

získala pouze patnáct nových tanků (Haas, 2011: 12). Dle jiných údajů z roku 2000 se pouze 

20 % ruských vojenských zásob řadilo mezi moderní (Brooks; Wohlforth, 2005: 86). Na 

obrovské problémy provázející vojenské reformy upozornila i ročenka „The Military Balance“ 

v roce 2002 (IISS, 2002: 85). Navzdory těmto nelichotivým faktům lze konstatovat, že se Rusko 

jednoznačně v letech 1999–2003 soustředilo na posílení vlastních vojenských schopností. 

Navíc nelze očekávat, že se výsledky reforem dostaví v krátkém časovém horizontu.  

Argument, že posílení vojenských schopností nemá žádnou spojitost se strategií vyvažování 

a jedná se spíše o reakci na vnitrostátní problémy, je ale nutné brát v úvahu. Válka na Kavkaze 

byla dlouhodobou krizí, která představovala v devadesátých letech a na začátku 21. století 

bezprostřední hrozbu pro teritoriální celistvost Ruska. Kromě toho se v období 1999–2003 

uskutečnilo několik teroristických útoků ze strany „bojevikov“.232 Jako příklad můžeme uvést 

držení rukojmích v divadle na Dubrovce v roce 2002.  

                                                           
231 1TV: Rossijskije raketnyje vojska proizveli pusk mežkontiněntaľnoj ballističeskoj rakety „Topol-M“, 28. 9. 

2000 (http://www.1tv.ru/news/world/117774, 29. 5. 2015).  
232 Tímto termínem jsou v Rusko často označování příslušníci teroristických organizací, zejména těch, které působí 

na území Severního Kavkazu.  
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Některé reformy lze vskutku dávat do souvislosti s tímto konfliktem, jako například snahu 

částečně profesionalizovat armádu a neposílat brance do válečných oblastí. Na druhou stranu 

je nutné podotknout, že důraz na modernizaci jaderných sil s konfliktem na Kavkazu nemá nic 

společného. Taktéž je nutné zdůraznit, že zatímco otázka nestability Severního Kavkazu 

představuje vnitropolitický problém, posílení NATO se vztahuje k vnějším hrozbám. Snaha 

vyřešit vnitropolitický problém a zachránit celistvost země se nevylučuje se snahou vyvažovat 

vnějšího aktéra, který dominuje v systému mezinárodních vztahů.  

Domnívám se, že snaha posílit vojenské schopnosti v letech 1999–2003 zapadá do konceptu 

jemného vyvažování. Jedná se tedy o tzv. omezené zbrojení (Paul, 2004: 3) z několika důvodů. 

Pokud pomineme bombardování Jugoslávie, můžeme v uvedeném časovém rámci pozorovat 

spíše tendenci „oteplování“ vzájemných vztahů mezi Ruskem a NATO, ať už to bylo způsobeno 

sdíleným strachem z mezinárodního terorismu, společnou kooperací v důsledku snahy 

stabilizovat situaci v Afghánistánu či nově vytvořenou Radou Rusko – NATO (Smith, 2008: 

4–8). Za druhé nedošlo k militarizaci ruské ekonomiky a všechny zdroje nebyly soustředěny na 

posílení bojeschopnosti. Vojenská reforma se stala jedním z hlavních cílů Ruska, o čemž svědčí 

projev prezidenta, v němž byla kromě reformy zdůrazněna potřeba zdvojnásobení HDP 

a snížení chudoby v zemi.233 Navíc je nutné nezapomínat na tíživou situaci v zemi, kdy reforma 

armády do velké míry skutečně představovala nevyhnutelný důsledek vnitropolitické krize.   

Na druhou stranu důraz na posílení jaderného potenciálu, modernizaci a výrobu nových 

mezikontinentálních raket poukazuje spíše na snahu Ruska vyvažovat vnějšího aktéra. Nejedná 

se však o žádné závody ve zbrojení, nýbrž o pomalejší a postupné posilování vojenského 

potenciálu, aniž by byl určen konkrétní vnější nepřítel.  

7.3.2 Období 2004–2008 

7.3.2.1 Reforma armády 

V časovém rámci 2004–2008, který se překrývá s druhým funkčním obdobím prezidenta Putina, 

můžeme pozorovat podobný vývoj jako v předešlých letech, ovšem s tím rozdílem, že byl 

kladen daleko větší důraz na jaderné zbraně a princip odstrašování (Eichler; Tichý, 2013: 169). 

Jakkoli modernizace konvenčních sil představuje nedílný předpoklad k získání velmocenské 

statusu, jaderné zbraně jsou klíčové v obranné politice Ruské federace. Trojice analytiků 

dokonce podotýká, že „zadržování NATO se může uskutečňovat pouze jadernými silami“ 

                                                           
233 Vladimir Putin: Poslanije Feděraľnomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, 16. 5. 2003 

(http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml, 29. 5. 2015). 
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(Barabanov; Makijenko; Puchov, 2012: 7). V roce 2006 tak Rusko do výzbroje Raketových 

vojsk strategického nasazení zařadilo balistické mezikontinentální rakety Topol-M, které v té 

době byly považovány za jednoznačně nejlepší typ balistické rakety.234  

Rusko se taktéž soustředilo na vývoj jaderných ponorek. V roce 2006 začala práce nad již třetí 

jadernou ponorkou čtvrté generace projektu 955 „Borei“ nesoucí název „Vladimír Monomach“. 

O dva roky dříve Rusko začalo vyvíjet ponorku „Alexander Něvský“. V roce 2007 pak na vodu 

byla spuštěna jaderná ponorka „Jurij Dolgorukij“, která má taktéž sloužit k odpalování 

mezikontinentálních raket Bulava.235 Je nutné zdůraznit, že spuštění jaderné ponorky čtvrté 

generace se uskutečnilo poprvé za celou historii novodobého Ruska.236 

Důraz na jaderné odstrašování a modernizaci jaderných sil můžeme najít i ve „Státním 

programu zbrojení“ stanoveného do roku 2015, který byl schválen v roce 2006. V programu 

byl kladen důraz zejména na jaderné ponorky, mobilní balistické mezikontinentální rakety 

Topol-M, námořní balistické mezikontinentální střely Bulava, stejně tak jako mělo dojít do roku 

2015 k vyzbrojení armády novými strategickými bombardéry (Eichler; Tichý, 2013: 171).  

Kromě posílení vlastního jaderného potenciálu se Rusko soustředilo i na ryze defenzivní aspekt, 

tj. na zdokonalování systémů včasného varování. Po rozpadu Sovětského svazu se velká část 

radarů ocitla za hranicemi nově vzniklé Ruské federace. V důsledku ukončení činnosti radaru 

v Litvě vznikla například mezera v radarovém pokrytí části území. V roce 2006 byl do provozu 

uveden radar typu „Voroněž-DM“ v Lechtusi poblíž Petrohradu, který tuto mezeru vyplnil, 

přičemž tento radar pokrývá vzdušný prostor od pobřeží Maroka ke Špicberkům a východnímu 

pořeží Spojených států amerických.237 V tom samém roce Rusko taktéž začalo budovat druhý 

radar stejného typu v Armaviru, který měl vyplnit jihozápadní mezeru vzniklou rozhodnutím 

Ruska nepoužívat radary v Sevastopolu a Mukačevu na Ukrajině (Švestka, 2008: 34–35).  

Modernizace probíhala i v oblasti vzdušných sil. V letech 2004–2007 se například uskutečnila 

modernizace 28 vrtulníků Mi-24P na vrtulníky Mi-24PN, což ale můžeme dávat do přímé 

souvislosti s nestabilitou na Severním Kavkazu, jelikož v průběhu čečenského konfliktu byla 

nouze o vrtulníky, které by mohly efektivně operovat ve tmě (Lavrov, 2010: 73). V roce 2006 

                                                           
234 Lukáš Visingr: Topol-M: Balistická raketa pro 21. století, 18. 12. 2006 (http://www.natoaktual.cz/topol-m-

balisticka-raketa-pro-21-stoleti-d9o-/na_analyzy.aspx?c=A061218_105746_na_analyzy_m02, 30. 5. 2015).  
235 Flot2017: „Jurij Dologorukij“. Raketnyj podvodnyj krejser strategičeskogo naznačenija projekta 955 „Borej“ 

(Borei), 21. 4. 2010 (http://flot2017.com/file/show/russiaFlot/1503, 30. 5. 2015).  
236 1tv: Atomnaja submarina „Jurij Dolgorukij“ toržestvenno spuščena na vodu v Severodvinske, 16. 4. 2007 

(https://www.1tv.ru/news/social/84092, 30. 5. 2015).  
237 Vzgljad: Izvestija: Rossija vosstanavlivajet „protivoraketnyj zontik“, 11. 8. 2011 

(http://vz.ru/news/2011/8/11/513987.html, 30. 5. 2015).  
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ruským ozbrojeným silám začaly být dodávány modernizované letouny Su-25. Od roku 2007 

jim byly rovněž poskytnuty stíhačky Su-34, přičemž v letech 2007–2009 Rusko získalo pouze 

pět nových strojů. Kvůli pomalému tempu výroby se Rusko rozhodlo během roků 2007 a 2009 

modernizovat přibližně 30 stíhacích letounů Su-24M na Su-24M2. V roce 2007 začalo do 

výzbroje taktéž zařazovat systémy protivzdušné obrany S-400, které nahradily předchozí 

komplexy 3PK S-300 (Lavrov, 2010: 67, 77).  

V srpnu téhož roku Rusko po patnáctileté pauze obnovilo pravidelné hlídkové lety prováděné 

strategickým letectvem nad územím Tichého, Atlantského, Indického a Severního ledového 

oceánu, což samozřejmě vyvolalo vlnu nevole ze strany států NATO238 (Lavrov, 2010: 71).  

Taktéž nesmíme opomenout, že v roce 2006 byl spuštěn „Program rozvoje vzdušných 

výsadkových vojsk na léta 2006–2010“, v rámci kterého mělo dojít k maximální 

profesionalizaci výsadkářů (Lavrov, 2010: 37).  

V roce 2006 Kaspická flotila začala používat novou malou dělovou loď „Astrachaň“ projektu 

21630 (Boltenkov, 2010: 88). Navíc o rok později Putin předložil modernizační návrhy, na 

jejichž základě 70 % obranného rozpočtu mělo jít na pořízení modernějších zbraní (Eichler; 

Tichý, 2013: 189). Snaha o modernizaci armády se samozřejmě projevila i navýšením rozpočtu. 

V roce 2004 Rusko mělo na obranu vyčleněno přibližně 656 miliard rublů, zatímco v roce 2008 

to bylo již 1 544 miliard rublů.239 

Samozřejmě Rusko i nadále sužovalo spousty problémů, neboť reformy mnohdy neprobíhaly 

dle očekávání. V roce 2006 například disponovalo méně než 20 % moderních zbraní, zatímco 

celkový podíl v NATO tvořil více než 70 % (Haas, 2011: 12). Taktéž nebyl vyřešen konflikt na 

Severním Kavkazu, přičemž v roce 2004 se uskutečnil tragický teroristický útok na základní 

školu v Beslanu, při kterém bylo zabito 334 rukojmích (Tuathail, 2009: 4). V Rusku navíc stále 

existoval rozpor mezi snahou redukovat a adaptovat ozbrojené síly na nové typy hrozeb 

a snahou pokračovat v budování robustní armády, které je založena na všeobecné branné 

povinnosti. Eichler a Tichý dodávají, že ačkoliv mnozí političtí představitelé zdůrazňovali 

potřebu adaptace armády na nové bezpečnostní podmínky, k potřebným změnám během 

prezidentství Putina nedošlo (Eichler; Tichý, 2013: 171). Pětidenní válka s Gruzií navíc odhalila 

řadu strukturálních problémů ruských ozbrojených sil. Jednalo se o zřejmé nedostatky 

                                                           
238 RBK: VVS RF: Samoljoty daľněj aviaciji ljetajut bez oružija, 28. 8. 2008 

(http://top.rbc.ru/politics/28/08/2007/115081.shtml, 30. 5. 2015).  
239 SIPRI: Military Expenditure/Data by country 

(http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search, 1. 6. 2015). 
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v organizaci, komunikaci, nasazení, stejně tak jako v rozvědné činnosti a vybavení ruských 

vojáků.240  

Proto v září roku 2008 nový prezident D. Medveděv zdůraznil potřebu urychlené modernizace 

ozbrojených sil. Podrobnější reformní plány byly záhy vypracovány ministrem obrany 

A. Serdjukovem, náčelníkem generálního štábu N. Makarovem a vicepremiérem S. Ivanovem 

(Eichler; Tichý, 2013: 189). Cílem nových reformních snah, které započaly na podzim roku 

2008, se stala transformace ozbrojených sil Ruska z tradiční mobilizační a robustní armády na 

pohotové bojeschopné síly, které by byly připravené k rychlému nasazení především 

v konfliktech nižší intenzity (Barabanov; Makijenko; Puchov, 2012: 35).  

V časovém rámci 2004–2008 je opět možné sledovat snahu Ruska postupně zlepšovat vlastní 

vojenské kapacity a posilovat vojenský potenciál země. Akcent na jaderné zbraně a princip 

odstrašování, ale též celková modernizace armády vedou k myšlence, že Kreml tímto způsobem 

usiluje o vyvažovací politiku. Nadále je dle mého názoru vhodné celý proces vnímat skrz 

koncept jemného vyvažování, jelikož ruské zbrojení nebylo jednoznačně namířeno proti 

žádnému aktérovi mezinárodních vztahů.  

7.3.2.2 Válka proti Gruzii 

V této podkapitole bych se chtěl stručně zaměřit na samotný rusko-gruzínský konflikt. Je možné 

považovat tuto několikadenní válku za vyvažovací krok Ruska, nebo se jedná o událost, která 

naopak s rovnováhou moci nemá nic společného? Systémová válka je v rámci teorie rovnováhy 

moci vnímána jako důsledek nerovnovážného stavu, kdy nejsilnější aktér začíná „ztrácet 

zábrany“. Při rovnováze moci si státy naopak uvědomují velké náklady, které bude potřeba 

vynaložit během konfliktu a vysokou pravděpodobnost neúspěchu v samotné válce. Naopak 

v systému, v němž je moc vychýlená ve prospěch jednoho z účastníků mezinárodních vztahů, 

potenciální agresor začíná být přesvědčený, že výhody z války budou převažovat nad zisky 

plynoucími z období míru, přičemž přesvědčení z vítězství je téměř absolutní (Frankel, 1996: 

34). Nicméně rusko-gruzínský konflikt v žádném případě nebyl systémovou válkou.  

Teorie rovnováhy moci však na válku hledí i z jiného úhlu pohledu – jako na „mechanismus 

vyvažování“. V tomto kontextu L. Hoder odkazuje na S. Walta, který zavádí do mezinárodních 

vztahů koncept rovnováhy hrozby odlišný od rovnováhy moci. Pro účely této podkapitoly je 

                                                           
240 Eduard Vorobjov: Trudnosti stanovlenija rossijskich Vooružonnych sil. Intervju s E. A. Vorobjovym, březen 

2010 (http://www.ru-90.ru/content/трудности-становления-российских-вооруженных-сил-интервью-с-эа-

воробьевым, 30. 5. 2015).  
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nicméně vhodné užít definici vyvažování vyskytující se v jeho práci z roku 2000 pod názvem 

„Keeping the World Off Balance: Self Restraint and U.S. Foreign Policy“ (Hoder, 2009: 49). 

„Když se nebezpečí ze strany silných států zdá obzvláště jasné a bezprostřední, slabší státy 

pravděpodobně zvýší své vlastní vojenské schopnosti, vytvoří obranné aliance, vyvinou 

společné vojenské plány se svými partnery, nebo dokonce zahájí válku za účelem vychýlení 

rovnováhy moci ve svůj prospěch“241 (Walt, 2002: 124). Na základě této definice je možné si 

povšimnout, že válka může sloužit jako vhodný mechanismus vyvažovací strategie. Válka 

může udržovat balanc nebo vytvářet rovnováhu v systému. Lze konstatovat, že vedení omezené 

války je mnohými teoretiky považováno za přijatelný nástroj (Adler; Greve, 2009: 67 – Bull, 

2002: 104 – Levy, 2004: 31). V této souvislosti I. Claude zdůrazňuje, že „válka může být 

žádoucí pro rovnováhu; válce může být zabráněno rovnováhou“ (Claude, 1962: 54).  

Co se týká samotného rusko-gruzínského konfliktu, je beze sporu možné odhalit spojitost mezi 

ruskou reakcí, která byla často označována za naprosto neadekvátní, a Severoatlantickou 

aliancí, respektive rozšířením Aliance směrem na Východ. Po nástupu M. Saakašviliho na post 

prezidenta se Gruzie politicky začala jednoznačně orientovat na Západ, přičemž integrace 

s Evropskou unií a NATO se stala jednou z klíčových priorit její zahraniční politiky. Některé 

členské země, zejména pak Spojené státy americké v čele s tehdejším prezidentem 

G. Bushem ml., se prezentovaly jako hlavní přívrženci včlenění dvou bývalých sovětských 

republik, tj. Gruzie a Ukrajiny, do Aliance. V roce 2006 byl Gruzii kupříkladu nabídnut 

tzv. intenzivní dialog, který měl předcházet přizvání země do programu „Akční plán 

členství“.242 V dubnu roku 2008, čtyři měsíce před vypuknutím rusko-gruzínské války, se však 

členské státy nedokázaly shodnout243 na rozšíření vojenského bloku o dvě výše zmíněné 

postsovětské republiky. J. Mearsheimer ale dodává, že ačkoliv nedošlo k zahájení veškerých 

formalit vedoucích k plnému členství obou zemí, na dubnovém summitu v Bukurešti bylo 

zdůrazněno, že se Ukrajina a Gruzie plnoprávnými členy NATO jednou stanou (Mearsheimer, 

2014: 2–3).  

Pro Rusko, které po celou tu dobu vyjadřovalo svůj naprosto negativní postoj k myšlence přijetí 

Ukrajiny a Gruzie do NATO, se jednalo o signál upozorňující na ohrožení státní bezpečnosti. 

A. Gruško, tehdejší zástupce ministra zahraničních věcí, například prohlásil, že přijetí Gruzie 

                                                           
241 Překlad citace je převzatý z knihy „Transatlantické vztahy v době krize“ od L. Hodera.  
242 NATO: Georgia begins intensified dialogue with NATO, 14. 12. 2006 

(http://www.nato.int/docu/update/2006/12-december/e1214b.htm, 8. 7. 2015).  
243 Proti se postavily zejména Francie a Německo. Podpořily je nicméně i jiné evropské země – např. Itálie či země 

Beneluxu.  
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a Ukrajiny do NATO bude strategickou chybou, která může mít vážné dopady na celkovou 

evropskou bezpečnost (Mearsheimer, 2014: 3). Přijetí Gruzie do Aliance je pro Rusko citlivým 

tématem z několika důvodů. Gruzie představuje nejdůležitější zemi v Zakavkazsku, jelikož 

spojuje jižní a severní Kavkaz, který je součástí Ruska (Šmíd, 2006: 120). Taktéž se jedná 

o přímořský stát disponující přes 300 km dlouhou pobřežní linií. Kromě toho Gruzie sousedí 

s Ruskem, přičemž před oficiálním uznáním suverenity dvou separatistických regionů se 

hraniční linie pohybovala v délce okolo 700 km (Liščák, 2009: 274). Je tedy naprosto zřejmé, 

že přijetím Gruzie by se NATO dostalo k jižním hranicím Ruska. Mimo jiné by Aliance posílila 

svoje postavení v oblasti Černého moře, což by pro Rusko s ohledem na nejasnosti, které tehdy 

panovaly kolem pronájmu námořní základny v Sevastopolu, představovalo obrovskou 

komplikaci a hrozbu opětovného oslabení v černomořském regionu. Vstup Gruzie by navíc 

způsobil politické posílení Aliance, jelikož tehdejší gruzínský prezident a hlavní političtí lídři 

demonstrovali velice vstřícný postoj směrem k Washingtonu a NATO. Gruzie s ochotou 

posílala své vojáky do zahraničních misí, ať už to bylo do Kosova, Afghánistánu, či Iráku. 

V roce 2007 gruzínský parlament kupříkladu schválil navýšení počtu vojáků působících v Iráku 

z 850 na 2000.244 Vzhledem ke složitým rusko-gruzínským vztahům, které se formovaly na 

pozadí konfliktu mezi Tbilisi a dvěma separatistickými regiony spoléhajícími především na 

pomoc Ruska, si Kreml uvědomoval, že Gruzie svým vstupem do Aliance posílí protiruské 

nálady. Dá se předpokládat, že by se Gruzie zařadila do skupiny „atlantistů“.  

J. Mearsheimer ve svém článku dává několikadenní válku mezi Ruskem a Gruzií do přímé 

souvislosti s expanzí NATO. Dle jeho slov „ruská invaze do Gruzie v srpnu 2008 měla rozptýlit 

jakékoli zbylé pochybnosti ohledně odhodlání Putina zabránit Gruzii a Ukrajině vstoupit do 

NATO“ (Mearsheimer, 2014: 3). S podobným tvrzení přichází i A. Arbatov a V. Dvorkin, kteří 

tvrdí, že ačkoliv Rusko již předtím veřejně avizovalo svůj negativní postoj vůči rozšiřování 

NATO, bylo potřeba konfliktu s Gruzií, aby členské země NATO skutečně pochopily, že je 

Rusko odhodlané zastavit přibližování Aliance ke svým hranicím (Arbatov; Dvorkin, 2013: 

19).  

Vzniká však otázka, zda je možné považovat ruský vojenský postup proti Gruzii za nástroj, 

který by zapadal do konceptu tvrdého vyvažování. Osobně si nemyslím, že je vhodné považovat 

ruskou intervenci za způsob, kterým se Kreml snažil vyvažovat moc NATO. Za prvé je nutné 

zmínit, že neexistují relevantní důkazy o tom, že by se jednalo o předem připravenou akci ze 

                                                           
244 Civil Georgia: Parlament podderžal otpravku v Irak dopolniteľnogo kontingenta gruzinskych vojsk, 8. 7. 2007 

(http://www.civil.ge/rus/article.php?id=13688, 31. 5. 2015).  
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strany Ruska, čemuž nasvědčují i problémy, na které ruské ozbrojené síly narazily během války. 

Kromě toho ruská reakce byla vyprovokována útokem ze strany gruzínských sil na Jižní Osetii, 

přičemž útoku byli vystaveni i ruští mírotvorci působící v regionu. Ačkoliv tehdejší prezident 

Saakašvili obvinil Rusko z předem naplánovaného útoku,245 nezávislá zpráva vypracovaná za 

podpory Evropské unie zdůrazňuje, že útok byl zahájen ze strany Gruzie.246 Kromě toho 

konflikt pouze způsobil udržení statusu quo jen s jediným rozdílem: došlo k formálnímu uznání 

nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie, které již před válkou prováděly politiku nezávislou na 

Tbilisi. Srpnovou válkou Rusko neusilovalo o změnu politické orientace Gruzie, ani o včlenění 

této zakavkazské země do sféry svého vlivu. Jednalo se tedy spíše o spontánní reakci Ruska na 

neadekvátní a agresivní počínání ze strany Tbilisi. Proto v pětidenní válce nespatřuji 

vyvažovací mechanismus, ačkoliv naprosto souhlasím s tím, že je nutné tento konflikt vnímat 

v kontextu rusko-aliančních vztahů s důrazem na proces rozšiřování.  

Domnívám se, že Rusko svým krokem demonstrovalo připravenost zasáhnout a odhodlání čelit 

neustálému přibližování NATO ke svým hranicím. Pokud pomineme úsilí bránit své vojáky 

a civilní obyvatelstvo, vyslalo svým zásahem zřetelný signál, že rozšíření považuje za ohrožení 

národní bezpečnosti. V případě, že se podíváme na celou událost prizmatem teorie rovnováhy 

moci, pak se domnívám, že je možné spíše mluvit o tom, že Rusko zdůraznilo existenci 

„červené linie“, o které se předtím mluvilo pouze na diplomatické úrovni.  

7.3.3 Období 2009–2013 

Na podzim roku 2008 byla zahájena nejrozsáhlejší reforma ozbrojených sil Ruské federace od 

konce studené války. Reforma, jejímž sloganem se stal „nový vzhled ruské armády“, se 

vztahovala k nejrůznějším aspektům. Cílem kupříkladu byla změna organizační struktury, 

redukce počtu příslušníků ruské armády, zlepšení sociálního zajištění a zvýšení vojenského 

platu, zkvalitnění vojenské přípravy vytvářením nových studijních center, ale též modernizace 

výzbroje a vojenské techniky (Arbatov; Dvorkin, 2013: 12–14).  

Aniž bych se chtěl podrobně zabývat všemi hlavními body reformy, je nutné zdůraznit, že řadu 

ruských kroků můžeme dávat do souvislosti s NATO. Arbatov a Dvorkin navíc tvrdí, že 

navzdory veškerým prohlášením týkajícím se snahy vytvořit armádu schopnou čelit novým 

výzvám a hrozbám, ruskou prioritou nadále zůstala „příprava k válce“ proti Spojeným státům 

                                                           
245 Gary Fennelly: Georgia: Russia has invaded and we are under attack, 8. 8. 2008 

(http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/georgia-russia-has-invaded-and-we-are-under-attack-

28470695.html, 31. 5. 2015).  
246 BBC: Georgia ‘started unjustified war’, 30. 9. 2009 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8281990.stm, 31. 5. 

2015).  
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americkým, respektive NATO. Naopak hrozba islamistického terorismu, která je dle obou 

autorů daleko akutnější s přihlédnutím k blížícímu se stažení koaličních vojsk z Afghánistánu 

a geografické blízkosti Ruska k ohnisku konfliktu, zůstává spíše okrajovou prioritou obranné 

politiky Kremlu (Arbatov; Dvorkin, 2013: 29).  

V letech 2009–2013 byl opět kladen silný důraz na jaderné zbraně, což je patrné i z vojenské 

doktríny z roku 2010.247 Důraz na koncepci odstrašování můžeme též najít v článku Putina 

publikovaném v roce 2012, kde je předvedena paralela mezi připravenými a bojeschopnými 

jadernými silami a nemožností otevřené agrese proti Rusku. Putin mimo jiné podotknul, že 

především princip strategického odstrašování pomohl Rusku udržet státní suverenitu během 

kritických devadesátých let.248 

Modernizační reforma zahájená ještě v roce 2008 předpokládá, že do roku 2020 ruská armáda 

bude disponovat minimálně 70 % nové techniky. V. Putin rovněž zdůraznil, že v průběhu desíti 

let bude do rozvoje ozbrojených sil a modernizace vojensko-průmyslového komplexu 

investováno přibližně 23 trilionů ruských rublů.249 Co se týká obranných výdajů, je nutné 

zdůraznit, že Rusko patřilo mezi malou skupinu zemí, které navyšovaly své obranné výdaje 

i během období ekonomické krize. V roce 2012 například zvýšilo své obranné výdaje o 15,7 % 

oproti roku 2011. V roce 2012 kupříkladu ruský obranný rozpočet představoval 4,4 % HDP, 

což je srovnatelné s výdaji Spojených států amerických a daleko vyšší ve srovnání s Čínou či 

Indií.250 Putin nicméně odmítá tvrzení, že v zemi probíhala militarizace rozpočtové politiky. 

Dle jeho slov Rusko spíše dohánělo ztracená léta, kdy obranný rozpočet byl podfinancován, 

zatímco ostatní aktéři posilovali svůj vojenský potenciál.251  

Co se týká konkrétních dosažení, v roce 2012 byla spuštěna na vodu jaderná ponorka čtvrté 

generace s názvem „Vladimir Monomach“. V tom samém roce začala výroba další jaderné 

ponorky „Kníže Vladimír“ na základě novějšího projektu 955A. V roce 2013 Rusko též 

oficiálně přijalo do výzbroje jaderné ponorky „Jurij Dolgorukij“ a „Alexandr Něvský“. A v téže 

                                                           
247 Prezident Rossii: Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 5. 2. 2010 (http://kremlin.ru/supplement/461, 8. 7. 

2015).  
248 Vladimir Putin: „Byť siľnymi: garantii nacionalnoj bezopasnosti dlja Rossii“, 20. 2. 2012 

(http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html, 1. 6. 2015).  
249 Vladimir Putin: „Byť siľnymi: garantii nacionaľnoj bezopasnosti dlja Rossii“, 20. 2. 2012 

(http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html, 1. 6. 2015). 
250 Anastasija Baškatova: Rossija – lider po tempam rosta vojennych raschodov, 16. 4. 2013 

(http://www.ng.ru/economics/2013-04-16/1_army.html, 1. 6. 2015).  
251 Vladimir Putin: „Byť siľnymi: garantii nacionaľnoj bezopasnosti dlja Rossii“, 20. 2. 2012 

(http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html, 1. 6. 2015). 
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době byly do oficiální výzbroje začleněny nejnovější mezikontinentální balistické rakety P-30 

„Bulava-30“.252  

Navíc v roce 2011 raketová vojska strategického určení představila nový raketový komplex 

„Jars“, který převyšuje charakteristiky komplexu „Topol-M“.253 Do října roku 2013 byly rovněž 

uskutečněny tři pokusy zcela nového raketového komplexu RS-26 „Rubež“, který Rogozin 

nazval „zabijákem protiraketové obrany“, jelikož bojová hlavice po odpojení od nosiče letí po 

naprosto nepředvídatelné trajektorii.254  

Rusko taktéž pokračovalo ve vývoji nových protiraketových systémů, přičemž do roku 2020 je 

naplánováno zapojit do výzbroje pět nejnovějších systémů S-500, které jsou schopné odhalit 

cíl ve vzdálenosti 800–900 km.255 Již v roce 2012 Rusko posílilo příhraniční a přímořské oblasti 

protiraketovými systémy S-400 „Triumf“, které jsou schopné zasáhnout objekt ve vzdálenosti 

250–400 km.256 Také zintenzivnilo vývoj a výrobu stíhacích letounů páté generace T-50, 

přičemž veřejně bylo letadlo poprvé představeno v srpnu roku 2011. První let byl uskutečněn 

již o rok dříve. Vojenské vzdušné síly RF obdržely první stíhačku páté generace v roce 2013.257 

V tom samém roce Rusko taktéž vytvořilo novou leteckou jednotku skládající se z 24 Su-34, 

přičemž bylo oznámeno, že letadla budou disponovat municí nového typu.258 O rok dříve 

ministr obrany S. Šojgu podotknul, že bude zahájena masivní modernizace bombardéru Tu-

160.259  

V roce 2011 došlo ke zformování zcela nového uskupení – Vojsk vzdušné a kosmické obrany, 

což je možné opět dávat do souvislosti se snahou Kremlu čelit „konkurenci“ ze strany USA 

a jeho spojenců (Arbatov; Dvorkin, 2013: 5) 

                                                           
252 Lenta: V Severodvinske načalis ispytanija „Vladimira Monomacha“, 18. 1. 2013 

(http://lenta.ru/news/2013/01/18/trials/, 1. 6. 2015).  
253 Andrej Kuzněcov: Novyj rossijskij raketnyj komplex „Jars“ preodolejet ljubuju sistemu PRO, 23. 9. 2011 

(http://www.1tv.ru/news/economic/186226, 1. 6. 2015).  
254 Viktor Litovkin: „Ubijca“ PRO raketa RS-26 letajet kuda nado, 9. 10. 2013 (http://www.ng.ru/armies/2013-10-

09/1_rs26.html, 1. 6. 2015).  
255 Lenta: Rossija vooružitsa pjaťu kompleksami S-500 do 2020 goda, 28. 11. 2013 

(http://lenta.ru/news/2013/11/28/sfivehundred/, 1. 6. 2015).  
256 Konstantin Kobakov: Usilenije „Triumfom“, 13. 2. 2012 (http://vz.ru/society/2012/2/13/560919.html, 1. 6 

2015).  
257 RIA Novosti: VVS RF polučajet pervyj istrebitěľ pjatogo pokolenija T-50 v etom godu, 6. 8. 2013 

(http://ria.ru/defense_safety/20130806/954630967.html, 1. 6. 2015).  
258 Lenta: Bombardirovščiki Su-34 polučat novyje bojepripasy, 25. 12. 2012 

(http://lenta.ru/news/2012/12/25/newweapons/, 1. 6. 2015).  
259 TASS: Glubokaja modernizacija Tu-160 zaveršitsa v 2019 godu, 26. 6. 2013 (http://tass.ru/armiya-i-

opk/1995823, 1. 6. 2015).  
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Co se týká pozemních vojsk, během roku 2013 Rusko nakoupilo okolo 600 kusů nové výzbroje 

a vojenské techniky. Taktéž došlo k modernizaci 100 tanků T-72B3 a více než 100 obrněných 

vozidel BMP-2.260 Země se samozřejmě nezaměřila jenom na modernizaci a výrobu vojenské 

techniky, nýbrž i na vybavení vojáků. V roce 2012 příslušníci Severního loďstva obdrželi 

například nové nafukovací vesty, které udrží vojáky na vodě společně s jejich municí 

a zbraněmi. Tento fakt můžeme ale spíše dávat do souvislostí s úmyslem zlepšit schopnosti 

vojáků v boji proti takovému asymetrickému nepříteli, jako jsou piráti. 261 

7.3.4 Dílčí závěr 

Na základě výše provedené analýzy „vojenské dimenze“ můžeme konstatovat, že v průběhu 

všech tří časových období Rusko usilovalo o posílení vlastních vojenských schopností. 

Vzhledem k silnému důrazu na strategické síly, vývoj a modernizaci takové vojenské techniky, 

jako jsou kupříkladu stíhací letouny, se domnívám, že posilování jeho vojenského potenciálu 

nesouvisí tolik s vnitrostátními problémy této země, jako spíše se snahou Kremlu vyvažovat 

vnějšího aktéra. Jelikož NATO od konce studené války představuje jednoznačně nejsilnější 

koalici, která je navíc Moskvou vnímána jako ústřední vnější rival a potenciální hrozba, myslím 

si, že cílem ruského zbrojení je snaha vyvážit moc Aliance.  

Domnívám se, že v rámci vojenské dimenze můžeme od roku 1999 do roku 2013 pozorovat 

spíše jemné vyvažování ze strany Ruska. Jedná se o příklad tzv. omezeného zbrojení, kdy 

zbrojení není oficiálně namířeno proti jasně deklarovanému nepříteli. Považovat ruské zbrojení 

za projev tvrdého vyvažování by nebylo příliš přesné právě kvůli absenci této jednoznačnosti. 

Navíc můžeme dodat, že obrana nepohlcovala většinu státního rozpočtu. Až od března roku 

2015 je totiž možné tvrdit, že ruské výdaje na obranu převyšují veškeré ostatní položky.262     

Pozorovaná kontinuita v průběhu více než desíti let nicméně vylučuje možnost, že by se jednalo 

o pouhou „náhodu“. Intenzita vyvažování není konstantní a může v závislosti na vzájemných 

vztazích stejně jako na reálných možnostech „balancéra“ kolísat. Proto můžeme pozorovat 

rozdíly mezi jednotlivými časovými rámci. V roce 2000 Rusko disponovalo daleko menšími 

finančními možnostmi než například o deset let později. Současně lze také říci, že vztahy RF 

a NATO byly daleko přátelštější v roce 2001 nežli po roce 2008.  

                                                           
260 CAMTO: V těkušem godu dlja Suchoputnych vojsk VS RF zakupleno okolo 600 vooruženija i vojennoj 

těchniki, 1. 10. 2013 (http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2013/1001/101520555/detail.shtml, 1. 6. 

2015).  
261 Lenta: Morpechi Severnogo flota polučili naduvnyje bronižilety, 7. 3. 2012 

(http://lenta.ru/news/2012/03/07/vests/, 1. 6. 2015).  
262 Minfin: Struktura i dinamika raschodov (http://info.minfin.ru/fbrash.php, 1. 6. 2015).  



91 
 

Je nicméně nesporným faktem, že po rusko-gruzínské válce důraz Ruska na obranu zesílil. 

Důkazem tomu je i plán vynaložit bezprecedentních 23 trilionů rublů do modernizace armády. 

V roce 2013 navíc Putin zdůraznil, že nedopustí, aby někdo disponoval výraznou vojenskou 

převahou nad Ruskem.263 S přihlédnutí k článku s názvem „Svět opět zbrojí jako před první 

světovou válkou. Situaci změnila Ukrajina“264 budeme možná s odstupem času považovat ruské 

zbrojení v letech 2009–2013 za předstupeň ke klasickému tvrdému a otevřeně konfrontačnímu 

vyvažování ze strany Ruska.  

7.4 Politická dimenze 

Při analýze politické dimenze se nabízí dvě hlavní možnosti vnějšího vyvažování mocenského 

potenciálu NATO ze strany Ruska. V prvé řadě se jedná o multilaterální úroveň, kdy může 

docházet k vytváření aliancí sloužících jako protiváha NATO. V druhém případě Rusko může 

usilovat o prohloubení bilaterální kooperace.  

7.4.1 Období 1999–2003 

Nejprve bych se chtěl zaměřit na spolupráci Ruska a Číny, jelikož synergický efekt z jejich 

kooperace by mohl vskutku představovat silný vyvažující mechanismus vůči NATO. Již v roce 

1998 nedávno zesnulý J. Primakov navrhl vytvoření aliance – tzv. strategického trojúhelníku, 

jehož členy by se měly stát Čína, Rusko a Indie (Weitz, 2003: 52). Pohled na intenzitu a úroveň 

spolupráce Ruska a Číny se však mezi odborníky značně liší.   

Nejdůležitějším momentem v bilaterálních vztazích Ruska a Číny se v určeném časovém rámci 

stal rok 2001, kdy byla podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci. R. Weitz nicméně 

zdůrazňuje, že navzdory zlepšujícím se vzájemným vztahům po konci studené války, Peking 

a Moskva nedokázaly podepsat smlouvu, která by se blížila té z roku 1950, jež zaručovala 

oběma zemím pomoc v případě vnější agrese a představovala jasné „protiopatření“ k tehdy 

vzniklé Severoatlantické alianci (Weitz, 2003: 49, 53). Tentýž autor rovněž podotýká, že 

„spolupráce mezi Čínou a Ruskem zůstává omezená, epizodická a chatrná. Obě země se 

navzájem podporují v některých otázkách, ale zároveň se rozchází ve svých názorech na otázky 

jiné“ (Weitz, 2003: 54). Dle jeho slov Rusko bylo Čínou vždy vnímáno jako „strategický 

partner“, přičemž USA patřily do téže skupiny zemí. Weitz navíc zdůrazňuje, že přístup Číny 

                                                           
263 RFI: Putin vydělit 23 trilliona, štoby ne dopustiť „vojennogo prevoschodstva“ nad Rossijej, 12. 12. 2013 

(http://ru.rfi.fr/rossiya/20131212-putin-vydelit-23-trilliona-chtoby-ne-dopustit-voennogo-prevoskhodstva-nad-

rossiei/, 18. 7. 2015).  
264 Josef Pravec: Svět opět zbrojí jako před první světovou válkou. Situaci změnila Ukrajina. 26. 4. 2015 

(http://zahranicni.ihned.cz/c1-63917570-svet-opet-zbroji-jako-pred-prvni-svetovou-valkou-situaci-zmenila-

ukrajina, 18. 7. 2015).  
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k Rusku vychází z principu tzv. „tří ne“ – žádné aliance, žádný odpor a žádná spolupráce 

namířená proti třetím zemím (Weitz, 2003: 53).  

Na druhou stranu R. Donaldson a J. Donaldson tvrdí, že právě společná dohoda z roku 2001 

splňuje požadavky vojenské aliance, ačkoliv se nejedná o systém kolektivní obrany. Autoři 

rusko-čínskou dohodu přirovnávají například k dohodě USA a Japonska z roku 1970. Autoři 

podotýkají, že i když rusko-čínská smlouva nezmiňuje žádná konkrétní vojenská opatření 

v případě vnější agrese, klade důraz na uskutečňování bezprostředních konzultací s cílem 

eliminovat vzniklou hrozbu (Donaldson; Donaldson, 2003: 710). Je potřeba dodat, že „stupeň 

smluvního závazku v rámci systému kolektivní obrany se může v jednotlivých aliancích 

výrazně lišit“ (Waisová, 2009: 82). Dohoda mezi USA, Austrálií a Novým Zélandem z roku 

1951 taktéž neobsahuje zmínku o vojenské akci v případě vnější agrese, přičemž článek 3 

zavazuje uskutečňovat pouze vzájemné konzultace, pokud dojde k narušení teritoriální 

integrity, politické nezávislosti či bezpečnosti jednoho z členských států.265 Sangtu Ko 

s odkazem na práci R. Donaldsona a J. Donaldsona mluví o jakési kvazi-alianci mezi Pekingem 

a Moskvou, v jejichž vztazích hraje významnou roli zejména aktivní obchod se zbraněmi. Čína 

v letech 1999–2003 patřila jednoznačně k největším importérům ruských vojenských 

technologií a zbraní, přičemž na ni připadalo až 40 % z celkového vojenského exportu Ruska 

(Ko, 2007: 150, 155). Čína důležitým importérem zůstávala po celou dobu, přičemž v roce 2011 

jí patřilo třetí266 místo s 1 435 mil. $.267  

K vyvození konkrétních závěrů poslouží srovnání smlouvy z roku 2001 s obdobnými dohodami 

– mezi Ruskem a Indií z roku 1993 a Ruskem a KLDR z roku 2000. Článek 3 rusko-indické 

smlouvy říká, že v případě, že dojde ke vzniku situace ohrožující či narušující mír, obě strany 

se budou neprodleně kontaktovat s cílem zkoordinovat svá stanoviska v zájmu odstranění 

vzniklé hrozby a obnovení míru.268 Článek 2 smlouvy z roku 2000 mezi Moskvou 

a Pchjongjangem říká, že v případě nebezpečí agrese proti jedné ze smluvních stran či v případě 

vzniku situace ohrožující nebo narušující mír obě země neprodleně navážou kontakt.269 

                                                           
265 Australian Politics: ANZUS Treaty, 1951 (http://australianpolitics.com/topics/foreign-policy/anzus-treaty-text, 

3. 7. 2015).  
266 Hlavním importérem se stala Indie (4 528 mil. $), na druhém místě se umístil Vietnam (1 700 mil $).  
267 Vesti Ekonomika: Mir v cifrach. Eksport i import oružija, 11. 4. 2012 (http://www.vestifinance.ru/videos/2675, 

4. 6. 2015).  
268 MID: Dogovor o družbe i sotrudničestve meždu Rossijskoj Federacijej i Respublikoj Indijej, 28. 1. 1993 

(http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/7188DA57D1E637D543257E36002E281A, 19. 5. 2015).  
269 MID: Dogovor o družbe, dobrososedstve i sotrudničestve meždu Rossijskoj Federacijej i Korejsko Narodno-

Demokratičeskoj Respublikoj, 9. 2. 2000 

(http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/292CF032DA665A0543257E4C00246F11, 21. 5. 2015).  
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Smlouva mezi Čínou a Ruskem ale zdůrazňuje, že v případě nebezpečí agrese proti jedné ze 

smluvních stran obě země ihned navážou vzájemný kontakt a budou konzultovat s cílem 

odstranění vzniklé hrozby. Oproti rusko-indické smlouvě dohoda z roku 2001 mimo nebezpečí 

narušení míru zdůrazňuje hrozbu agrese a nutnost společných konzultací s cílem odstranění této 

hrozby.270 Dohoda mezi Severní Koreou a Ruskem sice také zdůrazňuje problematiku agrese, 

nicméně neuvádí jako společný cíl odstranění takové hrozby. Je možné tedy konstatovat, že se 

rusko-čínská smlouva v nepatrných nuancích přeci jenom liší. Ačkoliv smlouva jednoznačně 

neobsahuje prvek kolektivní obrany, bylo by příliš zjednodušené považovat tuto dohodu za 

„nicneříkající moment“ v rusko-čínských vztazích. Tato společná smlouva může dle mého 

soudu sloužit jako vhodný příklad konceptu jemného vyvažování, zvlášť s přihlédnutím ke 

vzniku Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS) v tom samém roce.  

ŠOS vznikla v polovině června roku 2001, přičemž jejími členy se staly Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Rusko a Čína. Právě díky členství posledních dvou zemí 

tato organizace začala být opakovaně označována jako „NATO Východu“, „OPEC s jadernými 

zbraněmi“271 či „NATO Číny“.272 Předchůdcem organizace byla tzv. Šanghajská pětka, do které 

patřily všechny výše zmíněné země kromě Uzbekistánu. V roce 1996 pětice zemí podepsala 

„Dohodu o prohlubování vojenské důvěry v hraničních regionech“, přičemž nejvyšší státní 

představitelé se začali každoročně scházet na summitech s cílem zlepšit vzájemnou 

kooperaci.273  

Po založení ŠOS se organizace začala daleko více zabývat oblastí kulturní a ekonomickou, 

nicméně bezpečnostní problematika zůstala ve středu pozornosti. ŠOS se angažuje zejména 

v boji proti tzv. třem zlům – extrémismu, terorismu a separatismu, které výrazně ohrožují 

vnitřní stabilitu všech členských zemí. Stačí zmínit problém Severního Kavkazu či Ujgurské 

autonomní oblasti, kde působí radikálové zastávající separatistické tendence a neváhající užívat 

teroristické metody boje k dosažení svých cílů. ŠOS nicméně v žádném případě není analogií 

NATO. Tato organizace se prvotně zaměřuje na hrozby mající vnitřní původ, zatímco NATO 

se snaží čelit především vnějším hrozbám (Haas; Putten, 2007: 57). Hlavní rozdíl mezi NATO 

                                                           
270 Rossijskaja gazeta: Dogovor o dobrososedstve, družbe i sotrudničestve meždu Rossijskoj Federacii i Kitajskoj 

Narodnoj Respublikoj, 17. 7. 2001 (http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html, 3. 7. 2015).  
271 Lukáš Visingr: Šanghajská organizace spolupráce, 26. 5. 2008 (http://www.natoaktual.cz/sanghajska-

organizace-spoluprace-dlq-/na_analyzy.aspx?c=A080526_120729_na_analyzy_m02, 18. 5. 2015).  
272 Tyler Roney: The Shanghai Cooperation Organization: China’s NATO? 11. 9. 2013 

(http://thediplomat.com/2013/09/the-shanghai-cooperation-organization-chinas-nato-2/, 18. 5. 2015).  
273 Lukáš Visingr: Šanghajská organizace spolupráce, 26. 5. 2008 (http://www.natoaktual.cz/sanghajska-

organizace-spoluprace-dlq-/na_analyzy.aspx?c=A080526_120729_na_analyzy_m02, 18. 5. 2015).  
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a ŠOŠ ale spočívá v charakteru obou organizací – ŠOS postrádá prvek kolektivní obrany, což 

naopak tvoří základ NATO.  

Část odborníků vysvětluje vznik ŠOS rostoucí hrozbou islamistického terorismu, který pro 

všechny členské státy představuje reálné ohrožení. Někteří poukazují na snahu urovnat rusko-

čínské vztahy, k čemuž má pomoci ŠOS. Třetí skupina odborníků zdůrazňuje, že hlavním 

účelem organizace je vzájemné vyvažování mezi Pekingem a Moskvou. Čtvrtá interpretace je 

založena na předpokladu, že ŠOS slouží k vyvažování americké moci a NATO (Oest; Toft, 

2007: 8–15).  

Oest a Toft ve své práci zdůrazňují, že poslední předpoklad týkající se vyvažování rostoucí 

moci USA je nejpravděpodobnější,274 přičemž v tomto případě je možné poznatky obou autorů 

aplikovat i pro účely této práce (Oest; Toft, 2007: 8–15).  

Oest a Toft tvrdí, že ŠOS není výsledkem tvrdého vyvažování, nýbrž vyvažování jemného. Oba 

autoři podotýkají, že ačkoliv samotní členové odmítají, že by se jednalo o alianci, organizace 

splňuje požadavky definice S. Walta.275 S cílem poukázat na „jemnější“ typ aliance, Oest a Toft 

využívají typologii, kterou vytvořili Singer a Small. Oest a Toft tvrdí, že ŠOS není možné 

považovat za zjevnou obrannou alianci, jelikož organizace neobsahuje prvek kolektivní obrany. 

Na druhou stranu důraz na vojenskou spolupráci, na bezpečnostní otázky, stejně tak jako 

relativně častá vojenská cvičení převyšují klasické pojetí pouhého neutrálního paktu. ŠOS se 

tedy spíše blíží k typu aliance, kterou Small a Singer nazvali „entente“, kdy členské státy mají 

závazek vzájemně konzultovat v případě krize či agrese. Dle Oesta a Tofta „entente“ 

představuje vhodný příklad vnějšího jemného vyvažování, zatímco obranný pakt se vztahuje ke 

koncepci tvrdého vyvažování (Oest; Toft, 2007: 18–19). Je nutné zdůraznit, že ani v Deklaraci 

z roku 2001,276 ani v Chartě z roku 2002 není žádná zmínka o konzultacích v případě vnější 

                                                           
274 Oba autoři tvrdí, že pokud by se jednalo o organizaci mající protiteroristický charakter, je zvláštní, že USA 

nezískaly alespoň status pozorovatele. Naopak status pozorovatele získal Írán, který je považován za zemi 

podporující některé teroristické organizace. Co se týká normalizace vztahů, Oest a Toft tvrdí, že k oteplování 

rusko-čínských došlo daleko dříve, než vznikla samotná ŠOS. Předpoklad, že organizace slouží k vzájemnému 

vyvažování mezi Pekingem a Moskvou pokulhává kvůli neustále se zlepšující tendenci vzájemných vztahů těchto 

dvou zemí a aktivnímu obchodování se zbraněmi, kdy Čína představuje hlavní trh pro ruský vojenský export.  
275 Definice Walta poukazuje na tři klíčové znaky aliance. Za prvé se jedná o formu závazku, který může být 

formální či neformální. Za druhé členy musí být státy. Za třetí středem zájmu organizace musí být bezpečnostní 

problematika.  
276 Prezident Rossii: Deklaracija o sozdanii Šanchajskoj organizacii sotrudničestva, 14. 6. 2001 

(http://www.kremlin.ru/supplement/3406, 2. 6. 2015).  
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agrese. Nicméně kupříkladu článek sedm týkající se Rady ministrů zahraničních věcí 

zdůrazňuje uskutečňování vzájemných konzultací v případě mezinárodních problémů.277  

S přihlédnutím k tomu, že dvoustranná rusko-čínská smlouva naprosto splňuje požadavky 

„entente“ (Donaldson; Donaldson, 2003: 710) a ŠOS se výrazně blíží k tomuto typu aliance, je 

dle mého názoru možné konstatovat, že rusko-čínská spolupráce v mnohém odpovídá jemnému 

vyvažování.   

Indie, kterou Primakov na konci devadesátých let umístil na třetí pomyslný vrchol svého 

aliančního trojúhelníku, by kvůli absenci dlouhodobějších antagonistických vztahů s Kremlem 

mohla představovat také vhodnou volbu pro vyvažovací zahraniční politiku Ruska (Akihiro, 

2007: 177). V roce 2000 obě země podepsaly Společnou deklaraci strategického partnerství 

obsahující zmínku o nutnosti prohlubovat vzájemnou spolupráci ve vojenské oblasti.278 

V květnu roku 2003 uskutečnily první společné námořní cvičení v Indickém oceánu za 

posledních deset let (IISS, 2003: 87). Kromě toho Indie v letech 1999–2003 představovala 

druhého největšího importéra ruských zbraní a vojenských technologií s tím, že na ni připadalo 

přes dvacet procent celkového ruského vojenského exportu. V roce 2003 Nové Dillí dokonce 

utratilo větší sumu než ČLR279 (Ko, 2007: 155). Ani v případě s Indií však v uvedeném časovém 

rámci nedošlo k uzavření žádného obranného paktu. S ohledem na rusko-indickou smlouvu 

o přátelství z roku 1993 a absenci bezpečnostní organizace, v rámci níž by Rusko a Indie 

aktivněji spolupracovaly, můžeme dokonce tvrdit, že vzájemná kooperace obou zemí je na nižší 

úrovni nežli v případě rusko-čínských vztahů. Rovněž nesmíme opomenout, že od nástupu 

G. Bushe ml. na post prezidenta USA začalo docházet k razantnímu zlepšování indicko-

amerických vztahů.280 V uvedeném časovém rámci tedy nevidím viditelné prvky jemného 

vyvažování v rusko-indických vztazích.  

Spolupráci s Íránem je též nutno věnovat pozornost, jelikož návrh běloruského prezidenta 

Lukašenka z devadesátých let poukazoval na nutnost vytvoření paktu namířeného proti NATO, 

jehož členy by byly Čína, Indie, Rusko a Írán (Szyszlo, 2003: 21). Severoatlantická aliance 

vnímá Írán jako zemi podporující takové teroristické organizace jako jsou Hamas či Hizballáh. 

                                                           
277 Prezident Rossii: Chartija Šanchajskoj organizacii sotrudničestva, 7. 6. 2002 

(http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/106755.shtml, 2. 6. 2015).  
278 Prezident Rossii: Deklaracija o strategičekom partněrstve meždu Rossijskoj Federacijej i Respublikoj Indijej, 

3. 10. 2000 (http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/10/80628.shtml, 19. 5. 2015).  
279 Čína – 1,961; Indie – 2,340 (ceny jsou uvedeny v milionech $). Postupem času Indie začíná dominovat a stává 

se hlavním importérem.  
280 David Minařík: Vztahy Indie a USA – vztahy jaderných mocností? 7. 10. 2006 

(http://www.globalpolitics.cz/clanky/indie-usa-vztahy, 2. 6. 2015).  
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Kromě toho neprůhledný íránský jaderný program dle NATO představuje silný destabilizační 

prvek světového pořádku.281 Pro Rusko je Írán naopak významným obchodním partnerem. 

Rusko sem exportuje zbraně, stejně tak se od počátku devadesátých let aktivně zapojilo do 

výstavby jaderné elektrárny v Búšehru.282 Nicméně ani v rámci rusko-íránských vztahů 

nemůžeme pozorovat snahu o vytvoření společného paktu proti NATO. Írán je příliš slabý jak 

na vojenské, tak i na politické úrovni, aby Rusko bylo ochotné vstupovat s touto zemí do 

aliance, z které by pramenily vojenské závazky. Navíc komplikované vztahy Íránu se západními 

zeměmi stejně jako například s Izraelem, jsou překážkou pro navazování spojeneckých vztahů. 

V případě Íránu by bylo možné mluvit spíše o „politice znepříjemňování“ ze strany Ruska 

v rámci konceptu jemného vyvažování (Hoder, 2009: 62). Rusko si vždy může uplatňováním 

tvrdší politiky vůči Íránu přiklonit západní představitele na svou stranu, či naopak je znepokojit 

svou vstřícnosti vůči Teheránu. Příkladem může být odmítnutí Ruska dodávat Íránu 

protiraketové komplexy S-300 v roce 2010 v důsledku uvalených sankcí, přičemž dohoda o 

dodávkách byla sjednána o tři roky dříve. 13. dubna 2015 však ruský prezident podepsal 

nařízení, které povoluje dodávání systému S-300.283  

Rusko nicméně neposkytuje Íránu intenzivní a nepřetržitou pomoc, jelikož si uvědomuje 

křehkost případného spojenectví, které je pro Írán lákavé především díky importu zbraní.284 

Kreml několikrát oficiálně odsoudil jednání Íránu285 a dokonce podpořil uvalení sankcí na tuto 

zemi, s kterou mimochodem nemá bezproblémové vztahy kvůli sporu ohledně statutu 

Kaspického moře.286 Proto je dle mého názoru značně problematické dávat rusko-íránskou 

spolupráci do souvislosti s vyvažováním.  

V postsovětském prostoru je nejdůležitějším spojencem Ruska jednoznačně Bělorusko. Již 

v devadesátých letech docházelo k intenzivní spolupráci v oblasti politické i obranné mezi 

oběma státy. V roce 1997 byla podepsána Dohoda o vojenské spolupráci, o rok později Dohoda 

                                                           
281 Mike Ross: Iran – Making a case for NATO’s political engagement, 2008 (http://www.nato-

pa.int/default.asp?SHORTCUT=1468, 19. 5. 2015].  
282 Lionel Beehner: Russia-Iran Arms Trade. 1. 11. 2006 (http://www.cfr.org/arms-industries-and-trade/russia-

iran-arms-trade/p11869, 3. 7. 2015).  
283 Vzgljad: Putin snjal zapret na postavku systěmy S-300 v Iran, 13. 4. 2015 

(http://vz.ru/news/2015/4/13/739706.html, 2. ž. 2015).  
284 Aleksej Zakvasin: Iran nam ne sojuznik a partněr, 20. 4. 2015 (http://rusplt.ru/world/iran-nam-ne-soyuznik-a-

partner-16511.html, 4. 6. 2015).  
285 Gazeta: Rossija osudila Iran za načalo rabot po obogaščeniju urana: neľzja ignorirovať mirovoje soobšestvo, 

10. 1. 2012 (http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2012/01/10/n_2160909.shtml, 18. 7. 2015).  
286 Jan Jandourek: Írán a Rusko se dávají dohromady. Společně chtějí čelit západním sankcím. 1. 10. 2014 

(http://www.reflex.cz/clanek/komentare/59400/jan-jandourek-iran-a-rusko-se-davaji-dohromady-spolecne-

chteji-celit-zapadnim-sankcim.html, 18. 7. 2015).   



97 
 

o společném využívání objektů vojenské infrastruktury. V roce 1996 došlo ke vzniku 

Společenství Ruska a Běloruska, které se později transformovalo v Unii.287 

Spolupráce obou zemí byla založena na negativním vnímání NATO. Běloruský prezident 

A. Lukašenko neustále kladl důraz na nebezpečí plynoucí z rozšiřování NATO, přičemž rusko-

běloruská spolupráce v obranné sféře měla být protiváhou k Severoatlantické alianci. Po 

uskutečnění prvního rozšiřovacího kola a následném bombardování Jugoslávii, obě země 

8. prosince 1999 podepsaly dohodu o vytvoření Svazového státu Ruska a Běloruska, v rámci 

které existuje zmínka o společné obranné politice.288 V roce 1999 Rusko a Bělorusko taktéž 

uskutečnily nejrozsáhlejší cvičení od rozpadu SSSR pod názvem „Západ 99“, jehož tématem 

bylo poražení agresora a obnovení teritoriální celistvosti napadeného státu, přičemž v potaz byl 

brán i způsob, jakým Aliance zasahovala na Balkáně.289 Na politické úrovni spolupráce mezi 

Ruskem a Běloruskem dosáhla v letech 1999–2003 největšího progresu, přičemž političtí 

představitelé neskrývali, že úroveň spolupráce je do značné míry ovlivněna rozšiřovací 

politikou Aliance (Szyszlo, 2003: 1–32). S žádnou z jiných postsovětských republik Rusko 

nedokázalo na bilaterální úrovni navázat natolik pevnou kooperaci v obranné sféře.  

Za zmínku stojí pouze dohoda mezi Kyrgyzstánem a Ruskem o statusu a podmínkách využívání 

letecké základny Kant a dohoda s Ázerbájdžánem z roku 2002 o podmínkách užívání 

radiolokační stanice Darjal.290 Přítomnost ruských základen posiluje vliv Ruska v post-

sovětském prostoru a umožňuje snadnější projekci moci za hranicemi země. Na druhou stranu 

je nutné zdůraznit, že spolupráce s Ázerbájdžánem či Kyrgyzstánem nikdy nebyla tak pevná 

jako s Běloruskem. Od roku 2001 do roku 2014 se v Kyrgyzstánu nacházela například americká 

tranzitní základna Manas.291 Na druhou stranu rusko-ázerbájdžánské vztahy jsou nesmírně 

křehké zejména kvůli vojenskému konfliktu mezi Arménii a Ázerbájdžánem. V roce 1999 

například V. Guluzade plnící v té době funkci hlavního poradce prezidenta pro mezinárodní 

                                                           
287 MID: Belorussija 

(http://www.mid.ru/spd_md.nsf/twowebcantr?openview&RestrictToCategory=%D0%91%D0%95%D0%9B%D

0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF, 21. 5. 2015).  
288 MID: Dogovor o sozdanii Sojuznogo gosudarstva, 8. 12. 2009 

(http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/01E2AFC70060C36C43257E4C00246DEA, 21. 5. 2015).  
289 Vladimir Georgijev: S sovetskim razmachom, 19. 6. 1999 

(http://pressa.viperson.ru/main.php?G=143&ID=182061&id_ext=918185, 19. 5. 2015).  
290 Michail Lukin: Vse Rossijskie bazy, 21. 5. 2007 (http://www.kommersant.ru/doc/766827, 14. 5. 2015). 
291 Martina Varkočková: Uzavření kyrgyzského Manasu a vývoj na Krymu, 23. 3. 2014 

(http://www.iir.cz/article/uzavreni-kyrgyzskeho-manasu-a-vyvoj-na-krymu, 14. 5. 2015).  
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záležitosti zdůraznil, že Ázerbájdžán je připravený umístit na svém území americkou základnu. 

Tehdy se jednalo o protireakci Baku na údajné dodávání ruských zbraní Jerevanu.292 

Co se týká multilaterální spolupráce, v postsovětském prostoru v roce 2003 vznikla Organizace 

smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB). Základem organizace je Smlouva o kolektivní 

bezpečnosti z roku 1992 obsahující princip kolektivní obrany, kdy agrese proti jednomu členu 

(Rusko, Bělorusko, Kyrgyzstán, Arménie, Tádžikistán, Kazachstán) bude vnímána jako agrese 

proti všem. Článek 4 též zdůrazňuje, že v případě agrese členové poskytnou svou pomoc 

napadenému státu, včetně pomoci vojenské.293 K 1. 8. 2001 byly zformovány tzv. „kolektivní 

síly rychlého rozmístění Středoasijského regionu“, které se skládají z tádžických, kyrgyzských, 

ruských a kazašských příslušníků. V roce 2003 se navíc součástí těchto sil stala ruská letecká 

základna Kant.294  

Je nutné dodat, že Rusko od samého počátku usilovalo o realizaci integračních projektů 

v postsovětském prostoru, které by mu pomohly udržet bývalé republiky ve „sféře svého vlivu“. 

Avšak do roku 2003 nemůžeme mluvit o dosažení významnějších úspěchů, neboť Společenství 

nezávislých států (SNS) nenaplnilo očekávání a stalo se spíše „mechanismem mírumilovného 

rozvodu“ bývalých sovětských republik, než aby se jednalo o reálně fungující mezinárodní 

integrační projekt. Veškeré ekonomické iniciativy realizované v devadesátých letech v rámci 

SNS naprosto zkrachovaly, např. snaha vytvořit ekonomickou295 či celní unii.296 Nové 

ekonomické projekty, například EvrAzES z roku 2000 či Jednotný ekonomický prostor z roku 

2003, též trpěly neshodami mezi členy a postrádaly větší efektivitu v prvních letech svého 

působení (Kosikova, 2004: 108–123). Nicméně zde bych chtěl poznamenat, že ryze 

ekonomické projekty v postsovětském prostoru nepovažuji za mechanismus vyvažování vůči 

NATO, které se prakticky nezabývá ekonomickými otázkami. Pape sice řadí vytváření 

ekonomických regionálních uskupení mezi způsoby jemného vyvažování, avšak autor 

předpokládá vyvažování vůči suverénnímu státu, přičemž nejsilnější aktér je předem vyloučený 

z regionálního uskupení, čímž dochází k omezení jeho vlivu (Pape, 2005: 37).  

                                                           
292 Stephen Kinzer: Azerbaijan asks the U.S. to establish military base, 31. 1. 1999 

(http://www.nytimes.com/1999/01/31/world/azerbaijan-asks-the-us-to-establish-military-base.html, 21. 5. 2015).  
293 MID: Dogovor o kollektivnoj bezopasnosti, 15. 5. 1992 

(http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/7b26f92ab3bc6b0843256b0b0027825a!OpenDocument, 19. 5. 

2015).  
294 ODKB: Kollektivnym silam bystrogo razvertyvanija – 5 let (http://www.odkb.gov.ru/g/l.htm, 2. 6. 2015).  
295 Nedošlo k vytvoření mnohostranné zóny volného obchodu.  
296 Nedošlo k unifikaci vnějších tarifů.  
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7.4.2 Období 2004–2008 

Zatímco v předešlém období můžeme zaznamenat vytvoření dvou organizací orientujících se 

na bezpečnostní problematiku, v letech 2004–2008 k ničemu takovému nedošlo. 

V postsovětském prostoru se Moskva pouze snažila prosadit prohlubování ekonomické 

integrace, jako tomu například bylo mezi lety 2007 a 2008, přičemž bylo rozhodnuto 

o formování celní unie v rámci projektu Jednotného ekonomického prostoru. Nicméně do 

projektu nebyla zapojena Ukrajina, která po příchodu V. Juščenka k moci demonstrovala spíše 

„prozápadní“ směřování své zahraniční politiky a byla ochotna spolupracovat pouze na 

vytvoření zóny volného obchodu (Kosikova, 2004: 108–123). Znovu podotýkám, že ačkoliv se 

jedná o snahu Ruska posílit svůj vliv v regionu, bylo by přehnané hledat souvislosti mezi 

ruskými ekonomickými projekty a vyvažováním NATO.  

Taktéž první schůzi představitelů Brazílie, Ruska, Indie a Číny (BRIC) v roce 2008 

v brazilském Sao Paolo297 nepovažuji za „protitah“ vůči rostoucí síle NATO. Ve vytvoření 

tohoto uskupení vskutku můžeme hledat snahu čelit „dominanci Západu“ v rámci současného 

mezinárodního systému. Společné projekty, jakými jsou například rozvojová banka a rezervní 

fond, můžeme považovat za protiváhu takovým institucím jako je Světová banka či 

Mezinárodní měnový fond,298 v nichž mají západní mocnosti hlavní slovo. Užší souvislost 

s NATO zde ale není příliš pravděpodobná.  

Můžeme tedy konstatovat, že na multilaterální úrovni nedošlo k vytvoření žádné aliance či 

organizace, která by měla vyvažovat sílu NATO. Nicméně v rámci OSKB a ŠOS došlo 

k některým změnám, o kterých je nutné se zmínit.  

Novým členem OSKB se v roce 2006 stal Uzbekistán, který má z hlediska geografických, 

demografických a ekonomických parametrů potenciál být středoasijskou regionální velmocí 

(Horák, 2005: 43). Na první pohled se může zdát, že obranná aliance, jejímž nejsilnějším 

členem je jednoznačně Rusko, rovněž zahájila rozšiřovací proces jako přímou odpověď na 

expanzi NATO. Nicméně před vyvození dalekosáhlých závěrů je nutné zdůraznit, že zahraniční 

politika Uzbekistánu je málo čitelná a velice nepředvídatelná. V roce 1999 se Uzbekistán 

připojil k organizaci GUAM, která byla v obecném diskurzu vnímána jako „prozápadní“ 

a „protiruská“ organizace, přičemž Taškent odmítl prodloužit již zmiňovanou Smlouvu 

                                                           
297 BRICS: About BRICS (http://www.brics5.co.za/about-brics/, 23. 5. 2015).  
298 Aktuálně: Země BRICS chtějí změnit svět financí. Založily banku a fond. 15. 7. 2014 

(http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/zeme-brics-chteji-zmenit-svet-financi-zalozily-banku-

a-fond/r~7834027c0c6011e4a0860025900fea04/, 23. 5. 2015).  
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o kolektivní bezpečnosti z roku 1992. Následně Uzbekistán v roce 2005 GUAM opustil a o rok 

později se připojil k OSKB.299 K potvrzení „nestálosti“ této země je nutné dodat, že v roce 2006 

došlo k připojení Taškentu k ekonomické organizaci EvrAzES, avšak už o dva roky později 

bylo členství pozastaveno.300  

V průběhu dvou let Uzbekistán nedokázal splnit na sebe vzaté závazky plynoucí z členství 

v OSKB, stejně tak jako bojkotoval například společný summit v Kazachstánu. V roce 2008 se 

objevila dokonce informace ohledně možného vystoupení Uzbekistánu z OSKB.301 V této 

souvislost A. Konovalov302 mluví o Uzbekistánu jako o nesmírně „problematické zemi“, 

přičemž politolog E. Minčenko dodává, že prezident Karimov neustále „přebíhá“ mezi 

Spojenými státy americkými a Ruskem.303 Kromě slabých vojenských schopností lze dodat, že 

Taškent nepředstavuje ani spolehlivého politického spojence.  

Na druhou stranu je nutné zmínit, že se členové OSKB rozhodli posunovat vzájemnou 

spolupráci na vyšší úroveň, přičemž na summitu v Kazachstánu v roce 2008 hlavy členských 

států zdůraznily potřebu vytvořit kolektivní síly rychlé reakce. Následně na summitu v Moskvě 

v roce 2009 bylo oficiálně rozhodnuto o vybudování těchto sil.304  

V případě Šanghajské organizace spolupráce k žádnému rozšíření o plnoprávné členy nedošlo. 

Nicméně čtveřice zemí – Indie, Pákistán, Mongolsko a Írán obdržely v roce 2005 status 

pozorovatele. Je zajímavé, že v tom samém roce Spojeným státům byl odepřen tentýž status. 

Navíc v letech 2004–2008 došlo k prohloubení vojenské spolupráce v rámci organizace, což 

vyvolalo u některých politických představitelů značné znepokojení. Z Japonska se například 

začaly ozývat názory, že se ze ŠOS postupem času stává skutečný soupeř Severoatlantické 

aliance, pro což je možné hledat různé důvody.305  

Za prvé v roce 2005 se uskutečnilo za 40 let první rozsáhlé rusko-čínské cvičení „Peace Mission 

2005“ mající za cíl demonstrovat vojenskou sílu obou zemí. Oficiálně deklarovaným tématem 

                                                           
299 RBK: Uzbekistan opjať priostanovil členstvo v ODKB, 19. 12. 2012 

(http://top.rbc.ru/politics/19/12/2012/837409.shtml, 18. 7. 2015).  
300 RIA Novosti: Uzbekistan priostanovil soglašenije EvrAzES po ugolovnym nakazanijam, 22. 12. 2014 

(http://ria.ru/world/20141222/1039536773.html, 18. 7. 2015).  
301 NEWSru: Uzbekistan gotovitsja vyjti iz ODKB i iz sfery rossijskogo vlijanija, sčitajut v Moskve, 17. 12. 2008 

(http://www.newsru.com/world/17dec2008/uzbekistan.html, 23. 5. 2015).  
302 Prezident Institutu strategických analýz.  
303 RIA Novosti: Uzbekistan vtoroj raz vychodit iz ODKB, 28. 6. 2012 

(http://ria.ru/defense_safety/20120628/687288392.html, 23. 5. 2015).  
304 Vladimir Šišlin: ODKB obretaet boevuju moš, 4. 2. 2009 (http://www.interfax.ru/russia/60973, 3. 7. 2015).  
305 Dilip Hiro: Shanghai surprise, 16. 5. 2006 

(http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise, 23. 5. 2015).  
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bilaterálního cvičení byl boj proti terorismu. Nicméně zapojení všech druhů techniky mimo 

strategické zbraně vede k přesvědčení, že se jednalo o přípravu konvenčního boje proti 

symetrickému nepříteli. V roce 2007 se uskutečnilo další společné cvičení, kterého se účastnily 

všechny členské státy. Cvičení probíhalo nejprve na území Ruska, následně v Číně. Celé 

vojenské akce se účastnilo okolo sedmi tisíc vojáků.306 Cvičení v roce 2007 vskutku 

připomínalo nacvičování protiteroristických manévrů. Na druhou stranu přítomnost hlav států 

všech členských zemí během posledního dne cvičení poukázala na zvýšení akcentu na 

bezpečnostní prvek v rámci organizace (Haas; Putten, 2007: 14–19). 

Na summitu v Šanghaji v roce 2006 a v Biškeku o rok později bylo navíc potvrzeno, že 

v případě ohrožení regionálního míru, stability a bezpečnosti neprodleně proběhne společná 

konzultace s cílem efektivně reagovat na mimořádnou událost. Haas a Puten dokonce 

upozorňují, že cvičení v roce 2007 poukazuje na kladení důrazu na koncept „vojenské pomoci“ 

v případě vzniku hrozby, ačkoliv se o tom žádný oficiální dokument přímo nezmiňuje (Haas; 

Putten, 2007: 14–15).  

V uvedeném časovém rámci taktéž došlo k prohloubení vzájemné spolupráce mezi vojenskou 

aliancí OSKB a ŠOS, přičemž v Dušanbe v roce 2007 bylo podepsáno tzv. memorandum 

porozumění. Generální tajemník OSKB však odmítl nařčení, že by se jednalo o nepřátelský 

krok vůči NATO.307  

Výše uvedená tvrzení pouze potvrzují předpoklad, že ŠOS vskutku zapadá do konceptu 

jemného vyvažování. Navíc závěrečné prohlášení summitu v kazašské Astaně vyjádřilo 

podporu multipolárnímu uspořádání světa a požadovalo stažení aliančních vojáků z území 

všech členských států, což se týkalo pouze středoasijského regionu (Haas; Putten, 2007: 9). 

Toto prohlášení můžeme považovat za demonstraci připravenosti čelit budoucím 

velmocenským ambicím potenciálního hegemona, což je dle Papa součástí jemného 

vyvažování.308  

Pokud se podíváme na vývoj bilaterálních vztahů mezi Ruskem a dalšími zeměmi, zjistíme, že 

v letech 2004–2008 nebyla podepsána žádná dohoda vojenského charakteru s některým státem 

disponujícím značnými vojenskými kapacitami. Rusko pouze podepsalo řadu dohod 

o vojensko-technické spolupráci s takovými zeměmi jako je například Chile (2004), Srí-Lanka 

                                                           
306 V první etapě plánování cvičení se předpokládalo, že se mise bude účastnit jenom něco málo přes tisíc osob.  
307 Parvina Khamidova: SCO, CSTO sign cooperation memorandum in Dushanbe, 5. 10. 2007 

(http://news.tj/en/news/sco-csto-sign-cooperation-memorandum-dushanbe, 4. 6. 2015).  
308 NATO, alespoň z ruské pozice, je do velké míry ztělesněním hegemoniálních aspirací Západu.  
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(2004), Peru (2004), Kuba (2006), Angola (2006), Burkina Faso (2006) nebo Ekvádor (2008). 

Z větších zemí stejný typ dohody byl uzavřen kupříkladu s Argentinou (2004) a Brazílií 

(2008).309 Je nutné zdůraznit, že z výše zmíněných dohod nevyplývají absolutně žádné závazky, 

a jedná se tedy o výsledek běžné diplomacie, nikoliv o snahu vyvažovat vnějšího aktéra. Cílem 

těchto smluv je zlepšit vzájemnou spolupráci například v oblasti přípravy odborníků 

prostřednictvím různých výměnných programů či poskytování technických služeb.  

Naopak Smlouva o spojeneckých vztazích s Uzbekistánem z roku 2005 představuje daleko 

významnější událost, jelikož obsahuje zmínku, že agrese proti jedné ze smluvních stran bude 

vnímána jako útok proti oběma aktérům, přičemž Rusko i Uzbekistán se zavazují poskytnout si 

vzájemnou pomoc, včetně té vojenské.310 Rusko dokázalo v roce 2005, tedy v momentě, kdy 

Taškent ještě nepřistoupil k OSKB, získat na svou stranu dalšího spojence. Ačkoli platí výše 

zmíněná tvrzení ohledně omezených vojenských možností této země, ze strany Ruska se 

jednoznačně jednalo o posílení jeho pozice v regionu Střední Asie.  

S Tádžikistánem byla v uvedeném časovém rámci podepsána dohoda upravující veškeré 

podmínky využívání základen na tádžickém území a umožňující používat opticko-elektrický 

systém kosmického sledování „Nurek“, přičemž do bojové pohotovosti byl uveden v roce 

2004.311 Je nutné dodat, že komplex představuje jeden z nejefektivnějších nástrojů systému 

kontroly kosmického prostoru Ruska, přičemž je schopný automaticky odhalit objekty 

nacházející se ve výšce od 120 do 40 000 km.312 

Konstantní udržování pevných spojeneckých vztahů můžeme pozorovat ve vztazích 

s Běloruskem. Na začátku roku 2008 obě strany podepsaly dohodu a vybudování společného 

komunikačního systému s cílem umožnit výměnu všech druhů informací v rámci řízení 

regionálních ozbrojených sil Ruska a Běloruska.313 Bělorusko představuje jednoho z mála 

ruských spojenců, od kterého Moskva může stabilně očekávat politickou podporu. Stačí zmínit 

                                                           
309 MID: Perečeň dvuchstoronnich meždunarodnych dogovorov Rossijskoj Federacii 

(http://www.mid.ru/spd_md.nsf, 3. 7. 2015).  
310 MID: Dogovor o sojuzničeskich otnošenijach meždu Rossijskoj Federacijej i Respublikoj Uzbekistan, 14. 11. 

2005 (http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/DBD881D786D4D5A243257E4C0024747D, 26. 5. 2015).  
311 Michail Lukin: Vse vojennyje bazy Rossii, 21. 5. 2007 (http://www.kommersant.ru/doc/766827, 9. 7. 2015).  
312 Ministerstvo oborony RF: Vojska VKO gotovat k priemu v ekspluataciju kompleks obnaruženija kosmičeskich 

objektov „OKNO“, 17. 11. 2014 (http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12000086@egNews, 9. 

7. 2015).  
313 MID: Soglašenije meždu Rossijsko Federacijej i Respublikoj Belarus o sozdanii i funkcionirovanii 

objediněnnoj sistemy svjazi regionaľnoj gruppirovki vojsk (sil) Respubliki Belarus i Rossijskoj Federacii, 19. 1. 

2008 (http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/3114FFEDDB18E3C043257E4C00246E51, 26. 5. 2015).  
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vstřícný postoj z jeho strany během krize v Gruzii v roce 2008,314 kterého se Moskva naopak 

nedočkala kupříkladu ze strany Pekingu.315  

Na druhou stranu je nutné zmínit, že ihned po nástupu M. Saakašviliho na post gruzínského 

prezidenta nastalo viditelné zhoršení oboustranných vztahů, což následně gradovalo srpnovou 

válkou v roce 2008. Ještě před samotným vypuknutím vojenského konfliktu nicméně ruské 

ozbrojené síly opustily dvě základny316 ležící na území Gruzie.317 

7.4.3 Období 2009–2013 

V rámci Šanghajské organizace spolupráce došlo k dalším nepatrným změnám. Status 

pozorovatele získal Afghánistán a status partnera pro dialog získaly Srí-Lanka, Bělorusko 

a Turecko.318 V uvedeném časovém rámci taktéž proběhlo několik společných cvičení, 

například v roce 2010 v Kazachstánu319 či o dva roky později v Tádžikistánu.320 

ŠOS se ale ani v uvedeném časovém rámci nevyprofilovala jako organizace představující 

striktní vojenský pakt. Důkazem je kladení důrazu na princip nevměšování se (non-

interference). Příkladem můžou být události v Kyrgyzstánu z roku 2010, kdy došlo k etnickému 

konfliktu mezi Uzbeky a Kyrgyzy, který se vyžádal tisíce mrtvých. Navzdory tomu, že je 

Kyrgyzstán členem organizace, ŠOS zaujala k celému problému spíše pasivní postoj.321 Fakt, 

že organizace neusiluje o vybudování společných sil rychlého nasazení, pouze potvrzuje 

charakter organizace.322 Je však nutné souhlasit s Haasem a Puttenem, kteří tvrdí, že Rusko by 

pravděpodobně mělo zájem o přetvoření organizace v „anti-západní klub“, nicméně ostatní 

členové,323 a to především ČLR, se v zásadě staví proti tomuto úmyslu, přičemž hlavním 

důvodem jsou silné ekonomické vazby mezi Pekingem a Západem (Haas; Putten, 2007: 61). 

                                                           
314 Sputnik: Belarus says to recognize Abkhazia, S. Ossetia by weekend. 28. 8. 2008 

(http://sputniknews.com/world/20080828/116357547.html, 26. 5. 2015).  
315 Damien McElroy: South Ossetia conflict: Russia seeks Chinese support as West warns of new danger, 27. 8. 

2008 (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2631083/South-Ossetia-conflict-Russia-

seeks-Chinese-support-as-West-warns-of-new-dangers.html, 26. 5. 2015).  
316 Jednalo se o 62. vojenskou základnu ležící ve městě Achalkalaki a 12. vojenskou základnu v Batumi.  
317 Rossijskaja gazeta: Vyvod posledněj rossijskoj bazy iz Gruzii zaveršitsa dosročno, 8. 11. 2007 

(http://www.rg.ru/2007/11/08/gruziya-baza-anons.html, 9. 7. 2015).  
318 RIA Novosti: Afganistan stal nabljudatělem při ŠOS, Turcija – partněrom po dialogu, 7. 6. 2012 

(http://ria.ru/world/20120607/667362112.html, 27. 5. 2015).  
319 Ilja Kramnik: Shanghai Cooperation Organization set to tackle Central Asian problems, 16. 9. 2010 

(http://sputniknews.com/analysis/20100916/160613658.html, 9. 7. 2015).  
320 SCO: SCO joint counter-terrorism „Peace Mission-2012“ held in Tajikistan, 15. 6. 2012 

(http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=343, 9. 7. 2015).  
321 Rodion Ebbighausen: Anti-Western alliance in Asia, 11. 9. 2014 (http://www.dw.de/anti-western-alliance-in-

asia/a-17914677, 27. 5. 2015).  
322 Ria Novosti: Gensek: ŠOS ne planirujet sozdavat kollektivnye vooružennye sily, 5. 5. 2015 

(http://ria.ru/world/20150505/1062641803.html, 27. 5. 2015).  
323 Autoři ještě zdůrazňují Kazachstán.  
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Dle M. Konarovského324 je proto nemístné mluvit o transformaci ŠOS v jakousi analogii NATO 

z hlediska blízké budoucí perspektivy.325 ŠOS se i v uvedeném časovém rámci pohybovala 

v intenzích jemného vyvažování.  

V případě OSKB došlo ke zmenšení počtu členských států kvůli vystoupení Uzbekistánu, což 

hovoří pro tvrzení ohledně nestálosti této země. Již z výše zmíněných důvodů nicméně nedošlo 

k oslabení OSKB jako celku v důsledku vystoupení země z této regionální organizace. Na 

druhou stranu v roce 2009 na summitu v Moskvě bylo oficiálně přijato rozhodnutí, co se týká 

vytvoření „Kolektivních sil rychlého nasazení“, přičemž dohodu nepodepsaly Uzbekistán, jenž 

měl výhrady k tomuto projektu a Bělorusko,326 jehož prezident se summitu neúčastnil.327 Tyto 

síly čítají 20 000 mužů,328 přičemž mezi jejich hlavní cíle patří boj proti terorismu a nelegálnímu 

pašování drog, poskytování akutní humanitární pomoci, ale též odražení vojenského útoku 

v důsledku přímé agrese (ODKB, 2010: 4–5). Ačkoliv generální tajemník OSKB N. Borďuža 

zdůraznil, že síly nemají protialianční charakter a neusilují o to, aby se staly analogií 

severoatlantskému uskupení,329 tehdejší prezident D. Medveděv podotknul, že bojový potenciál 

sil OSKB nebude o nic horší ve srovnání s analogickými silami NATO.330  

V prosinci roku 2011 se taktéž konal moskevský summit OSKB, na kterém došlo k přijetí 

rozhodnutí důležitého z hlediska mé práce. Bylo stanoveno, že od tohoto okamžiku je potřeba 

souhlasu všech členských států k tomu, aby na území OSKB byla vybudována vojenská 

základna nečlenského státu. Pokud zdůrazníme, že v roce 2004 NATO definovalo region 

Střední Asie jako „area of special focus“, přičemž ještě v roce 2012 němečtí vojáci využívali 

leteckou základnu v Uzbekistánu, Američané zase základnu v Kyrgyzstánu, francouzští 

příslušníci ozbrojených sil působili v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, je zřejmé, že tento krok 

můžeme považovat za protiopatření vůči NATO se snahou zamezit pronikání západních 

mocností do Střední Asie.331  

                                                           
324 Odborník na ŠOS přednášející na MGIMO v Moskvě. 
325 Michail Konarovskij: Možet li ŠOS stať NATO? 2. 10. 2014 

(http://www.mgimo.ru/news/experts/document260170.phtml, 27. 5. 2015).  
326 Bělorusko se ale ještě v tomtéž roce k celému projektu připojilo.  
327 RIA Novosti: Kollektivnyje sily operativnogo reagirovanija ODKB. Spravka, 14. 6. 2009 

(http://ria.ru/defense_safety/20090614/174337500.html, 27. 5. 2015).  
328 Dmitrij Medveděv: Vstupitěľnoje slovo na zasedanii Soveta kollektivnoj bezopasnosti ODKB, 10. 10. 2010 

(http://www.dkb.gov.ru/session_twelve/a.htm, 27. 5. 2015).  
329 REGNUM: KSOR sozdajutsa ne v protivoves NATO – gensek ODKB, 13. 2. 2009 

(http://www.regnum.ru/news/1124687.html, 27. 5. 2015).  
330 Aleksandr Chramčichin: „Bumažnyje tigry“ NATO i ODKB, 6. 3. 2009 (http://nvo.ng.ru/forces/2009-03-

06/1_tigers.html, 27. 5. 2015).  
331 Arthur Dunn: NATO in Central Asia, 4. 4. 2012 (http://www.eurodialogue.eu/nato/NATO-in-Central-Asia, 

4. 4. 2015).  
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V průběhu uvedeného časového rámce můžeme opět pozorovat řadu bilaterálních dohod, 

jejichž dopad na mezinárodní vztahy nebyl příliš výrazný. Jedná se především o smlouvy 

týkající se vojensko-technické spolupráce. Můžeme zmínit bilaterální dohodu s Marokem 

(2012), Džibuti (2012), Guineou (2011), Irákem (2013), Kazachstánem (2013), Bolívií (2009), 

Srbskem (2013) nebo Libanonem (2010).332  

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že došlo k výraznému pokroku v utužování spojeneckých 

vztahů s Běloruskem. Na začátku února roku 2009 Rusko a Bělorusko podepsaly dohodu 

o společné ochraně vzdušného prostoru a vytvoření jednotného regionálního systému 

protivzdušné obrany. Společný digitální systém řízení PVO obou zemí začal fungovat v roce 

2012. Rusko se o vytvoření společné PVO dohodlo i s Kazachstánem, přičemž smlouva byla 

podepsána v lednu roku 2013, nicméně ratifikována byla až v následujícím roce. Pro RF jsou 

tyto dohody nesmírně důležité, jelikož umožňují sledování vzdušného prostoru nacházejícího 

se daleko od ruských hranic. Například západním směrem se rozšířila zóna pozorování o 500–

600 km.333  

Pozornost je nutné věnovat i dalším dohodám uzavřeným s Minskem v roce 2009. V první řadě 

jde o dohodu týkající se spolupráce v oblasti radioelektronického boje. Druhá dohoda týkající 

se rozvoje celkové vojensko-technické spolupráce měla spíše deklarativní charakter. Třetí 

dohoda zavazuje státy poskytovat protistraně v době hrozby vnější agrese stejně jako během 

války zboží vojenského i civilního charakteru.334 Tato smlouva, která vstoupila v platnost o dva 

roky později, utvrdila pevné spojenecké vztahy mezi oběma zeměmi.  

V roce 2013 byla rovněž sjednána „Dohoda o dobrém sousedství a spojenectví v 21. století“ 

s Kazachstánem. V třetím článku je zdůrazněno, že se smluvní strany zavazují nevstupovat do 

nepřátelských aliancí a neposkytovat pomoc třetímu aktérovi v případě agrese proti jedné ze 

smluvních stran.335 Tato dohoda má nicméně spíše deklarativní charakter, jelikož hlavní 

závazky vyplývají z participace obou zemí v OSKB.  

                                                           
332 MID: Perečeň dvuchstoronnich meždunarodnych dogovorov Rossijskoj Federacii 

(http://www.mid.ru/spd_md.nsf, 3. 7. 2015). 
333 Jevgenij Krutikov: Rossija vyšla na proryv v oblasti protivozdušnoj oborony, 7. 4. 2015 

(http://vz.ru/politics/2015/4/7/738661.html, 27. 5. 2015).  
334 MID: Soglašenije meždu Pravitelstvom Rossijskoj Federacii i Pravitelstvom Respubliki Belarus ob obespečenii 

vzaimnych postavok produkcii vojennogo, dvojnogo i graždanskogo naznačenija v period narastanija ugrozy 

agressii i v vojennoe vremja, 10. 12. 2009 

(http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/65450F707EA785F043257E4C00246F2B, 27. 5. 2015).  
335 MID: Dogovor meždu Rossijskoj Federacijej i Respublikoj Kazachstan o dobrososedstve i sojuzničestve v XXI 

veke, 11. 11. 2013 (http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/0458D40C3BC3705343257E4C00247089, 27. 5. 

2015).  
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7.4.4 Dílčí závěr 

Provedená analýza odhalila, že v rámci politické dimenze můžeme pozorovat kroky, které se 

pohybují na úrovni jemného vyvažování. Jedná se zejména o snahu Ruska spolupracovat 

s Čínou, ať už na bilaterální či multilaterální bázi. Rusko-čínská smlouva stejně jako Šanghajská 

organizace spolupráce představují specifické druhy aliance („entente“), ze které přímo 

nevyplývají vojenské závazky vůči partnerovi. ŠOS tedy můžeme považovat za mechanismus 

jemného vyvažování. Kontinuitu, kterou můžeme spatřit v rusko-čínských vztazích a která 

probíhá zejména v rámci ŠOS, považuji za důkaz, že jednotlivé kroky nejsou výsledkem 

spontánní politické reakce, ani běžné diplomacie, ale spíše cílené vyvažovací strategie, která 

má pouze jemnější rysy.  

Rusko by patrně mělo zájem o transformaci ŠOS v mechanismus, který by se spíše blížil 

k tvrdému vyvažování. Nicméně se zdá, že Čína tuto iniciativu nikdy příliš nepodporovala 

a neusiluje o přetvoření ŠOS v další NATO. J. Kucera s odkazem na F. Lukyanova336 dodává, 

že Čína obecně není zainteresovaná ve vytváření pevných a závazných vojenských aliancí, což 

omezuje možnosti rusko-čínské spolupráce v současné době.337  

V rámci politické dimenze můžeme ale taktéž zahlédnout prvky tvrdého vyvažování. Týká se 

to zejména OSKB a bilaterální spolupráce Ruska a Běloruska. OSKB představuje typickou 

obrannou alianci založenou na principu kolektivní obrany, stejně jako NATO. Rozdíl spočívá 

pouze v tom, že OSKB nemá mezinárodní renomé a představuje relativně slabou organizaci, 

jež se teprve nachází ve fázi vývoje. I když OSKB samo o sobě představuje mechanismus 

tvrdého vyvažování, její jednotlivé kroky či rozhodnutí můžou spadat spíše do konceptu 

vyvažování jemného. Příkladem může být výše zmíněný summit v Moskvě, kde bylo přijato 

rozhodnutí, které de facto omezuje možnost NATO promítat svou vojenskou moc do 

středoasijského regionu, přičemž snaha zabránit budování vojenských základen je považována 

Papem za jeden ze způsobů jemného vyvažování (Pape, 2005: 36).  

Bilaterální spolupráce mezi Minskem a Moskvou je demonstrací spíše tvrdého vyvažování, 

přičemž neustálý vývoj vzájemných vztahů v oblasti bezpečnosti potvrzuje snahu obou zemí 

čelit rostoucí moci NATO. Dvoustranná spolupráce s ostatními zeměmi není v žádném případě 

ani tak intenzivní, ani souvislá ve srovnání s kooperací mezi Moskvou a Minskem. Například 

vojenský pakt s Uzbekistánem představoval beze sporu důležitý moment v oboustranných 

                                                           
336 Ruský expert na mezinárodní vztahy.  
337 Joshua Kucera: Russia and SCO military exercises, 28. 8. 2014 (http://thediplomat.com/2014/08/russia-and-

the-sco-military-exercises/, 9- 7. 2015).  
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vztazích dvou zemí, nicméně kvůli vojenské slabosti, ale především politické 

nepředvídatelnosti režimu I. Karimova by bylo přehnané považovat tuto zemi za spojence, se 

kterým by Rusko mohlo vyvažovat moc NATO.  

7.5 Geopolitická dimenze 

Rusko má v současné době velice omezené možnosti v oblasti geopolitického posilování 

v důsledku mezinárodního systému, který se zformoval po konci studené války. Na druhou 

stranu disponuje obrovským teritoriem, které samo o sobě představuje výhodu, jelikož obsazení 

natolik rozsáhlého území v případě hypotetického konvenčního konfliktu je značně obtížné. 

Historickým příkladem může být neúspěšné tažení Napoleona či agrese nacistického Německa. 

Pro Rusko je tedy prvotním úkolem udržet teritoriální celistvost ve stávajících hranicích 

a neztratit části svého území, ať už v důsledku diplomatických sporů se sousedními zeměmi, či 

v důsledku vnitřních separatistických tendencí.  

Na druhou stranu předpokládám, že existují tři možnosti, jak Rusko může posílit své 

geopolitické postavení. Za prvé by mohlo rozšířit svoje teritorium připojením části území, které 

dříve patřilo jinému státu, jako se to stalo například v minulém roce v případě Krymu. Tuto 

variantu ale předem můžeme vyloučit, protože připojení Krymského poloostrova bylo 

bezprecedentní událostí v novodobých ruských dějinách. Za druhé může usilovat o rozšíření 

členské základny OSKB, která představuje obrannou alianci, v níž Rusko jasně dominuje. Za 

třetí může budovat síť vojenských zahraničních základen, které by mohly mít vyvažující efekt 

vůči NATO.  

7.5.1 Období 1999–2003 

V uvedeném období Rusko nepostoupilo žádnou část svého území sousedním státům, ačkoliv 

mělo teritoriální spory například s Japonskem, Estonskem, Lotyšskem či Čínou. Zůstalo ve 

svých původních hranicích a neztratilo strategicky důležité oblasti, jako jsou například Kurilské 

ostrovy či jiné územní celky.   

V letech 1999–2003 nedošlo ani k žádnému rozšíření členské základny OSKB.  

Co se týká vojenských základen, je nutné celou záležitost analyzovat podrobněji. V roce 2002 

byla uvedena do zkušebního provozu radarová stanice typu „Volha“, která se nachází v obci 

Hancavičy v Bělorusku. V říjnu následujícího roku byl tento radar včasného varování již plně 

připraven k bojovému provozu. Radar, jehož stavba započala ještě v roce 1986, má maximální 

dosah 4 800 km. Nesmíme ani opomenout, že se v Bělorusku z dřívějších dob nachází severně 
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od hlavního města Minsk komunikační základna ruského vojenského námořnictva.338 Tato 

základna slouží především k navázání spojení s jadernými ponorkami, nicméně je využívána 

taktéž k radiotechnickému průzkumu a radioelektrickému boji.339 Ze všech postsovětských 

republik běloruské území patří jednoznačně mezi nejdůležitější. Bělorusko hraničí se třemi 

zeměmi NATO – Polskem, Litvou a Lotyšskem, území dlouhodobého ruského spojence tak 

představuje nejvhodnější místo k rozmístění vojenské infrastruktury a základen, jelikož se 

zlepšuje schopnost rychlé reakce na případné nebezpečí ze strany NATO.  

V září roku 2003 ministři obrany Kyrgyzstánu a Ruska podepsali společnou smlouvu, na jejímž 

základě ruští vojáci můžou využívat leteckou základnu Kant v Biškeku. Na základně se nachází 

zejména stíhací letouny Su-25 a vrtulníky Mi-8.340 Využití kyrgyzské základny je nutné chápat 

zejména v kontextu aktivní fáze boje proti terorismu. Nicméně V. Darchiashvili poukazuje na 

celkový efekt základny pro Rusko v širších souvislostech. Dle něj „svou přítomností [Rusko] 

může zabránit pronikání radikálního islamismu do Ruska, aktivně bojovat proti teroristickým 

skupinám působících v regionu, zabraňovat postupu vlivu NATO v regionu341 a lépe tak chránit 

své velmocenské a bezpečností zájmy“ (Darchiashvili, 2006: 158–159). Je však nutné dodat, že 

celkově kyrgyzské území nemá příliš cennou hodnotu, co se týká vyvažovací politiky vůči 

NATO, jelikož se nachází příliš daleko od členských států Severoatlantické aliance.  

7.5.2 Období 2004–2008 

V letech 2004-2008 Rusko ztratilo část svého teritoria v důsledku „politického sbližování“ 

s Čínou, která získala sporná a strategicky důležitá území na řece Amur. Jednalo se především 

o ostrov Tarabarov, západní část Velkého Ussurijského ostrova a část ostrova Velký ležícího 

na řece Arguň, přičemž celkově Rusko přišlo o 375 km² svého území. Americký expert na 

rusko-čínské vztahy J. Tkacik tvrdí, že země je zainteresována v pevných politických vztazích 

se svým sousedem, a tudíž tento ústupek není možné vnímat pouze ve světle výrazné 

geopolitické ztráty. Dle jeho slov je nutné mít na paměti výhody, které pramení pro Rusko ze 

                                                           
338 Základna byla vybudována v roce 1964 a nachází se v Minské oblasti, konkrétně ve městě Vilejka.  
339 Andrej Timarov: Rossijskich vojennych baz v Belorussii stanet boľše, 5. 8. 2014 

(http://news.tut.by/politics/409942.html, 14. 5. 2015).  
340 Michail Lukin: Vse rossijskije bazy, 21. 5. 2007 (http://www.kommersant.ru/doc/766827, 14. 5. 2015).  
341 V Kyrgyzstánu se od roku 2002 nacházela americká základna Manas sloužící především k zásobování jednotek 

bojujících v Afghánistánu. Základna byla využívána i některými ostatními členskými zeměmi NATO.  
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spolupráce s Čínou,342 přičemž ta představuje klíčového a nejsilnějšího „nezápadního“ partnera 

pro RF.343 

Kromě toho Rusko v uvedeném časovém rámci přišlo o své základny v Gruzii, poté co se v roce 

2006 rozhořel špionážní skandál, do kterého byli údajně zapleteni někteří ruští vojáci. 

Především ale v důsledků celkově zhoršujících se vztahů mezi Tbilisi a Moskvou příslušníci 

ruských ozbrojených sil opustili základnu v Batumi v roce 2007344 a základnu v malém městě 

Achalkalaki.345 Zejména ztráta základny v přímořské Batumi, hlavním městě Adžarské 

autonomní oblasti, znamenala opětovné oslabení ruské pozice v oblasti Černého moře, zvlášť 

pokud zdůrazníme úsilí bývalého gruzínského prezidenta Saakašviliho vstoupit do NATO.  

Jediným světlejším okamžikem se v uvedeném období stala dohoda z roku 2004 mezi 

Tádžikistánem a Ruskem, na jejímž základě byl Rusku poskytnut systém kosmického prostoru 

„Nurek“ a vojenské základny. Opticko-elektrický systém, jenž se začal budovat ještě na konci 

sedmdesátých let minulého století, byl uveden do bojové služby v první polovině roku 2004. 

Co se týká přítomnosti ruských ozbrojených sil, v zemi působí 201. motostřelecká divize, která 

se v Tádžikistánu nachází již od devadesátých let a aktivně se zapojila do občanské války v této 

zemi. V roce 2007 v Tádžikistánu působilo okolo 7 000 vojáků, kteří byli rozmístěni ve městech 

Dušanbe, Kurgan Tjube a Kuljób.346 Nesmíme rovněž opomíjet, že se k OSKB připojil 

Uzbekistán.  

Opět je ale nutné zdůraznit, že důležitost teritorií středoasijských republik spočívá především v 

boji proti teroristickým skupinám, přičemž primárním cílem ruských základen je zabraňovat 

pronikání radikálních islamistů a celkové nestability do ruského vnitrozemí. Samozřejmě se ale 

jedná i o způsob projekci moci, kdy Kreml usiluje o udržení své sféry vlivu v jednotlivých 

postsovětských republikách.  

7.5.3 Období 2009–2013 

V roce 2012 Čína vyjádřila nespokojenost s určenou rusko-čínskou hranicí v oblasti Altajské 

republiky, přičemž si nárokovala území o velikosti pouhých 0,17 km². Po provedení společné 

                                                           
342 Inosmi: Rossija i Kitaj podělili ostrova, 22. 7. 2008 (http://inosmi.ru/world/20080722/242740.html, 15. 5. 

2015).  
343 Joshua Kucera: Russia and SCO military exercises, 28. 8. 2014 (http://thediplomat.com/2014/08/russia-and-

the-sco-military-exercises/, 9- 7. 2015). 
344 RBK: Rossijska vojennaja baza v Batumi oficialno peredana Gruzii, 13. 11. 2007 

(http://top.rbc.ru/politics/13/11/2007/125677.shtml, 16. 5. 2015). 
345 Civil: Vojennaja baza v Achalkalaki oficiaľno peredana Gruzii, 27. 6. 2007 

(http://www.civil.ge/rus/article.php?id=13802, 16. 5. 2015). 
346 Michail Lukin: Vse Rossijskije bazy, 21. 5. 2007 (http://www.kommersant.ru/doc/766827, 14. 5. 2015). 
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terénní kontroly však hranice zůstala nezměněna.347 V letech 2011 a 2013 se taktéž na internetu 

objevila informace o předání části dagestánského území o rozloze přibližně 20 km² 

Ázerbájdžánu,348 nicméně z hlediska mezinárodních vztahů se celá záležitost jeví jako naprosto 

bezvýznamná.  

V roce 2009 byla sjednána dohoda o společné ochraně vzdušné hranice Svazového státu Ruska 

a Běloruska.349 Na základě této dohody na konci roku 2013 se na běloruskou základnu 

Baranoviči přesunuly čtyři ruské stíhací letouny Su-27, stejně jako veškerý potřebný technický 

personál.350 A. Wilk z analytického centra OSW351 zdůraznil, že se jedná o krok, který může 

představovat „symbolické vyvažování“ vůči hlídání vzdušného prostoru některých členských 

států, zejména pobaltských, aliančními silami.352  

Rovněž je potřeba dodat, že v blízké době má v běloruském teritoriu vzniknout druhá ruská 

letecká základna. Na základně Bobrujsk má být rozmístěno až 12 bojových Su-27, čtyři Mi-8 

a dvě Su-27 určená ke cvičení.353 

Rusko taktéž posílilo svoje pozice v regionu Zakavkazska. Po uznání nezávislosti Jižní Osetie 

a Abcházie s oběma separatistickými regiony podepsalo smlouvu, na jejímž základě mohou 

ruští vojáci po dobu 49 let působit na 7. vojenské základně v Abcházii a 4. základně v Jižní 

Osetii. Počet vojáků působících v obou republikách v roce 2011 se pohyboval okolo 7 000 

příslušníků.354 Gruzie uváděla o něco vyšší údaje, a to téměř 9 000 osob (Vashakidze, 2011: 2). 

Území Abcházie je ze všech oblastí v Zakavkazsku pro Rusko nejdůležitější díky přístupu 

k Černému moři. V roce 2009 se kupříkladu objevila informace ohledně budování námořní 

základny pro lodě Černomořské flotily ve městě Očamčira.355  

                                                           
347 Novosti Gornogo Altaja: Vlasti: V Gornom Altaje Rossija ne poterajet ni odnogo metra svojej territorii na 

granice s Kitajem (http://www.gorno-altaisk.info/news/22496, 17. 5. 2015).  
348 Vitalij Sloveckij: Territorialnye otstupniki, 10. 6. 2013 (http://svpressa.ru/society/article/69118/, 9. 7. 2015).  
349 Prezident Rossii: Sobytija, 28. 12. 2009 (http://kremlin.ru/events/president/news/6503, 17. 5. 2015).  
350 Vjačeslav Budkevič: Dežurnoje zveno rossijskich istrebitělej Su-27 prizemlilos na aerodrome v Baranovičach, 

9. 12. 2013 (http://news.tut.by/society/378023.html, 17. 5. 2015).  
351 OSTRODEK STUDIÓW WSCHODNICH im. Marka Kapia.  
352 Andrzej Wilk: Russian aircraft patrol Belarusian airspace, 11. 12. 2013 

(http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2013-12-11/russian-aircraft-patrol-belarusian-airspace, 17. 5. 

2015).  
353 Gennadij Možejko: V 2015 godu v Bobrujske pojavitsja vtoraja rossijskaja aviobaza, 30. 10. 2014 

(http://www.kp.by/daily/26302.4/3180163/, 17. 5. 2015).  
354 Izvestija: Rossija ostanetsa v Abchazii i Južnoj Osetii na 49 let, 8. 8. 2011 (http://izvestia.ru/news/496826, 17. 

5. 2015).  
355 Jurij Simonjan: Černomorskij flot drejfuet v Očamčiru, 27. 1. 2009 (http://www.ng.ru/politics/2009-01-

27/1_flot.html, 2. 6. 2015).  
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V poslední řadě bych se chtěl stručně zaměřit na problematiku militarizace Arktidy. L. Harding 

zdůrazňuje, že zvýšený zájem o tuto geografickou oblast můžeme zaznamenat od nástupu 

Putina na post prezidenta v roce 2000. Nicméně teprve od roku 2012356 lze vypozorovat 

skutečně „dravou rétoriku“ ze strany Kremlu.357 V roce 2013 ruský prezident například 

zdůraznil, že považuje Arktidu za integrální součást RF. Rovněž dodal, že odevzdání této 

oblasti pod kontrolu mezinárodního společenství358 pokládá za „naprostou hloupost“.359 O rok 

dříve navíc ruský ministr obrany poukázal na potřebu obnovení plné funkčnosti leteckých 

základen v Arktidě, které po konci studené války byly značně „zanedbávány“.360 Jako příklad 

můžeme uvést rozhodnutí Ruska obnovit svou leteckou základnu na Novosibiřských 

ostrovech.361  

Důležitost Arktidy je beze sporu nutno vnímat v kontextu ekonomických a obchodních zájmů 

Moskvy. Za prvé se jedná o oblast bohatou na nerostné suroviny. Za druhé tudy prochází 

Severní mořská cesta, která by mohla představovat v budoucnosti důležitou trasu z hlediska 

mezinárodního obchodu362 (Klimenko, 2014: 3, 8). Rovněž ale nesmíme opomíjet bezpečnostní 

aspekt. R. Bridge totiž podotýká, že de facto všechny „arktické země“363 kromě Ruska jsou 

členy Severoatlantické aliance,364 a tudíž militarizaci Arktidy je nutné vnímat i v kontextu ruské 

snahy čelit NATO.365 Důkazem tomu jsou i slova S. Šojgu, který zdůraznil, že Rusko bude 

v blízké budoucnosti plně připraveno „přivítat nezvané hosty“ přicházející z jakéhokoliv 

                                                           
356 Autor podotýká, že například mezi lety 2009 a 2011 byl ruský přístup naopak velice smířlivý, což prokazuje 

i dohoda s Norskem z roku 2010, která ukončila desítky let trvající teritoriální spor mezi oběma zeměmi.  
357 Luke Harding: Russia to boost military presence in Arctic as Canada plots North Pole claim, 10. 12. 2013 

(http://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/russia-military-arctic-canada-north-pole, 28. 7. 2015).  
358 Tento návrh vzešel od S. Medveděva, profesora Vysoké školy ekonomické v Moskvě. Putin nicméně poukázal 

na důležitost arktické oblasti zejména v souvislost s obranou ruského teritoria. Zdůraznil, že doletový čas 

amerických raket nacházejících se u pobřeží Norska je 16–17 minut.  
359 Anastasija Agamalova: Putin: otdať Arktiku pod meždunarodnoje upravlenije – polnaja gluposť, 3. 10. 2013 

(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/10/03/putin-otdat-arktiku-pod-mezhdunarodnoe-upravlenie-

polnaya, 28. 7. 2015).  
360 Gareth Jennings: Russia to build more Artic airfields, 12. 1. 2015 (http://www.janes.com/article/47831/russia-

to-build-more-arctic-airfields, 28. 7. 2015).  
361 Natoaktual: Rusko obnoví svou vojenskou základnu v Arktidě, 17. 9. 2013 (http://www.natoaktual.cz/rusko-

obnovi-svou-vojenskou-zakladnu-v-arktide-f56-/na_media.aspx?c=A130917_212525_na_media_m02, 28. 7. 

2015).  
362 Michel Chossudovsky: Heat over Arctic: Battle for North Pole High on Global Military Agenda, 27. 9. 2013 

(http://www.globalresearch.ca/heat-over-arctic-battle-for-north-pole-high-on-global-military-agenda/5351489, 

28. 7. 2015).  
363 USA, Kanada, Norsko, Dánsko (přes území Grónska), Island. Švédsko a Finsko sice nejsou oficiálními členy, 

ale o jejich loajalitě a úzké spolupráci s NATO bylo pojednáno v první části této práce.  
364 Robert Bridge: Russia gives NATO cold shoulder on Arctic militarization, 21. 9. 2011 

(http://www.rt.com/politics/russia-arctic-nato-oil-putin-947/, 28. 7. 2015).  
365 Jeremy Bender: Russia is reinforcing 3 crucial geopolitical frontlines, 13. 1. 2015 

(http://www.businessinsider.com/russia-reinforcing-geopolitical-frontlines-2015-1, 28. 7. 2015).  
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směru.366 Oblast Arktidy je důležitá především při obraně ruského teritoria před případným 

leteckým útokem ze Severu.367 Je nutné mít na paměti, že oblasti kolem Norského, Grónského 

a Barentsová moře jsou nejvýhodnějšími pozicemi368 pro případný jaderný útok na Rusko 

(Švestka, 2008: 36). 

Rovněž nesmíme zapomínat, že Arktida představuje geografickou oblast, kde se střetávají 

zájmy Ruska a členských zemí NATO, podobně jako tomu je v regionu Baltského nebo 

Černého moře, na což poukázal v roce 2013 i norský ministr zahraničí E. B. Eide.369 

7.5.4 Dílčí závěr 

Snahu Ruska využívat běloruské území je dle mého názoru nutné vnímat v kontextu strategie 

vyvažování vůči NATO. Důležitost teritoria této země spočívá pouze a jenom ve společné 

hranici Běloruska se třemi členskými zeměmi Aliance. Bělorusko nemá přístup k moři 

a nenachází se ani poblíž konfliktního regionu, jako je tomu například u středoasijských 

republik. Rusko má prostřednictvím Běloruska možnost přiblížit svoji vojenskou infrastrukturu 

k území NATO. Analytik L. Něrsisjan zdůrazňuje, že rozmístění leteckých vojenských sil může 

být protiváhou využívání území pobaltských států pro účely Aliance.370 Spatřuji zde prvky 

klasického vyvažování, což odpovídá charakteru politické spolupráce Ruska a Běloruska, 

o čemž bylo pojednáno v předešlé kapitole.  

Území středoasijských republik je nutné vnímat z jiné perspektivy. Region Střední Asie je 

důležitý zejména z hlediska hrozby islamistického terorismu a nelegálního pašování drog. 

Kreml si uvědomuje, že je nutné zabránit destabilizaci Střední Asie. Výraznější nestabilita 

tohoto regionu by mohla mít přímé negativní důsledky pro samotné Rusko. Geografická 

důležitost těchto zemí spočívá ve snaze Ruska přiblížit se k ohnisku konfliktu a efektivněji čelit 

asymetrickým hrozbám. Také proto vcelku pozitivně reagovalo na přítomnost aliančních sil 

v Afghánistánu, který představoval v té době hlavní zdroj nestability. Z geopolitického úhlu 

                                                           
366 RT: Russian army beefs up Artic presence over Western threat, 29. 10. 2014 (http://www.rt.com/news/200419-

russia-military-bases-arctic/, 28. 7. 2015).  
367 Vladimir Muchin: Rossija gotovit vojennyje bazy dlja zažity Arktiki, 17. 10. 2013 

(http://www.ng.ru/armies/2013-10-17/1_arctica.html, 28. 7. 2015).  
368 Hlavice by byly radary zaznamenány pouhých deset minut před dopadem na hlavní město Ruska. Švestka ve 

své práci podotýká, že Rusko je v této oblasti nejzranitelnější.  
369 Espen B. Eide: The Changing Arctic: how involved should NATO be? 2013 

(http://www.nato.int/docu/review/2013/partnerships-nato-2013/changing-artic-nato-involve/en/index.htm, 28. 7. 

2015).  
370 Leonid Něrsisjan: Otstupať boľše někuda: vojennye bazy Rossii, 24. 3. 2015 

(http://www.regnum.ru/news/polit/1908336.html, 4. 6. 2015).  
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pohledu si nemyslím, že by využívání území v Kyrgyzstánu či Tádžikistánu mělo sloužit 

k vyvažování NATO. 

Rozmístění většího počtu vojáků na území Jižní Osetie a Abcházie je možné dávat do 

souvislosti s NATO. Domnívám se však, že hlavním cílem Ruska je zaručit nezávislost obou 

republik a zajistit, aby se neopakoval scénář vojenského řešení, jako se to stalo v roce 2008. 

Zmrazený konflikt na území Gruzie představuje totiž reálnou překážku vstupu této zakavkazské 

země do NATO. „Studie o rozšíření“ z roku 1995 zdůrazňuje, že vyřešení teritoriálních 

a etnických sporů hraje roli při rozhodování NATO ohledně přizvání konkrétní země připojit 

se k Alianci.371 Jsem přesvědčen, že většina členů Aliance si uvědomuje riziko spojené 

s přijetím Gruzie. V případě začlenění této země do Aliance by se případné obnovení 

vojenského konfliktu mezi Ruskem a Gruzií mohlo transformovat v konflikt mezi Ruskem 

a NATO. Teritoria Abcházie a Jižní Osetie jsou Ruskem užívána především jako mechanismus 

udržení Gruzie mimo členství v Severoatlantické alianci. Pokud v budoucnosti budeme 

skutečně svědky budování námořní základny u pobřeží Abcházie, podobající se té 

v Sevastopolu či Novorossijsku, bude možné mluvit o snaze Ruska posilovat svoji moc v oblasti 

Černého moře, což by mělo nemalý vyvažující efekt vůči aliančním silám v tomto regionu.  

Intenzivní militarizaci Arktidy je dle mého názoru naopak potřeba dávat do souvislosti s ruskou 

snahou vyvažovat moc NATO. Jelikož aktivní proces „ruské expanze“ připadá na roky 2012 

a 2013, nelze pozorovat kontinuální proces militarizace této oblasti. Pokud se však podíváme 

na období po roce 2013, dospějeme k závěru, že Rusko neustále posiluje svoji vojenskou 

přítomnost na Arktidě, která byla mimochodem poprvé v historii novodobého Ruska zmíněna 

i ve vojenské doktríně z roku 2014. RF v arktické oblasti provádí vojenská cvičení, modernizuje 

vojenskou techniku, obnovuje staré letiště a základny a rozmisťuje specializované vojenské 

jednotky.372 Proto se domnívám, že zvýšený zájem Kremlu o Arktidu lze dávat do spojitosti 

s vyvažováním.373  

                                                           
371 NATO: Study on NATO enlargement, 3. 9. 1995 (http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm, 

4. 6. 2015).  
372 Barbora Padrtová: Vztahy mezi Ruskem a ostatními arktickými státy opět ochlazují, 29. 4. 2015 

(http://www.natoaktual.cz/vztahy-mezi-ruskem-a-ostatnimi-arktickymi-staty-opet-ochlazuji-p84-

/na_analyzy.aspx?c=A150429_105342_na_analyzy_m02, 28. 7. 2015).  
373 Rovněž bych chtěl dodat, že vcelku tvrdá a jednoznačná rétorika ze strany Kremlu přivádí k myšlence, že se 

jedná o projev klasického vyvažování. Nicméně je potřeba zdůraznit, že v letech 2012 a 2013 se mnohdy jednalo 

pouze o „rétorickou rovinu“. Reálné kroky Rusko uskutečňuje zejména po roce 2013.  
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8 Čínská lidová republika – partner či potenciální nepřítel?  

Pokud se podíváme na vývoj mezinárodních vztahů po konci studené války, s největší 

pravděpodobností dospějeme k názoru, že pocit nebezpečí může Rusko pociťovat nejenom 

kvůli rostoucí moci ze strany Spojených států amerických a jeho spojenců, nýbrž i ze strany 

Číny. Tato asijská země vskutku představuje velmoc 21. století, jejíž ekonomický, vojenský, 

politický a geopolitický potenciál je nepřehlédnutelný. Za posledních několik desítek let HDP 

této země rostl o více než 9–10 % ročně (Kaplan, 2012: 196 – Zakaria, 2008: 89). Mezinárodní 

obchod se pro Čínu stává hlavní „zbraní“, jejímž prostřednictvím Peking rozšiřuje svůj vliv 

(Kaplan, 2012: 196). V této souvislosti jsou často citována slova ekonoma J. Sachsa, který 

podotknul, že „Čína je příkladem nejúspěšnějšího rozvojového příběhu ve světové historii“ 

(Zakaria, 2008: 89). Ekonomický faktor nyní ale ponechme stranou a zaměřme se na zbylé tři 

aspekty, které byly analyzovány jak v případě NATO, tak Ruska.  

Z geopolitického hlediska Čína představuje mocnost o velikosti kontinentu, přičemž disponuje 

územím bohatým na nerostné suroviny a má přístup k nemalému počtu nezamrzajících 

přírodních přístavů (Kaplan, 2012: 189). Z hlediska rozlohy patří mezi čtveřici největších států 

světa (přes 9 500 000 km²), má přes 3 500 km dlouhou společnou hranici s Ruskou federací 

(Liščák, 2009: 190), přičemž přírodní podmínky Číny jsou mnohem lepší ve srovnání s výše 

zmíněným sousedním státem, který leží severně od padesátého stupně severní šířky (Kaplan, 

2012: 192). Historické teritoriální spory odehrávající se mezi oběma aktéry během studené 

války, jež dokonce vyústily ve vojenský konflikt v roce 1969, mají doznění i v současné éře. 

Kromě toho málo obydlený, avšak na přírodní zdroje nesmírně bohatý a rozlehlý Dálný východ 

může pro čínskou populaci představovat lákavé místo pro přestěhování, o čemž mimo jiné 

svědčí stále rostoucí populace etnických Číňanů ve městě Čita na Sibiři (Kaplan, 2012: 201). 

Kaplan ve své práci odkazuje na korespondenta D. Blaira (Kaplan, 2012: 201), který 

zdůrazňuje, že „neobsazená půda ruského Dálného východu nacházejícího se blíže k Pekingu 

než k Moskvě je hlavním zdrojem napětí mezi dvěma mocnostmi“.374  

Z politického hlediska Čína představuje světovou velmoc prosazující nezávislou politiku, 

přičemž její silný politický vliv můžeme zaznamenat v asijských zemích stejně tak jako v Africe 

či Jižní Americe. Ačkoli M. Jacques je přesvědčen, že „globální politický vliv Číny je stále 

                                                           
374 David Blair: Why the restless Chinese are warming to Russia’s frozen east, 16. 7. 2009 

(http://www.telegraph.co.uk/comment/5845646/Why-the-restless-Chinese-are-warming-to-Russias-frozen-

east.html, 29. 6. 2015).  
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velice omezený“,375 pozice stálého člena Rady bezpečnosti OSN poukazuje spíše na opačné 

tvrzení, a to na politickou důležitost této země na mezinárodní scéně. Z pohledu Ruska navíc 

Čína představuje hlavního konkurenta v boji o sféru vlivu v oblasti Střední Asie (Horák, 2005: 

23 – Kaplan, 2012: 203).  

Čínský vojenský potenciál je neoddiskutovatelný už jenom kvůli vlastnictví jaderných zbraní, 

neboť „země nebeského draka“ disponuje asi 250 jadernými hlavicemi.376 Navíc Peking 

neustále navyšuje svůj obranný rozpočet s cílem modernizovat armádu.377 Čína se tak například 

stala první zemí, která je schopná zničit satelity nacházející se na geostacionární orbitě. Kromě 

toho americká zpráva z minulého roku poukázala na vývoj čínského nadzvukového letadla Wu-

14, jehož detekce je značně obtížná. Američtí odborníci začínají stále častěji zdůrazňovat, že 

technická převaha USA začíná být v ohrožení.378 Čína navíc disponuje nejpočetnější armádou 

na světě (přes 2 miliony vojáků), což pouze potvrzuje vojenskou sílu této země.379  

Žádný jiný aktér post-bipolárních mezinárodních vztahů s výjimkou USA nedisponuje takovou 

geopolitickou, vojenskou, politickou a samozřejmě ekonomickou silou jako Čína. Přesto se 

domnívám, že Rusko se nesoustředí na vyvažování svého nejmocnějšího souseda, a to 

z několika důvodů.  

V oficiálních dokumentech jako jsou národní bezpečnostní koncepce, vojenské doktríny nebo 

koncepce zahraniční politiky není Čína zmiňována v podobě vnější bezpečnostní hrozby. Ani 

přední ruští státní představitelé na oficiální úrovni neoznačují svého jižního souseda za 

potenciální nebezpečí, ačkoliv se samozřejmě objevují informace poukazující na opačná 

tvrzení. V létě roku 2009 náčelník generálního štábu N. Makarov během prezentace údajně 

zdůraznil, že NATO spolu s Čínou jsou nejnebezpečnějšími geopolitickými soupeři Ruska 

(Kaplan, 2012: 173). Navzdory tomuto tvrzení, které je složité vyvrátit či potvrdit, je nutné 

zdůraznit, že z pohledu Ruska „partnerství [rusko-čínské] přispívá ke světovému pořádku, 

rovnováze a stabilitě“, pokud použijeme slova V. Putina z roku 2012.380 O. Krejčí na začátku 

                                                           
375 Martin Jacques: A Point of View: What kind of superpower could China be? 19. 10. 2012 

(http://www.bbc.com/news/magazine-19995218, 11. 5. 2015).  
376 The New York Times: China buys into multiple warheads, 20. 3. 2015 

(http://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/china-buys-into-multiple-warheads.html, 29. 6. 2015).  
377 BBC: China military budget ‘to rise 10%’, 4. 3. 2015 (http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31706989, 

29. 6. 2015).  
378 Timothy Walton: Are we underestimating China’s military, 19. 5. 2014 (http://nationalinterest.org/feature/are-

we-underestimating-chinas-military-10479, 29. 6. 2015).  
379 GFP: Active Military Manpower by Country, 17. 2. 2015 (http://www.globalfirepower.com/active-military-

manpower.asp, 29. 6. 2015).  
380 The China Times: China, Russia to boost cooperation, 7. 12. 2012 

(http://thechinatimes.com/online/2012/12/6115.html, 29. 6. 2015).  
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tohoto roku dokonce zdůraznil, že „většina ruské veřejnosti dnes podle sociologických 

výzkumů vidí v Číně nejpřátelštější stát – dokonce přátelštější než Bělorusko“.381 Ačkoliv 

považuji toto tvrzení za přehnané už kvůli historické a kulturní sounáležitosti Ruska 

a Běloruska, což potvrzuje průzkum veřejného mínění z roku 2014, kdy Čína byla se 40 % 

zařazena na druhé místo právě za Bělorusko (51%),382 je zřejmé, že je Čína vnímána jako 

přátelská země. Rusko s Čínou velice aktivně spolupracuje v oblasti ekonomické a vojenské, 

na úrovni bilaterálních vztahů se čínsko-ruské vztahy pohybují na nejvyšší politické úrovni 

strategického partnerství, přičemž mezi oběma zeměmi neexistují „výrazné třenice“, které by 

narušovaly chod vzájemné spolupráce (Abramova; Bujanov; Smuľskij, 2013: 272–273). 

Demonstrací dobrých vztahů může být rusko-čínská spolupráce na půdě Rady bezpečnosti 

OSN, kde obě země nezřídka užívají právo veta společně k zablokování „západních návrhů“, 

ať už se to týká Sýrie, Zimbabwe či Myanmaru (Ferdinand, 2013: 7, 33), stejně tak jako 

kooperace v rámci ŠOS či BRICS.   

Pozitivní vnímání Číny ze strany Ruska pramení mimo jiné také z toho, že „říše středu“ netrpí 

mesiášstvím a neusiluje o rozšiřování své ideologie nebo systému vládnutí, což je naopak 

charakteristické pro Spojené státy a jejich evropské spojence (Kaplan, 2012: 198–199 – 

Zakaria, 2005: 112). Navíc Čína představuje jedinou velmoc, s níž by užší a komplexnější 

spolupráce v budoucnosti mohla reálně přispět k vychýlení mocenské rovnováhy ve prospěch 

Východu.  

Oest a Toft navíc dodávají, že pokud by Rusko skutečně chtělo vyvažovat čínskou moc, je 

nepravděpodobné, že by tuto zemi po dlouhou dobu zásobovalo moderními vojenskými 

technologiemi a zbraněmi. Navíc oba autoři poukazují na neustále se zlepšující rusko-čínské 

vztahy po konci studené války (Oest; Toft, 2007: 11).  

Pro rusko-čínské vztahy platí slova A. Kokošina383, který zdůraznil, že čínské a ruské národní 

zájmy se v mnohém shodují. Čína je pro Rusko důležitým partnerem, což do velké míry platí 

i obráceně. Kromě toho Kokošin podotýká, že navzdory neustálému mocenskému nárůstu Čína 

nadále podstatně zaostává za Spojenými státy americkými. Rovněž je přesvědčený, že čínský 

                                                           
381 Oskar Krejčí: Nadvláda Západu končí, říká profesor Oskar Krejčí, 2. 2. 2015 

(http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/nadvlada-zapadu-konci-rika-profesor-oskar-krejci/, 29. 6. 2015).  
382 Unian: Rossijaně nazvali Ukrainu odnoj iz samych vražděbnych stran, 5. 6. 2014 

(http://www.unian.net/society/925877-opros-rossiyane-nazvali-kakie-stranyi-schitayut-samyimi-

vrajdebnyimi.html, 29. 6. 2015).  
383 Andrej Kokošin v současné době působí jako děkan Fakulty světové politiky na Moskevské státní univerzitě.   
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vojenský potenciál nepředstavuje ani nepředstavoval v období po konci studené války hrozbu 

pro Rusko, což naopak neplatí o NATO a USA.384  

Na základě výše uvedených tvrzení lze konstatovat, že Rusko se nesoustředí na vyvažování 

Čínské lidové republiky, která je vnímána jako klíčový partner. Rusko-čínské vztahy 

samozřejmě nejsou oproštěné od vzájemných neshod a rozporů. R. Kaplan ve své knize 

například píše, že „geografie ovládá trvale napjaté vztahy mezi Ruskem a Čínou, v této chvíli 

schované za jejich taktiku jakési antiamerické aliance“ (Kaplan, 2012: 173). Ačkoliv se 

domnívám, že ohledně „trvale napjatých vztahů“ by se dalo polemizovat, myslím si, že 

problematické otázky, jež jsou přítomné v oboustranných vztazích Ruska a Číny, 385 se vskutku 

„rozpouští“ ve strategii založené na společné snaze obou zemí čelit moci USA a jeho spojenců.   

                                                           
384 Andrej Kokošin: Krym obojdětsa neděševo, no igra stoit sveč, 29. 6. 2015 

(http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi39124/pid96484/pr1, 29. 6. 2015).  
385 Rozdíl je pouze v tom, že Rusko je pravděpodobně připraveno zintenzivnit spolupráci, zatímco Pekingu 

vyhovuje úroveň současné kooperace.   
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9 Vojenské doktríny Ruské federace a jiné oficiální 

dokumenty 

Cílem poslední kapitoly je podložit výsledek mé práce stručnou analýzou klíčových oficiálních 

dokumentů Ruské federace, z kterých je patrné kladení důrazu na rozšiřování a posilování 

NATO. 

Například v Národní bezpečnostní koncepci z roku 2000 je „posilování vojensko-politických 

bloků a aliancí, především pak expanze NATO na východ” považována za hrozbu.386 Koncepce 

zahraniční politiky RF z téhož roku zdůrazňuje přetrvávající negativní postoj Ruska vůči 

rozšíření NATO.387 Vojenská doktrína z roku 2000 se sice přímo nezmiňuje o NATO jako 

o hrozbě, nicméně za jednu z klíčových vnějších hrozeb je považováno „rozšiřování vojenských 

bloků a aliancí na úkor vojenské bezpečnosti Ruské federace“, přičemž je naprosto zřejmé, že 

se daný výrok týká především Severoatlantické aliance.388 Ten samý dokument navíc deklaruje, 

že posilování vojenské přítomnosti u hranic Ruska nebo jeho spojenců způsobující narušení 

rovnováhy moci ohrožuje bezpečnost Ruska.389  

Vojenské doktríny, které byly přijaty po roce 2000, jsou mnohem konkrétnější. V doktríně 

z roku 2010 je snaha posilovat globální funkce NATO a přibližovat vojenskou infrastrukturu 

k ruským hranicím prostřednictvím rozšiřovacího procesu označena za jednu z hlavních 

vnějších bezpečnostních hrozeb.390 Nejnovější doktrína pak přímo označuje nárůst silového 

potenciálu Severoatlantické aliance za primární vnější hrozbu, přičemž pasáž týkající se 

rozšiřování NATO zůstává ve stejném znění jako v předchozím dokumentu.391 Negativní postoj 

vůči rozšiřovacímu procesu NATO nalezneme i v dalších dokumentech, jako například 

                                                           
386 MID: National Security Concept of the Russian Federation, 10. 1. 2000 (http://www.mid.ru/bdomp/ns-

osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDocument, 9. 7. 

2015).  
387 MID: Koncepcija vnešněj politiki Rossijskoj Federacii, 7. 10. 2000 

(http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3, 9. 7. 2015).  
388 Nezavisimaja: Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 22. 4. 2000 (http://www.ng.ru/politics/2000-04-

22/5_doktrina.html, 9. 7. 2015).  
389 Nezavisimaja: Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 22. 4. 2000 (http://www.ng.ru/politics/2000-04-

22/5_doktrina.html, 9. 7. 2015). 
390 Prezident Rossii: Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 5. 2. 2010 (http://kremlin.ru/supplement/461, 9. 7. 

2015).  
391 Rossijskaja gazeta: Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 30. 12. 2014 

(http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html, 9. 7. 2015).  
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v Koncepci zahraniční politiky z roku 2008392 nebo Strategii národní bezpečnosti do roku 

2020.393 

Z oficiálních dokumentů je možné vyčíst, že NATO je vnímáno jako jedna z hlavních hrozeb, 

ačkoliv analytik V. Lídl zdůrazňuje, že Aliance není v žádném případě přímo označována za 

nepřítele či protivníka.394 Nicméně NATO figuruje v podobě hlavního vnějšího „strašáka“ 

ruské národní bezpečnosti. Žádné jiné zemi či organizaci není věnováno tolik pozornosti jako 

Severoatlantické alianci, zejména pak rozšiřovacímu procesu směrem na východ. Z vojenských 

doktrín je navíc patrné, že se Rusko obává posilování mocenského potenciálu NATO, což 

představuje primární vnější hrozbu. Pokud pomineme doktrínu z roku 2014, kde jsou přímo 

zdůrazněny obavy z posilování NATO, je nutné věnovat pozornost formulaci „posilování 

globální funkce NATO“. Převzetí globálních funkcí totiž úzce souvisí s posilováním 

konkrétního aktéra. Rovněž je možné soudit, že daná formulace pouze jemnější formou 

zdůrazňuje ruské obavy z nastolení jakési západní hegemonie, v rámci které by dominovala 

Organizace Severoatlantické smlouvy v čele se Spojenými státy americkými.  

                                                           
392 Prezident Rossii: Koncepcija vněšněj politiki Rossijskoj Federacii, 15. 7. 2008 (http://kremlin.ru/acts/news/785, 

9. 7. 2015).  
393 Sovet bezopasnosti: Strategija nacionaľnoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda, 12. 5. 2009 

(http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html, 9. 7. 2015).  
394 Václav Lídl: Nová vojenská doktrína Ruska: na pokraji studené války? 25. 1. 2015 

(http://www.natoaktual.cz/nova-vojenska-doktrina-ruska-na-pokraji-studene-valky-ppm-

/na_analyzy.aspx?c=A150125_161034_na_analyzy_m00, 10. 5. 2015). 
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Závěr  

Práce se věnovala vztahu dvou klíčových aktérů mezinárodních vztahů – Ruské federace 

a Organizace Severoatlantické smlouvy na pozadí rozšiřovacího procesu Aliance po konci 

studené války. Teoretický rámec celé práce pak tvořila „rovnováha moci“. Hlavní pracovní 

hypotézou byl předpoklad, že přijímání nových členských států vede k posílení NATO, což 

Rusko nutí vyvažovat rostoucí mocenský potenciál nejsilnějšího vojensko-politického bloku 

20. a 21. století. Práce je koncipovaná jako případová studie, přičemž jako metodologický 

základ posloužila metoda shody, která slouží především ke zjištění, jestli teorií předpokládaný 

vzájemný vztah mezi proměnnými je v souladu se zkoumanou realitou. Cílem práce bylo 

poukázat na existenci kauzálního vztahu mezi posílením NATO a ruskými kroky, které mají za 

cíl vyvažovat rostoucí mocenský potenciál NATO. Práce dochází k závěru, že v případě rusko-

aliančních vztahů je možné předpokládat existenci kauzálního vztahu tak, jak ho determinuje 

teorie rovnováhy, která poukazuje na přímou souvislost mezi rostoucí mocí jednoho aktéra 

a vyvažováním druhého.  

První část poukazuje na posilování Aliance, které se odehrává mimo jiné právě díky přijímání 

nových členských států. V práci jsou rozebírány tři faktory (vojenský, politický, geopolitický) 

v průřezu tří časových období (1999–2003, 2004–2008, 2009–2013). Bylo zjištěno, že pouze 

vojenský faktor nehraje významnou roli v nárůstu mocenského potenciálu Severoatlantické 

aliance prostřednictví expanze NATO. Aliance totiž byla již před rozšiřovacím procesem 

natolik vojensky silnou organizací, že nové členské země, které vstoupily do NATO v roce 

1999, 2004 či 2009, neposílily NATO ani z hlediska kvantitativního, ani kvalitativního. Noví 

členové disponovali malými vojenskými kapacitami, které zapříčinily minimální navýšení 

počtu vojáků či vojenské techniky, přičemž lze dodat, že tyto kvantitativní hodnoty se v Alianci 

„ztrácí“, jelikož pevný vojenský základ vytváří především armády Spojených států amerických 

a ostatních spojenců, mezi nimiž vyčnívají zejména ozbrojené síly Turecka, Francie, Velké 

Británie či Německa. Stačí dodat, že dvanáct nově přičleněných států po konci studené války 

by hypoteticky mohlo v roce 2013 dát dohromady jenom o pár tisíc vojáků více než dvě původní 

členské země – Itálie a Španělsko,395 které mimochodem ani nejsou obecně považovány za 

regionální vojenské velmoci (IISS, 2013: 112–191). V práci je zdůrazněno, že součet vojáků 

a vojenské techniky jednotlivých zemí, které se staly členy v průběhu tří rozšiřovacích kol, je 

naprosto zanedbatelný. Analýza kvalitativních schopností nových členů potvrzuje malý vliv 

                                                           
395 Poměr je cca 316 950 ku 328 050.  
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vojenského faktoru na posílení NATO v důsledku rozšiřovacího procesu. Všechny státy, které 

se připojily k Alianci po rozpadu SSSR, procházely v uvedených časových rámcích rozsáhlou 

vojenskou transformací za účelem dosažení minimálních aliančních standardů. Starší členové 

byli mnohdy spíše v roli „pomocníků“, přičemž nemohli očekávat výrazný přínos ze strany 

nových spojenců. Ačkoliv v práci připouštím existenci specializovaných schopností, jimiž 

jednotlivé státy disponovaly často již v momentě přistoupení, přesto považuji tento přínos za 

naprosto nevýrazný z hlediska Aliance jako celku, stejně tak jako z hlediska vychýlení moci 

v neprospěch Ruska. Spojené státy americké v prvé řadě, ale v omezené míře i některé evropské 

mocnosti, disponovaly plným spektrem vojenských schopností na té nejvyšší možné úrovni, 

přičemž lze s dostatečnou jistotou předpokládat, že veškeré vojenské úkoly by byly 

zvládnutelné i bez ozbrojených sil nově přijatých zemí. Navzdory tomu, že se Rusko 

v 90. letech potýkalo s hlubokou krizí mající neblahý vliv mimo jiné i na obranný sektor, je 

nutné zdůraznit, že Rusko nadále představovalo jadernou velmoc disponující obrovskou 

armádou a rozvíjející široké spektrum vojenských schopností.  

V případě zbylých dvou analyzovaných faktorů, tj. geopolitického a politického, práce dochází 

k opačnému závěru. Analýza odhalila, že nově přijatí členové nepřispívají k roztříštěnosti 

Aliance, ba naopak ke klíčovým mezinárodně-politickým otázkám spíše zaujímají jednotný 

postoj. Ze všech dvanácti zemí se nejproblematičtějším členem ukázalo být Slovensko kvůli 

názorovému nesouladu, který v určeném období panoval na politické scéně, zejména po nástupu 

R. Fica na post premiéra. Naopak poměrně velkou část zemí je možné zařadit do skupiny 

„atlantistů“, která ve vybraných obdobích zdůrazňovala důležitou roli Spojených států 

amerických v zahraniční a bezpečnostní politice, z čehož plynula i loajalita k samotné Alianci, 

v rámci níž USA plní roli lídra. Historické křivdy z předešlého století mají navíc za následek, 

že bývalé státy východního bloku mnohdy vnímají NATO jako hlavního garanta nezávislosti, 

což ve výsledku vede k vyjadřování plné podpory jednotlivým aliančním rozhodnutím a loajální 

zahraniční politice z jejich strany. Právě politická podpora ze strany nově přijatých zemí hraje 

nesmírně důležitou roli a přispívá k posilování Severoatlantické alianci, která díky tomu získává 

na mezinárodní scéně stále větší legitimitu, která je naprosto nezbytná, jelikož v některých 

kruzích stále přetrvává názor, že NATO představuje artefakt dřívější rivality, který přenáší 

konfliktní potenciál i do post-bipolární éry. Díky rozšiřovacímu procesu NATO přestává být 

„nepřátelským spolkem“ Východu, jelikož se novými členy stávají státy geograficky patřící do 

východní či jihovýchodní Evropy, které navíc během studené války byly přímo integrální 

součástí Sovětského svazu, členy Varšavského paktu, nebo alespoň patřily do socialistického 
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tábora. V práci je navíc zdůrazněno, že se NATO začíná stále více podobat organizaci, která 

reprezentuje Evropu a Severní Ameriku ve vojensko-politických otázkách. S přihlédnutím 

k neustále se rozrůstající členské základně, konsensuálnímu rozhodování v rámci Aliance 

a úzké spolupráci s vybranými nečlenskými státy, se tento argument zdá být naprosto 

relevantní. Rozšiřovacím procesem NATO získává politicky loajální partnery, čímž se posiluje 

vyjednávací pozice Aliance na mezinárodní scéně, zejména pak ve vztahu k Rusku, se kterým 

NATO nezřídka vstupuje do politických sporů a roztržek. Pro Rusko rozšiřovací proces v tomto 

ohledu znamená podstatný problém, jelikož Kreml ztrácí potenciální spojence, přičemž na 

evropském kontinentě Rusko může počítat už jenom s malou hrstkou zemí, mezi nimiž jsou 

navíc státy upřednostňující užší kooperaci s NATO před spoluprací s Moskvou.  

Rozšiřovacím procesem rovněž dochází k posílení Aliance na geopolitické úrovni. Nové státy 

totiž poskytují územní celky mající přístup k moři či konfliktním oblastem, ve kterých může 

Aliance daleko efektivněji zasahovat, přičemž se jedná zejména o Balkán, který se postupně 

dostává pod kontrolu Severoatlantické aliance. Rozšiřování rovněž poskytuje možnost 

rozmisťovat jednotky či vojenskou infrastrukturu na území nových členů. Jednotlivá 

rozšiřovací kola navíc vytvořila z NATO koherentní teritoriální celek, od kterého jsou odděleny 

pouze dva severoamerické státy a dvě ostrovní země – Island a Velká Británie. Fakt, který by 

se mohl zdát na první pohled pouhou nuancí, je naprosto klíčovým z hlediska vojenské logistiky 

či obrany, zvlášť pokud připustíme hypotetickou možnost vypuknutí rozsáhlého konvenčního 

konfliktu. Z geopolitického hlediska je expanze NATO výraznou komplikací pro Rusko, jelikož 

se vojensko-politický blok neustále přibližuje k ruským hranicím, přičemž díky přijetí 

pobaltský zemí a Polska, se Aliance stala „přímým sousedem“ Ruské federace. Rovněž došlo 

k „obklíčení“ strategicky důležitého Kaliningradu. NATO díky své blízkosti může daleko 

flexibilněji a rychleji reagovat na případné agresivní kroky ze strany Ruské federace, zatímco 

Kreml se musí neustále obávat rozmístění rozsáhlých vojenských kontingentů a vojenské 

infrastruktury na území nově přijatých členských států.  

Druhá část práce se věnovala předpokládanému vyvažování ze strany Ruské federace. V práci 

je kladen důraz na rozlišení tvrdého a jemného vyvažování, které není charakteristické svojí 

jednoznačností a nabízí se jako vhodná alternativa klasickému vyvažování pro období po konci 

studené války, v němž nepřátelské rozdělovací linie nejsou natolik zřetelné, jako tomu často 

bývalo v předešlých stoletích. Práce analyzuje tytéž faktory v rámci stejných období, přičemž 
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dochází k závěru, že některé kroky Ruska je možné dávat do souvislosti se snahou vyvažovat 

rostoucí moc NATO.396  

Od roku 1999–2013 můžeme pozorovat zjevnou snahu Ruska modernizovat a posilovat svůj 

vojenský potenciál, přičemž silný důraz byl kladen mimo jiné i na jaderné síly. Rusko se 

jednoznačně soustředilo na zlepšení kvality ozbrojených sil, jelikož početná ruská armáda 

založena na branné povinnosti nevyžaduje navyšování počtu vojáků či vojenské techniky. 

V práci je kontinuální proces zbrojení uskutečňovaný Ruskou federací dáván do souvislosti se 

snahou vyvažovat vnějšího aktéra, přičemž je zdůrazněno, že se jedná spíše o jemné 

vyvažování. Nicméně práce podotýká, že po gruzínské krizi Rusko zintenzivnilo proces 

modernizace a transformace ozbrojených sil. V případě, že bude docházet k dalšímu ochlazení 

vztahů mezi Ruskem a členskými zeměmi NATO, bude možné ruské zbrojení v letech 2009–

2013 považovat za jakýsi předstupeň ke klasickému tvrdému vyvažování.  

V tom samém období došlo rovněž ke vzniku regionálních bezpečnostních organizací, v rámci 

nichž Rusko aktivně spolupracovalo s ostatními členy. V případě OSKB se jednalo o vytvoření 

organizace kolektivní obrany, zatímco v případě ŠOS se jednalo o vytvoření specifického druhu 

aliance, která sice neobsahuje prvek kolektivní obrany, nejedná se však ani o pouhý neutrální 

pakt. V letech 1999–2013 Kreml rovněž uskutečňoval spolupráci na bilaterální úrovni, přičemž 

nejvýznamnějšími partnery se stala Čína a Bělorusko, přičemž s Pekingem došlo k podpisu 

dvoustranné smlouvy mající alianční charakter, zatímco s Minskem probíhala otevřená 

a intenzivní spolupráce v obranné sféře. Spolupráce se uskutečňovala i s některými ostatními 

zeměmi, jednalo se však spíše o sporadické momenty bez výrazněji pozorované kontinuity 

a výraznějších závazků pro jednotlivé strany.    

V případě geopolitického posilování jsou možnosti Ruska značně omezené. Rusko nepřipojilo 

ke svému území žádný cizí teritoriální celek. Nedošlo ani k expanzi OSKB, v rámci které Rusko 

působí jako hlavní lídr, přičemž přistoupení a následné vystoupení „přebíhavého“ Uzbekistánu 

z organizace není dáváno do spojitosti s vyvažováním. Na druhou stranu geografické umístění 

Běloruska naznačuje, že využívání teritoria této východoevropské země ruskými ozbrojenými 

                                                           
396 Autor si uvědomuje, že by bylo možné zahrnout i ekonomický faktor, zvlášť pokud zdůrazníme, že se 

o posilování ekonomických schopností zmiňuje například K. Waltz (1979). R. Pape (2005) zase zdůrazňuje, že 

vyřazení nejsilnějšího aktéra z obchodních regionálních organizací představuje jednu z možností jemného 

vyvažování. Cílem nicméně bylo analyzovat stejné faktory, jak v případě posilování NATO, tak v případě ruského 

vyvažování. Vztah Ruska a NATO se odehrává primárně v rámci těchto tří dimenzí. Ekonomický faktor by bylo 

vhodné analyzovat, pokud by se práce zaměřovala na širší téma, a to vztah USA a Ruska.  



124 
 

silami, je nutné dávat do souvislosti s vyvažovacími snahami. Do konceptu klasického 

vyvažování rovněž zapadá intenzivní posilování vojenské přítomnosti v arktické oblasti. 

Analýza odhalila, že je možné pozorovat jednotlivé kroky Ruska, které svou podstatou zapadají 

do „mechanismu vyvažování“, jenž je předpokládán teorií rovnováhy moci. Zajímavým se 

nicméně jeví fakt, že si lze povšimnout prolínání jemnějšího a tvrdšího vyvažování. Zatímco 

organizace OSKB či rusko-běloruská spolupráce se blíží svou podstatou typickému tvrdému 

vyvažování, ŠOS a rusko-čínská spolupráce jsou příkladem spíše jemného vyvažování.  

Vyvažování totiž může nabývat různé intenzity (Oest; Toft, 2007: 14), přičemž intenzita různě 

kolísá a má jemnější nebo tvrdší rysy. Intenzita vyvažování přitom závisí na vzniklé 

mezinárodně-politické situaci, reálných možnostech klíčového balancéra a vztazích mezi 

konkrétními aktéry. OSKB svým charakterem spadá do tvrdého vyvažování, na druhé straně se 

však v žádném případě nejedná o analogii Varšavského paktu. Rusko nemělo ekonomické, 

vojenské či politické kapacity na to, aby bylo schopné se ujmout role lídra aliance, která by se 

identifikovala jako otevřeně nepřátelská vůči NATO. Navíc vzniklá post-bipolární mezinárodní 

situace zapříčinila, že do organizace byly ochotné přistoupit pouze ty země, jejichž vliv na 

mezinárodně-politické dění je naprosto marginální, což v důsledku přispívá k relativní slabosti 

celého bloku. Čína není ochotna vytvářet nepřátelskou protizápadní koalici, protože případné 

přetrhávání vztahů s USA či evropskými státy by pro „zemi nebeského draka“ mělo neblahé 

následky. Problematické vztahy mezi SSSR a ČLR během druhé poloviny dvacátého století 

a existující neshody mezi současným Ruskem a Čínou je rovněž nutné brát v potaz. Proto se 

rusko-čínská spolupráce, ať už na bilaterální či multilaterální úrovni pohybuje spíše v mezích 

jemného vyvažování. Kooperace s Běloruskem spadá do kategorie tvrdšího vyvažování, 

protože Moskva představuje hlavního spojence Lukašenkova režimu, který je naopak 

s patřičnou antipatií vnímán v zemích NATO či EU. Kooperace obou zemí byla navíc vždy 

budována na společných historických základech a dobrých vztazích běloruského prezidenta 

s politickými představiteli řídící Rusko z Kremlu. V případě ruského zbrojení a modernizace 

ozbrojených sil, je nutné podotknout, že relativní slabost Ruska oproti USA či NATO jako 

celku, řada vnitřních problémů, stejně tak jako například uvědomění si důležitosti spolupráce 

s NATO v boji proti terorismu, neumožnovaly Kremlu spustit „agresivní vojenskou reformu“, 

která by byla otevřeně namířena proti „nepříteli“ v podobě Severoatlantické aliance.  

Jemnější vyvažování se nicméně vždy může transformovat v tvrdší podobu s prvky otevřeného 

nepřátelství, pokud to umožňuje mezinárodně-politická situace, úroveň vztahů mezi aktéry 

a jejich kapacity. Z Šanghajské organizace spolupráce se může stát organizace, která bude 
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založena na otevřené konfrontaci s NATO. OSKB se časem může přeměnit v organizaci 

připomínající Varšavský pakt. Rovněž není ani vyloučeno, že Rusko spustí program totálního 

zbrojení v podmínkách jakési nové studené války mezi NATO a post-sovětským Ruskem, 

o které mluví S. Cohen.397 Jemnější a tvrdší vyvažování se rovněž může ve stejnou dobu 

prolínat. Příkladem je rusko-běloruská spolupráce (z oblasti tvrdého vyvažování) a rusko-

čínská kooperace (z oblasti jemného vyvažování), které probíhají zcela paralelně.  

Lze konstatovat, že ze strany Ruska je možné pozorovat vyvažovací kroky vůči rostoucí moci 

NATO. Poslední dvě kapitoly navíc potvrzují, že vyvažování směřuje právě proti NATO. Ruské 

oficiální dokumenty totiž označují přímo či nepřímo rostoucí moc NATO a rozšiřovací proces 

za jednu z hlavních vnějších hrozeb. Na druhou stranu silná Čína, jejíž mocenský potenciál by 

rovněž mohl představovat eventuální hrozbu pro Rusko, je v Kremlu vnímána spíše jako 

klíčový partner potřebný pro vyvažování západní moci.  

V úplném závěru bych chtěl shrnout kompletní poznatky své práce. Přijímání nových členů 

představuje proces, který posiluje NATO na politické a geopolitické úrovni. Rusko uskutečňuje 

jednotlivé kroky, které je možné považovat za vyvažování vůči rostoucí moci NATO. Za třetí 

je nutné podotknout, že absence otevřených nepřátelských aliancí a zbrojních závodů, jako 

tomu bylo před první světovou válkou či v období bipolární konfrontace nutně neznamená, že 

rovnováha moci přestává být pro pochopení současných velmocenských vztahů vhodnou teorií. 

Je totiž důležité připustit existenci jemnější formy vyvažování, přičemž intenzita závisí 

především na celkové mezinárodně-politické situace, vztazích mezi aktéry a reálných 

schopnostech klíčového balancéra. Na základě analýzy rusko-čínských vztahů a ruských 

vojenských doktrín, lze rovněž konstatovat, že obavy Kremlu míří zejména směrem 

k Severoatlantické alianci – nejsilnějšímu vojensko-politickému bloku současnosti. V poslední 

řadě lze konstatovat, že kauzální logiku, kterou předpokládá teorie rovnováhy moci, se zdá být 

možné vysledovat ve vztazích Ruska a Severoatlantické aliance.  

                                                           
397 Stephen Cohen: Novaja cholodnaja vojna i potrebnosť v patriotičeskoj eresi, 29. 8. 2014 

(http://www.novayagazeta.ru/comments/65040.html, 12. 7. 2015).  
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Resumé 

The end of the cold war had been accompanied by the closure of long-lasting open animosity 

between the “East and West”; by the dissolution of the Warsaw Pact, and as well, by the breakup 

of the Soviet Union into several sovereign states; while at the same time, most of the attention 

had been focused on the Russian Federation which represented the main successor to the former 

socialist superpower. The cold war, however, has left behind one important artefact – the North 

Atlantic Alliance, which has since become the symbol of military power, even in the new post 

bi-polar era.  

This work deals with the relationship, within the background of expansion process of the 

Alliance, of the two above mentioned actors – Russia and NATO. The theoretical base for the 

work is the theory of balance of power fitting into the traditional realism of international 

relations. The concept of the work is designed as a single-case study, which, moreover, 

methodologically draws from, the so called, congruence method; meaning, an application of 

a specific theory to a given case. 

The main hypothesis of this work is formed by suppositions that the process of expansion causes 

the strengthening of power potential of the North Atlantic Alliance, to which Russia must 

appropriately react, respectively,  counterbalance NATO’s might. The work is divided into two 

main thematic sections – within the first one, the supposed strengthening of the military-

political block is analysed, while the latter section is devoted to the Russian counterbalancing 

measures.  

The conclusion, made on the bases of the analysis that has been carried out, is that the expansion 

has caused the strengthening of NATO on both, political and geopolitical level. Prevailing 

majority of newly accepted alliance members expresses support for individual NATO’s steps 

taken, and as well, these countries actively participate in the decisions approved within the 

frame of NATO. The new territories offer access to strategically important regions; while at the 

same time the expansion facilitates usage of specific areas for military objectives of North 

Atlantic Alliance.  The analysis also unveiled that the expansion has not caused a marked 

strengthening on the military levels because, in most cases, the new individual members, at the 

time of acceptance as members, lacked the capabilities conforming to the NATO standards. It 

is important to state that, it is very complicated for countries such as Slovenia, Hungary or the 

Baltic States to be able to infuse a visible military contribution into the block, as long as the 

members of the Alliance are the superpowers such as the United States, or their European allies 
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– Great Britain, France and Germany. On the part of Russia, the counterbalancing has also been 

followed within the same three levels – geopolitical, political and military. This work reaches 

a conclusion that, since the ascent of V. Putin into the high politics, which corresponds with the 

beginning of NATO’s expansion, Russia ceaselessly strives for the increase in its own military 

potential. On the political level, it is possible to discover Russia’s active entry into regional 

organisations; as well, we may note bilateral cooperation, which the Kremlin carries out with 

some countries; especially with Belorussia. Within the frame of geopolitical dimension we may 

see Russia’s effort to exploit the Belorussian territory, a country, which has gained its own 

importance within the context of the eastward expansion of NATO.  

This work confirms that it is possible to assume the existence of causative relation between the 

strengthening of NATO and the Russian effort to counterbalance the growing power of NATO. 

Analyses of official Russian documents, as well as the emphasis on constant betterment of 

Russian – Chinese relations, to which brief chapters are devoted at the closure of this document, 

also confirms that individual steps that Russia takes are most likely  needed to be seen singularly 

within the context of the North Atlantic Alliance. 
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Východiska práce 
 
Rusko představuje jednoho z nejvýznamnějších aktérů současných mezinárodních vztahů, 

disponujícího masivními vojenskými kapacitami. Na druhé straně NATO je v globálním 

měřítku nejsilnější vojensko-politickou organizací zahrnující Spojené státy americké a 

evropské mocnosti. Vztah NATO a Ruska je tedy velmi významný pro fungování celého 

mezinárodního systému. V jejich vzájemných vztazích můžeme najít oblasti společného zájmu, 

stejně jako otázky, na které mají oba aktéři zcela odlišný pohled. Právě proces rozšiřování 

NATO představuje jeden z hlavních problémů, který působí jako významný destabilizující 

prvek vzájemné spolupráce. 

 
Rozšiřování představuje jeden ze základních principů Severoatlantické aliance. Takzvaná 

politika otevřených dveří je ukotvena v článku 10 Washingtonské smlouvy, ve kterém je řečeno, 

že „smluvní strany mohou na základě jednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli evropský stát, 

který je schopen napomáhat rozvoji zásad této smlouvy a přispět k bezpečnosti severoatlantické 

oblasti, aby přistoupil k této smlouvě. Každý takto vyzvaný stát se může stát smluvní stranou 

tím, že uloží u vlády Spojených států amerických svou listinu o přistoupení“ (Fidler; Mareš: 

1997: 243). Od založení NATO se uskutečnilo šest rozšiřovacích kol, v jejichž důsledku se 

počet členů Aliance zvýšil ze 12 zakládajících zemí na 28 členských států. Navíc NATO veřejně 

deklaruje svůj záměr v rozšiřování pokračovat. V nejnovější strategické koncepci obrany a 

bezpečnosti NATO “Aktivní spolupráce, moderní obrana” je zdůrazněno, že NATO je 

připraveno přijímat další evropské země, jelikož proces rozšíření přispívá k vytvoření jednotné, 

svobodné a mírové Evropy. 

 
Přední představitelé NATO zdůrazňují, že rozšiřovací proces nepředstavuje hrozbu pro žádnou 

nečlenskou zemi, naopak přispívá k celkové stabilitě mezinárodního systému 21. století. Ruská 

federace však vnímá proces rozšiřování NATO naprosto odlišně, což můžeme dokumentovat 

„Vojenskou doktrínou Ruské federace” z roku 2010, kde je rozšiřovací proces NATO 

a přibližování Aliance k ruským hranicím zmíněný jako jedna z hlavních vnějších 

bezpečnostních hrozeb.398 Ministr zahraničí S. Lavrov například zdůraznil, že politika 

rozšiřování Severoatlantické aliance představuje dědictví myšlení z období studené války.399 
 
Jsme tedy svědky toho, že dva různorodí aktéři mezinárodních vztahů nahlíží na stejný proces 

naprosto odlišným způsobem. Z pohledu NATO se jedná o žádoucí cíl, který bude přispívat 

                                                           
398 Prezident Rossii: Voennaja doktrina Rossijskoj Federacii, 5. 2. 2010 (http://news.kremlin.ru/ref_notes/461, 

12. 6. 2014). 
399 NATO: Sergej Lavrov: Rasširenie NATO -prodolženie inercionnoj logiiki epochi “cholodnoj vojny”, 5. 12. 

2013 (http://xn--80azep.xn--p1ai/ru/news/20131205/08319.html, 12. 6. 204). 



162 
 

k posílení mezinárodní bezpečnosti a upevňování demokratických principů, zatímco pro Rusko 

daný proces představuje významnou vnější hrozbu. Rozšiřovací proces i proto patří mezi 

nejdiskutovanější a nejproblematičtější témata vzájemných vztahů Ruska a NATO. Současně 

se jedná o téma velice aktuální, kterému je věnováno nemálo pozornosti. Na druhou stranu platí, 

že ruský pohled na danou problematiku je spíše opomíjen. Tento fakt přispívá k tomu, že otázka 

rozšiřování NATO je nahlížena dominantně “euroatlantickou” optikou. 

 

Teoretické ukotvení, cíl práce a hypotéza 

 

Teoretickým východiskem mé práce bude realistická teorie mezinárodních vztahů. Představuje 

vhodné teoretické zázemí, protože vztah Ruska a NATO lze očividně charakterizovat jako 

konfliktní. Až na krátké období v první polovině devadesátých let, spojené s ministrem 

zahraničních věcí Kozyrevem, kdy byla v postsovětském Rusku prosazována prozápadní 

orientace, můžeme pozorovat významný počet neshod mezi oběma aktéry. Ty lze 

dokumentovat například sporem o systém protiraketové obrany, gruzínským konfliktem či 

současnou ukrajinskou krizí. Realismus byl jako teoretický kontext práce vybrán i proto, že 

faktor moci se nabízí jako klíčový a určující prvek pro pochopení rusko-aliančních vztahů. 

 
Ve své diplomové práci budu aplikovat realistický koncept rovnováhy moci, kterým se 

významně zabývali teoretici neorealismu jako K. Waltz či J. Mearsheimer. Drulák logiku 

mocenské rovnováhy vysvětluje následujícím způsobem: „V okamžiku výrazného posílení 

jednoho státu uzavírají ostatní státy protialianci a nespoléhají se na případné sliby silného státu, 

že jim neuškodí“ (Drulák, 2003: 62). Š. Waisová definuje mocenskou rovnováhu jako „koncept, 

který má za to, že v mezinárodním systému může existovat stav rovnováhy, který je založený 

na rozložení moci v globálním či případně regionálním systému“ (Waisová, 2009: 224). Zde 

bych chtěl zdůraznit regionální prvek, který je pro moji práci důležitý. Budu se totiž zabývat 

problematikou rovnováhy moci nikoli v globálním měřítku, ale v regionálním. Ostatně např. J. 

Mearsheimer zdůrazňoval, že „státy se zabývají rozložením moci ve svém regionu, a nikoliv 

celosvětovou situací“ (Kofroň, 2012: 63). Narušení rovnováhy moci tedy představuje situaci, 

kdy aktér A začíná postupně posilovat svojí moc, což nutí aktéra B tuto moc vyvažovat. 

 
Cílem mé práce je tedy na jedné straně analýza rozšiřovacích procesů NATO po konci studené 

války a na druhé straně analýza ruského vyvažování vůči nim optikou realistické teorie, 

zejména konceptu ronvováhy moci. Hlavní pracovní hypotézou mé práce je předpoklad, že 

rozšiřovací proces po konci studené války vychyluje rovnováhu moci ve prospěch Aliance, na 
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což Rusko reaguje vyvažováním. 

 

Metodologie a struktura práce 

 

Práce bude případovou studií, kdy zkoumaným případem je rozšiřovací proces Severoatlantické 

aliance po konci studené války a ruská reakce na něj. Vycházím z předpokladu, že proces 

rozšiřování vede k nárůstu moci Aliance na úrovni geopolitických, politických a vojenských 

faktorů. Tuto hypotézu budu testovat pomocí detailní analýzy rozšiřovacích kol, která se 

uskutečnila v letech 1999, 2004 a 2009. Mocenský nárůst NATO, chápaný jako nezávislá 

proměnná, vyvolává ruskou reakci v podobě vyvažování, které budu považovat za závislou 

proměnnou. Ve své práci tedy budu hledat přímou souvislost mezi mocenským nárůstem 

NATO a ruským chováním. Rusko a NATO jsou zcela odlišní aktéři, proto předpokládám, že 

vyvažování ze strany Ruska nebude symetrické. 

 
Analýzu jednotlivých vyvažovacích kroků Ruska chci časově omezit jednotlivými koly 

rozšiřovacího procesu za účelem co nejpřesnějšího přímých ruských reakcí. Předpokládám 

tedy, že vyvažovací kroky vůči prvnímu rozšíření probíhaly v období 1999–2003, vůči druhému 

v letech 2004-2008 a vůči třetímu od roku 2009 do roku 2013. Rok 2013 jsem zvolil ze dvou 

důvodů. Za prvé proto, aby došlo k dodržení pětiletého časového rámce. Za druhé, na konci 

roku 2013 začíná „ukrajinská krize“, která významným způsobem ovlivnila vzájemné vztahy 

Ruska a NATO, avšak není předmětem mé práce. 

 
Při identifikaci vyvažovacích kroků se budu opírat především o oficiální prohlášení předních 

ruských představitelů a ruských politických institucí. Státní duma Federálního shromáždění 

Ruské federace například v reakci na druhé rozšiřovací kolo vydala prohlášení ohledně 

možnosti navýšení jaderného potenciálu.400 

 
Chronologické rozčlenění budu kombinovat s pohledem na dvě předpokládané proměnné, tedy 

mocenský nárůst NATO a vyvažování ze strany Ruska. V první části práce bude proto mým 

cílem dokumentovat mocenský nárůst NATO prostřednictvím přijímání nových členských 

států. Předpokládám přitom, že prostřednictvím jednotlivých rozšiřovacích kol dochází 

k narušení rovnováhy moci mezi Ruskem a NATO ve prospěch Aliance, protože NATO 

například jím získává nové vojenské kapacity, strategicky důležité oblasti a důležitou politickou 

podporu. Ve své analýze se proto chci zaměřit na vojenské, geopolitické a politické faktory 

                                                           
400 Ria Novosti: Gosduma osudila rasširenie NATO, 31. 3. 2004 

(http://ria.ru/politics/20040331/558373.html?id=, 12. 6. 2014). 
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jednotlivých kol rozšiřování. Vojenské a politické aspekty hrají klíčovou roli především kvůli 

samotnému charakteru NATO, které je standardně definováno jako vojensko-politická 

mezinárodní organizace. Realismus navíc považuje vojenskou sílu za hlavní faktor moci, resp. 

mocenského potenciálu. Ani geopolitický prvek nelze opomenout, protože proces rozšiřování 

NATO implicitně zahrnuje geopolitickou dimenzi – ostatně význam geografických faktorů 

můžeme najít v uvažování klasických realistických teoretiků, jako je například H. Morgenthau, 

i neorealistů jako je J. Mearsheimer (Kofroň, 2012: 60). 

 
Druhá část práce se potom soustředí na reakci Ruska vůči alianční politice rozšiřování, kdy 

předpokládám, že se Rusko snaží vyvažovat mocenský nárůst NATO. Cílem je zjistit, jakým 

způsobem Rusko “vyvažuje” nárůst moci NATO po konci studené války. Pokud v době studené 

války existovala Organizace Varšavské smlouvy, která vznikla jako vyvažovací mechanismus 

v padesátých letech, tak v dnešní době je situace naprosto odlišná a Rusko nedisponuje 

zřetelným “vyvažovacím mechanismem” v podobě vojenské organizace. Otázkou tedy je, zda 

můžeme pozorovat dostatečné “vyvažování” mocenského nárůstu Severoatlantické aliance či 

nikoli. Cílem je proto identifikovat, analyzovat a vysvětlit vyvažovací mechanismy, které 

Rusko využívá v novém kontextu vztahů s NATO po skončení studené války. 
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