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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá bezpečnostní nejistotu v regionu pobaltských států, která sehrává 

významnou roli ve formování a dynamice bilaterálních vztahů mezi Severoatlantickou aliancí 

a Ruskem. Pro analýzu aktuální dynamiky vztahů a její perspektivy mezi Severoatlantickou 

aliancí a Ruskem v pobaltských státech zvolil autor diplomové práce aplikaci teoretického 

konceptu bezpečnostní dilema. Analyzované časové období v diplomové práci vybranými 

pomocnými teoretickými koncepty Kodaňské školy a strategie Odstrašování zahrnuje 

bezpečnostní situaci v Estonsku, Lotyšsku a Litvě od roku 2014 po rok 2017 v kontextu 

bilaterálních vztahů mezi NATO a Ruskem. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit 

celistvý obraz o aktuálním bezpečnostním prostředí v regionu pobaltských států a jeho 

tendence předpokládající bezpečnostní dilema jako možnou perspektivu vztahů mezi NATO a 

Ruskem. Závěry diplomové práce konstatují, že vznik bezpečnostního dilema mezi 

Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech je formován na základě změny 

kontextu bezpečnostního prostředí a především nekompatibility zájmů soupeřících aktérů 

v současném mezinárodním systému, který někteří chápou jako anarchický. Tato současná 

atmosféra regionálních vztahů oplývající nejistotou a nedůvěrou mezi soupeřícími stranami 

posiluje kontinuitu bezpečnostního dilema jako perspektivy vztahů mezi regionálními aktéry i 

v budoucnu. Tento trend formuje kontinuální ruská snaha o revizi současného statusu quo. 

Dále tuto perspektivu udržují stále převažující sekuritizační tendence pobaltských států 

reflektující nedůvěru a obavy z Ruska, jeho menšin a nevyzpytatelné regionální vojenské 

hegemonie. Na závěr nekompatibilitu zájmů doplňuje požadavek NATO k Rusku 

požadující dodržování dohod a mezinárodního práva k obnovení normálních vztahů. Tento 

trojúhelník současné nekompatibility zájmů mezi Ruskem, NATO a pobaltskými státy sice 

nepotvrdil spirální fázi eskalace s reálným rizikem válečného konfliktu mezi soupeřícími 

stranami. Nicméně i nadále udržuje vzájemnou nedůvěru a celkovou nejistotu v regionu 

v podobě bezpečnostního dilema. 

Klíčová slova 

Bezpečnostní dilema, NATO, Rusko, Pobaltské státy, Sekuritizace, Deterrence, Spirální 

model          
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Abstract 

The diploma thesis examines the uncertainty in the region of Baltic States that has a 

significant role in shaping and the dynamics of bilateral relations between NATO and Russia. 

For the analysis of dynamics in current relations and its perspectives between the North 

Atlantic Treaty Organisation and Russia in Baltic States the author of this thesis chose the 

application of the Security dilemma concept. Analysed time period between 2014-2017 by 

selected supplementary theoretic concepts, such as Deterrence strategy and Copenhagen 

school encompass the security situation in Estonia, Latvia and Lithuania in the context of 

bilateral relations between Russia and NATO. The main goal of this thesis is to provide a full 

insight about current security environment in the Baltic States and its tendency presuming the 

security dilemma as a possible perspective of relations between NATO and Russia. 

Conclusions state that the formation of the security dilemma between NATO a Russia in the 

Baltic States has been shaped on the basis of changing context of the security environment 

and in particular by incompatibility of interests competing actors, when some of them 

percieves the international system as anarchic. The current atmosphere of regional relations 

covered by uncertainty and distrust among competing sides strengthens the continuity of the 

security dilemma as a perspective of their mutual relations in the future. This trend is shaped 

by Russian effort to revise the current status quo. Furthermore this perspective is maintained 

by predominant securitizing tendencies in the Baltic States reflecting their distrust and fears 

from Russia, its minorities and unpredictable, regional military hegemony. Simultaneously the 

incompatibility of interests completes the request of NATO to Russia to comply with the 

agreements and the international law to restore normal relations. Although this triangle of 

current incompatibility of interests between NATO, Russia and Baltic States hasn’t confirmed 

the spiral phase of escalation with a real risk of military conflict among competing sides. It 

has been maintaining the mutual distrust and uncertainty in the region in the form of the 

Security dilemma.  

Keywords 

Security Dilemma, NATO, Russia, Baltic States, Securitization, Deterrence, Spiral model 
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Úvod 

Mezi největší současné strategické výzvy mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem 

bezpochyby patří region pobaltských států. Tento východoevropský region obývaný 

členskými státy NATO Estonskem, Lotyšskem a Litvou v přímém sousedství s Ruskou 

federací vždy představoval problematický bod ve vztazích mezi Ruskem a evropskými státy. 

Nicméně, vstup pobaltských států Estonska, Lotyšska a Litvy, které byly od Druhé světové 

války nedobrovolně součástí Sovětského svazu do Severoatlantické aliance a Evropské unie 

v roce 2004 vytvořil základy pro současné regionální napětí mezi NATO a Ruskem. Bodem 

zlomu v ochlazení bilaterálních vztahů mezi NATO a Ruskem byla bezpochyby krize na 

Ukrajině následovaná ruskou anexí Krymu a Ruskem podněcovaná válka na východě 

Ukrajiny v roce 2014. V návaznosti na to, Ruské akce na východě Ukrajiny společně 

s informační válkou, vojenskými cvičeními a provokacemi znepokojují přímo sousedící 

pobaltské státy disponující marginální vojenskou silou integrované v západních 

mezinárodních strukturách. Tato vzájemně rostoucí nedůvěra mezi Ruskem a pobaltskými 

státy posiluje vzájemnou animozitu a regionální militarizaci mezi vojensky marginálně 

zastoupenou Severoatlantickou aliancí a vojensky dominujícím Ruskem. Neklid a výrazný 

nepoměr sil v regionu vyvolává v pobaltských státech a velitelství NATO nepříjemnou 

otázku, jak vojensky ochránit a odstrašit případný konvenční nebo hybridní útok na své členy 

v Pobaltí, udržet regionální stabilitu a zároveň nevyprovokovat Rusko k odvetným krokům a 

vyhnout se tak nekontrolované eskalace v přímou vojenskou konfrontaci. Vzhledem ke 

specifické geografické poloze členských pobaltských států NATO a regionální nerovnováhy 

sil, důsledky vývoje bezpečnostní situace a vztahů Aliance s Ruskem v tomto regionu 

představují pro Severoatlantickou Alianci úkol existenciálního významu. V důsledku toho 

NATO posiluje své bezpečnostní garance a svou vojenskou přítomnost v pobaltských státech 

navzdory rostoucí nejistoty a rizikům destabilizace v regionu. Tyto kroky v důsledku popuzují 

Rusko, chápající vojenské posilování NATO v pobaltských státech jako přímé ohrožení své 

bezpečnosti. Z výše uvedených důvodů nejistota v pobaltském regionu sehrává významnou 

roli ve formování a dynamice bilaterálních vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem.  

Pro vysvětlení, analýzu aktuální dynamiky vztahů a její perspektivy mezi Severoatlantickou 

aliancí a Ruskem v pobaltských státech zvolil autor diplomové práce aplikaci teoretického 

konceptu Bezpečnostní dilema. Autor se rozhodl pro aplikaci této teorie na základě 

předpokladu, že nestabilita bezpečnostního prostředí v pobaltských státech ovlivňující vztahy 

mezi Severoatlantickou Aliancí a Ruskem má charakteristické rysy bezpečnostního dilema. 
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Dále tato teorie umožňuje kombinaci více teoretických konceptů pro celistvou analýzu, 

interpretaci a vyhodnocení nejistoty vycházející ze záměrů zahrnutých aktérů v podobě 

aktuální rostoucí militarizace a nedůvěry mezi Ruskem a NATO v regionu pobaltských států. 

Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit celistvý obraz o aktuální bezpečnostní situaci 

v regionu pobaltských států a její tendence předpokládající bezpečnostní dilema jako možné 

perspektivy vztahů mezi NATO a Ruskem. Proto výzkumná otázka této diplomové práce se 

ptá: Jak bezpečnostní situace v regionu pobaltských států vytváří bezpečnostní dilema mezi 

NATO a Ruskem? 

Hlavní časové období analyzované vybranými teoretickými koncepty v diplomové práci 

zahrnuje bezpečnostní situaci v pobaltských státech (Estonsko, Lotyšsko a Litva) od roku 

2014 po rok 2017 v kontextu bilaterálních vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. 

Hlavní časová osa je doplněna obdobím integrace pobaltských států do NATO od roku 1989 

do roku 2014 s představením jeho dopadů na zkoumaný jev.  

Diplomová práce je celkem rozdělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola představila uvedení 

tématu se zkoumaným problémem a výzkumnou otázku diplomové práce. Kapitola dále 

obsahuje čtyři podkapitoly popisující zvolenou metodologii, stanové hypotézy zakončené 

podkapitolou mapující předchozí výzkum problematiky bezpečnostního dilema aplikované na 

region pobaltských států. První kapitola stručně uvádí historii integrace pobaltských států do 

NATO mezi roky 1989 a 2014. Druhá kapitola popisuje koncepty teorií Kodaňské školy 

aplikované pro zkoumané období 2014 – 2017 na zkoumané státní aktéry v následující 

kapitole. Čtvrtá kapitola se zabývá strategií Odstrašení
1
, která je v páté kapitole aplikovaná 

pro zkoumané období 2014 – 2017 na zkoumané státní aktéry. Šestá kapitola podrobně 

popisuje teoretický koncept Bezpečnostní dilema. Sedmá kapitola poskytuje závěrečnou 

analýzu výsledků třetí a páté kapitoly rozdělenou do tří částí. První část je zaměřená na 

psychologické a subjektivní aspekty příčin bezpečnostního dilematu vycházející ze 

sekuritizačních procesů. Druhá část analýzy je zaměřená na materiální, komunikační a 

strategické aspekty bezpečnostního dilema vycházející z teorie odstrašování. Kapitola je 

zakončena vyhodnocením hlavních aspektů příčin, dynamiky a perspektiv bezpečnostního 

dilema mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech. Výsledky analýzy diplomové práce 

rekapituluje Závěr s podněty pro další výzkum následovaný seznamem použitých zdrojů a 

literatury.  

                                                 
1
 Autor používá u názvu teorie Odstrašování, jak český překlad, tak originální anglický pojem Deterrence. 
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1. Metodologie 

Metodologie diplomové práce je inspirována metodou systematické analýzy procesů 

v případové studii kvalitativního výzkumu. Hlavním cílem této případové studie je objasnit, 

popřípadě vyvrátit vznik mezinárodně politického stavu charakterizující bezpečnostní dilema 

mezi Ruskem a NATO v pobaltských státech s kritickým hodnocením jeho dynamiky a 

perspektiv. Pro objasnění a analýzu bezpečnostního dilema případová studie aplikuje teorie 

Kodaňské školy společně s teorií strategie Odstrašení (Deterrence). Vybrané koncepty 

Kodaňské školy (sekuritizace, referenční objekt, řečový akt, bezpečnostní sektory a regionální 

bezpečnostní komplex) jsou aplikovány pro vysvětlení subjektivních příčin a faktorů nejistoty 

a nedůvěry formující bezpečnostní dilema. Vnímání bezpečnostních hrozeb vycházejících ze 

sociálních a psychologických faktorů struktur společností států a jejich doktrín angažovaných 

ve zkoumaném regionu je zkoumáno jako jedna z příčin bezpečnostního dilema v rámci 

regionálního bezpečnostního komplexu. Naopak koncept odstrašování mapuje především 

materiální faktory příčin a dynamiky bezpečnostního dilema. Jedná se tak o rozložení 

vojenských sil v regionu (capacities), komunikaci (communication) a jejich celkovou 

kreditibilitu (creditibility), kterou doplňuje o psychologicko-strategické uvažování 

zainteresovaných aktérů a jejich politik. Autor připouští, že, jak vybrané koncepty teorie 

Kodaňské školy, tak strategie Deterrence se zabývají osobnostními faktory aktérů vytvářející 

příčiny a dynamiku bezpečnostního dilema. Z tohoto důvodu autor nejdříve analyzuje tyto 

faktory odděleně podle logiky každé teorie. Ty jsou následně finálně analyzovány na základě 

konceptů teorie bezpečnostní dilema s cílem objasnit aspekty této teorie ve zkoumaném 

regionu. S pomocí těchto aplikovaných, vzájemně provázaných a doplňujících se konceptů 

autor analyzuje faktory příčin a dynamiky bezpečnostního dilema jako možné současné a 

budoucí perspektivy bilaterálních vztahů mezi Ruskem a NATO v pobaltských zemích. 

Hlavním cílem zvolené metody diplomové práce aplikující dvě odlišné teorie s vyvozenými 

prediktivními hypotézami není primárně objasnit a rozhodnout, zdali pouze jedna 

z aplikovaných teorií dokáže plně objasnit zkoumaný jev, zatímco druhá nikoliv v rámci 

logiky systematické analýzy procesů. Naopak autor zastává názor, že obě teorie snažící se 

vysvětlit vznik bezpečnostního dilematu ve zkoumaném regionu se mohou navzájem 

doplňovat a lépe tak objasnit celkový obraz zkoumaného problému. Na druhou stranu 

soupeření aplikovaných teorií je užitečné pro přesnější analýzu a zhodnocení současné 

dynamiky a jejího budoucího vývoje. Proto autor v aplikované metodě systematické analýzy 

procesů popsané níže aplikuje vylučovací postup pouze u stanovených prediktivních hypotéz 

nikoliv u aplikovaných pomocných teorií jako celku.                                         
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2. Systematická analýza procesů 

Systematická analýza procesů (Systematic process analysis) patří mezi metody aplikující 

teoreticky orientované modely pro vysvětlení kauzálního vztahu. Mezi hlavní principy 

metody systematické analýzy procesů je aplikace alespoň dvou obecných, převzatých nebo 

dedukovaných teorií, které vysvětlují stejný důsledek. V principu tato metoda ověřuje platnost 

dedukované nebo převzaté teorie oproti platnosti druhé dedukované nebo převzaté teorie. 

Z teorií vycházejí predikce o vztazích mezi hodnotami závislé a nezávislé proměnné, o směru 

příčinnosti nebo jakým konkrétním způsobem příčina ovlivňuje důsledek (Hall 2006: 27). 

„Kritériem pro správnost kauzálních závěrů a pro zhodnocení explanační síly teorie je zde 

stupeň konzistence (kongruence) mezi teoretickými predikcemi a pozorovanými hodnotami 

závisle proměnné. Pokud je důsledek v daném případě konzistentní (kongruentní) s predikcí 

použité teorie, zvyšuje se pravděpodobnost, že jde o příčinný vztah“ (Kouba 2011:422). 

Pojem kongruence lze definovat jako stupeň, ve kterém je možné vysvětlit empirický vztah na 

základě existující teorie. Vyhodnocení vyšší míry kongruence u obou soupeřících teorií vede 

k zamítnutí nebo upravení teorie s nižší mírou kongruence a potvrzení teorie s vyšší mírou.  

Kongruence se dá aplikovat ve srovnávacích analýzách více případů, ale i v jedno 

případových studiích při ověřování zavedených i raně formulovaných teorií. Problémem 

nicméně může být, že zjištěný vztah určený prostřednictvím kongruence nemusí být kauzální. 

Z tohoto důvodu konzistence mezi teoretickými predikcemi a empirickým pozorováním 

nemusí být dostatečná pro posouzení kauzality, ale pouze zvyšuje pravděpodobnost, že se o 

daný vztah jedná. Přesto existují dva způsoby v posílení správnosti a relevance kauzálních 

závěrů. Prvním je identifikace příčinného mechanismu pomocí sledování procesů. Druhý 

způsob představuje porovnání a vyhodnocení alternativních soupeřících teorií ve vztahu 

k empirickému pozorování a měření. Pokud navrhovaná teorie vysvětlí lépe empirický vztah 

než alternativní teorie, pak se zvyšuje pravděpodobnost, že se jedná o kauzální vztah. V praxi 

se oba způsoby nevylučují a jsou často kombinovány (Kouba 2011:422, Hall 2006:26-30). 
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3. Hypotézy 

Diplomová práce stanovuje dvě hypotézy, kdy každá je odvozena z aplikované teorie 

vztahující se k bezpečnostnímu dilematu v kontextu aktuální situace v regionu pobaltských 

států.  Hypotéza číslo jedna indikuje psychologické příčiny bezpečnostního dilematu a jejich 

důsledky na základě sociálního konstruktu, který je postaven na subjektivním vnímání 

bezpečnosti zkoumaných aktérů než ryze na vojensko-strategickém pohledu. 

 „Pocity ohrožení a obav pobaltských států z agresivní rétoriky Ruska a jeho přímé i nepřímé 

agrese umocněné Ukrajinskou krizí jsou příčinou vnímání Ruska jako bezpečnostní hrozby 

uvnitř NATO. V důsledku toho se nejistota a nedůvěra směrem k Rusku stává ústředním 

sekuritizačním tématem v rámci Severoatlantické aliance. Sekuritizační procesy v rámci 

regionálního bezpečnostního komplexu tak formují psychologickou atmosféru nedůvěry, 

strachu a vzájemného pocitu ohrožení v podobě nekompatibility zájmů, odlišného chápání 

hrozeb a jejich interpretace mezi Ruskem na jedné straně a NATO s pobaltskými státy na 

straně druhé. V důsledku toho neklid, nejistota a dynamika sekuritizačních procesů 

s následnými opatřeními uvedených aktérů formuje bezpečnostní dilema vzájemné nedůvěry 

mezi NATO a Ruskem, které nicméně není v současné době ve fázi spirálního procesu. 

Kontinuální pocity ohrožení a nejistoty pobaltských států z agresivní rétoriky 

nevyzpytatelného Ruska redukují možnost budoucího snížení napětí a nejistoty v podobě 

desekuritizace v regionu“. 

Druhá hypotéza vysvětluje vznik bezpečnostního dilema a jeho perspektivy mezi NATO a 

Ruskem na základě materiálních faktorů a strategie deterrence. Základem hypotézy je, že 

NATO posiluje své síly v pobaltských státech k posílení své odstrašující kreditibility s cílem 

odradit Rusko od překvapivého hybridního nebo konvenčního útoku. Rozmístění a aktivity 

odstrašujících sil NATO v pobaltských státech za účelem posílení stability ve svém důsledku 

paradoxně vedou k destabilizaci regionu.  

„Rozmístění odstrašujících vojenských kapacit NATO v regionu pobaltských států eskaluje 

dynamiku bezpečnostního dilema jako aktuální tendence vývoje neklidných vztahů mezi 

Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech. Důvodem k posílení odstrašujících 

kapacit v regionu má Aliance za cíl demonstrovat svou kreditibilitu a závazek chránit své 

ohrožené spojence před nepředvídatelnými, komparativně početnějšími a silnějšími ofenzivně 

koncipovanými odstrašujícími vojenskými kapacitami Ruska. Toto rozhodnutí Aliance na 

základě přísloví „Si vis Pacem, Para Bellum“ paradoxně vede NATO a Rusko do pasti 

spirálního procesu, nekontrolované gradující destabilizace a napětí v regionu pobaltských 

států představující riziko z nezamýšleného ozbrojeného konfliktu mezi NATO a Ruskem“.   
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4. Předchozí výzkum 

Ačkoliv byly publikovány texty často publicistického charakteru o tématu bezpečnostního 

dilema mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech (Laguerre 2016, Risk Advisory 2015; 

Jacob 2017). Téma bezpečnostního dilema mezi Ruskem a NATO v pobaltských státech po 

roce 2014 bylo zpracováno v odborných studiích jen velmi zřídka (Timoteef 2016), stručně 

(Duke, Gebhard 2017; Fenton 2015) nebo velmi okrajově (Shlapak, Johnson 2016; Clark, 

Luik, Ramms, Shirreff  2016). Hlavním poznatkem autora ze studia již publikovaných a 

studovaných zdrojů zabývající se bezpečnostní situací v pobaltských státech je především 

diferenciace zaměření publikovaných textů ve dvou hlavních proudech. První proud se 

především zabývá strachem a pocitem ohrožení angažovaných aktérů s následnou sekuritizací 

aktuální bezpečnostní situace v regionu pobaltských států. Naopak druhý proud se primárně 

zabývá odstrašujícími strategiemi zahrnutých aktérů s riziky potenciální eskalace. Na základě 

tohoto klíče autor selektuje analyzovanou literaturu a zdroje podle jejich zaměření a obsahu 

v závislosti na logickou provázanost s aplikovanými teoretickými koncepty. Jejich následující 

analýza hlavními teoretickými koncepty bezpečnostního dilema uceluje vzájemnou 

provázanost mezi teoriemi s cílem doplnit mezeru v debatě o bezpečnostní situaci 

v pobaltských státech z pohledu této teorie. Zřejmě nejkvalitnější studie o subjektivně 

vnímaných hrozbách v pobaltských státech publikoval ve svém druhém vydání v roce 2016 

časopis Journal on Baltic Security nebo kvalitní práci představuje i dizertační práce od Marise 

Andžanse z roku 2014 na Univerzitě v Rize. Ohledně zmapování a analýz bezpečnostních 

doktrín a strategií Ruska a jeho subjektivního vnímání bezpečnosti a hrozeb mezi hlavní 

studie patří: (Renz, Sinovets 2015; Facon 2017; Sokolsky 2017 nebo DIA 2017). V případě 

Severoatlantické aliance a jejího subjektivního vnímání hrozeb kromě otevřeně dostupných 

webových stránek Aliance jsou relevantními dokumenty: Deklarace ze summitu ve Walesu, 

Komuniké z Varšavského summitu, Výroční zprávy generálního tajemníka NATO z let 2015-

2016  nebo dokument pro britský parlament NATO's military response to Russia: November 

2016 update (Brooke-Holland 2016). Navíc tyto zdroje byly v případě NATO a Ruska 

zároveň použity i v kapitole pojednávající o odstrašujících strategiích zkoumaných aktérů. 

Tato kapitola primárně vychází ze studií: (Szymańsky 2017; DIA 2017; Shlapak, Johnson 

2016; Clark, Luik, Ramms, Shirreff  2016, Pomper et. Al. 2015 a další). V neposlední řadě 

mezi významné publikace bezesporu také patří The Baltic Sea Region: Hard and Soft Security 

Reconsidered pojednávající o bezpečnostní situaci v pobaltských státech zahrnující kromě 

kapitol týkajících se deterrence (Lorenz 2016; Praks 2016; Šešelgyte 2016) i kapitolu o 

bezpečnostním dilematu v regionu (Timoteef 2016).                               
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1. Bezpečnostní situace v pobaltských státech před rokem 2014 

Konec Sovětské nadvlády a komunistických vlád v zemích střední a východní Evropy v roce 

1989 společně se znovusjednocením Německa změnil bezpečnostní uspořádání v  Evropě. 

Tyto změny měly dopad i na pobaltské státy, které byly od Druhé světové války nedobrovolně 

připojeny k Sovětskému svazu. Snahy o nezávislost v lednu 1991 v Litvě a Lotyšsku byly 

násilně potlačeny sovětskou armádou. Nezávislost Estonska, Lotyšska a Litvy následovala po 

nepovedeném puči konzervativních komunistů v Moskvě v srpnu 1991 deklarací nezávislosti 

pobaltských států a jejich odtržením od SSSR v září 1991, který se o tři měsíce později 

rozpadl (Levinsson et.  al. 2002: 448). Proměna přátelských vztahů pobaltských států a Ruska 

od roku 1991 v prudké ochlazení v posledních letech reflektuje radikální změnu bezpečnostní 

situace v pobaltském regionu. V boji o nezávislost vrcholící v roce 1991 našly pobaltské státy 

silnou podporu budoucího ruského prezidenta Borise Jelcina. Jelcin se postavil proti sovětské 

agresi potlačující právo na sebeurčení Litvy a Lotyšska, osobně odrazoval sovětské vojáky 

zakročit proti pokojným demonstracím a zbránil tak dalšímu zbytečnému krveprolití. Jelcinův 

odvážný krok nicméně nebyl v Rusku na začátku 90. let osamocen, nezávislost pobaltských 

států podporovalo i veřejné mínění a ruský parlament, jemuž Jelcin předsedal. O šest měsíců 

později v červenci 1991 Jelcin, již zvolený prezident Ruska podepsal dohodu o přátelství a 

spolupráci s Litevským prezidentem Vytautasem Landbergisem, která oficiálně uznala to, co 

Kreml popíral po celé dekády, že Litva byla v roce 1940 anektována SSSR proti své vůli. Jen 

tři dny po neúspěšném puči v Moskvě 24. srpna 1991 Jelcin podepsal dekret uznávající 

nezávislost Estonska, Lotyšska a Litvy, který byl finálně přijat sovětskou vládou 6. záři 1991. 

Navzdory mnohem složitějším bilaterálním vztahům o dvě dekády později Litva jako výraz 

vděčnosti vyznamenala Jelcina im memoriam za osobní zásluhu o nezávislost Litvy v roce 

2012. Tyto symbolické akty reflektují proměnu Ruska od nástupu vlády Vladimíra Putina 

relativizující masivní mediální kampaní a propagandou dohody s pobaltskými státy uzavřené 

jeho předchůdcem s relativizací historického útlaku pobaltských států Sovětským svazem. 

Jeden z důsledků této politiky se projevil i po výsledcích parlamentních voleb v Rusku roce 

2011, kdy podpora ruských občanů v Pobaltí byla jednoznačně pro vládnoucí stranu Jednotné 

Rusko (Murza 2015). 

Další důležitou událostí na konci Studené války bylo rozpuštění Varšavské smlouvy 

v červenci 1991. Naopak její západní rival Severoatlantická aliance navzdory kritice o její 

překonanosti a nepotřebnosti byla zachována a stala se nejsilnější mezinárodní vojenskou 

organizací v Evropě (Levinsson et.  al. 2002: 448). Důsledky vyjednávání mezi Sovětským 
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svazem a USA o novém bezpečnostním uspořádání v Evropě po konci Studené války jsou 

především ohledně pobaltských států stále aktuální. V současné době Rusko opakovaně tvrdí, 

že Severoatlantická aliance a USA porušily slib Michaelu Gorbačovovi neexpandovat do zemí 

střední a východní Evropy výměnnou za stažení sovětských vojáků ze sovětských satelitů a 

znovusjednocení Německa. Ruská interpretace neuznává legitimitu expanze NATO směrem 

na východ. Zatímco bývalí američtí političtí představitelé a odborníci kontrují, že takový slib 

nikdy neexistoval. Podle Marca Kramera je ruská interpretace pouze mýtus, protože toto téma 

nikdy nebylo předmětem jednání o znovusjednocení Německa a neexistuje žádný 

zaznamenaný důkaz, že by Spojené státy daly během vyjednávání s Gorbačovem jakýkoliv 

psaný slib o budoucí expanzi Aliance (Sarott 2014). Ačkoliv pro Rusko byla jakákoliv 

expanze NATO po konci Studené války nepřijatelná. Dohoda byla nakonec realizována díky 

finančním kompenzacím Rusku vyplaceným Německem, kdy americká vojska zůstanou 

v Německu v západní části 300 km od polských hranic a nebudou se přesouvat do východního 

Německa opuštěného Sověty. George Bush trval na udržení Severoatlantické Aliance jako 

jediného garanta stability a bezpečnosti Západu. Přestože Gorbačov nikdy nedostal jasný slib 

Západu, který by zastavil rozšiřování NATO. Toto rozhodnutí bylo příčinou budoucího 

problému, kdy expanze NATO nezahrnovala pouze východní Německo, ale pokračovala dále 

na východ. Z krátkodobého hlediska bylo znovusjednocení Německa bez jasných garancí 

limitující budoucí expanzi Aliance diplomatický úspěch pro USA a NATO. Na druhé straně 

Rusko bylo po Studené válce odsunuto na okraj světového dění se ztrátou velmocenské pozice 

a paralyzované vnitřními krizemi, které zanechaly hořkost pro mnoho Rusů s nostalgií po 

letech velmocenského vlivu Sovětského svazu (Judt 2008: 659-666, 674). Jak poznamenal 

tehdejší americký ministr zahraničí James Baker: „Téměř každý úspěch obsahuje příčiny 

budoucího problému“(Sarotte 2014).   

NATO tudíž bylo zachováno a adaptovalo se na řešení nových konfliktů, jako byl rozpad 

Jugoslávie. Dále založilo program Partnerství pro mír (Partnership for Peace) v roce 1993 

orientovaný na spolupráci se všemi bývalými členy Varšavské smlouvy a postsovětskými 

státy s cílem posílit vzájemnou transparentnost, mír a demokratickou transformaci. Hlavním 

důsledkem tohoto programu bylo přivedení postkomunistických států střední a východní 

Evropy k západnímu vojenskému a politickému myšlení s ambicí o budoucí členství v alianci. 

Ačkoli tento program nezahrnoval žádné bezpečnostní garance a nespecifikoval žádné externí 

bezpečnostní hrozby. Partnerství pro mír položilo základy, jak pro budoucí expanzi NATO, 

tak pro založení fóra Aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO, 

Ruskem a Ukrajinou v roce 1997 s rozvojem mechanismu stálé rady řešící společná témata a 
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problémy. Téhož roku byl Madridským summitem schválen příchod nových členů Polska, 

České republiky a Maďarska v roce 1999. Toto rozhodnutí o rozšíření aliance směrem na 

východ povzbudilo pobaltské státy v úsilí o členství v organizaci, ale i obavy z Ruské reakce 

odmítající členství pobaltských států a Ukrajiny v NATO (Lidley-French 2006: 77-78). 

Výraznější proměny strategických a bezpečnostních priorit se týkaly Ruska. Během Studené 

války Sovětská bezpečnostní politika vycházela ze zkušeností z Druhé světové války, která si 

dala za cíl, již nikdy nevést válku na svém území. Proto sovětské síly byly i přes astronomické 

náklady dopadající na životní úroveň obyvatelstva koncipované k vedení války na 

nepřátelském území a na území satelitních států. Situace se ale zásadně změnila po rozpadu 

SSSR a konci Studené války. V roce 1993 v první ruské vojenské doktríně představené 

prezidentem Jelcinem se hrozba přímé agrese Západu a NATO proti Rusku znatelně snížila, 

ale Ruskem vnímaná hrozba vojenského konfliktu přetrvala v regionálních konfliktech 

v postsovětském prostoru a vnitřních konfliktech uvnitř Ruska. Nicméně Rusové stále vnímali 

hrozbu ze západu jako reálnou z důvodu politických sporů o expanzi NATO. Pro Rusko 

rozmístění zahraničních vojáků a zbraní na území sousedních států bylo v rozporu s ruskými 

strategickými zájmy s cílem udržet stabilitu v regionech sousedících s Ruskem a jeho 

spojencích. Z tohoto důvodu regionální války a konflikty vycházející z nacionalismu, 

územních sporů, náboženství a etnických rozdílů v blízkosti ruských hranic byly považovány 

za největší hrozby pro ruskou bezpečnost. Změna nastala po roce 2000, kdy nová vláda 

v Rusku pod vedením Vladimira Putina začala reflektovat, jak interní, tak externí hrozby 

s obavou v oslabení pozice Ruska v mezinárodních vztazích.  Externí hrozby začaly daleko 

více považovat NATO jako bezpečnostní hrozbu pro Rusko. Rusko nejvíce popuzovala 

expanze NATO a Západem řešené bezpečnostní krize v Evropě například v podobě 

humanitárních intervencí jako bylo v roce 1999 Kosovo, kdy NATO ignorovalo ruské zájmy. 

Přesto domácí hrozby jako ekonomický propad, terorismus, nacionalismus, politický a 

náboženský extremismus, etnické spory, separatismus, společenská nerovnost, slabý stát nebo 

organizovaný zločin byly hlavní bezpečnostní hrozby Ruska. Dále nová doktrína poprvé 

povoluje užití vojenské síly nejen k vypuzení externí agrese ale i ochránit stát proti 

takzvaným „proti-ústavním akcím“ a ozbrojenému násilí. Rusko navíc přijalo strategii 

ekonomické obnovy a posílení pozice Ruska v mezinárodní diplomacii po vzoru ministra 

zahraničí Gorčakova z druhé poloviny 19. Století po prohrané Krymské válce. Ruské 

strategické myšlení v rané éře Putinova prezidenství již zahrnovalo, jak tradiční geopolitický 

přístup z hlediska rozšiřování NATO v Evropě do bývalých sfér ruského vlivu ohrožující  

ruskou bezpečnost a strategické zájmy,  tak posílení mezinárodní pozice Ruska a spolupráce 
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se silnou orientací na vnitřní bezpečnost a nově nezávislé postsovětské státy (Levinsson et.  

al. 2002: 446-451). 

Zahraniční politika pobaltských států od nabytí nezávislosti v roce 1991 měla historické 

příčiny v okupaci a násilném připojení k SSSR. Znovuzrození SSSR a jeho neoddělitelnost od 

Ruska je stále v mysli mnoha Rusů a jejich představitelů, kdy rozpad SSSR byl podle Putina 

největší geopolitickou katastrofou 20. Století. Z těchto důvodů zahraniční politika 

pobaltských států usilovala o bezpečnost a ochranu před Ruskem začleněním do západních 

struktur NATO a EU. Ruská hrozba byla vždy součástí bezpečnostních agend pobaltských 

států. Po roce 2000 veškeré demokratizační pokusy v Rusku byly zastaveny a do popředí se 

dostal nacionalismus, falšování dějin v duchu sovětské minulosti a propagandy manipulující a 

mobilizující veřejnost. V této nové interpretaci dějin novou ruskou vládou Sovětská okupace 

pobaltských států, byla ospravedlněná a tvrzení pobaltských států o zločinech sovětské 

okupace jsou přehnané a nepravdivé. Nová ruská interpretace historie začala zobrazovat 

pobaltské národy jako nacistické kolaboranty během Druhé světové války a jakákoliv kritika 

SSSR v Pobaltí je „obrození fašismu“. Pobaltské státy se snaží získat mezinárodní podporu k 

uznání zločinů páchaných na jejich občanech Sovětským svazem k potvrzení jejich legitimity, 

Ruskem vedená informační válka se ji snaží podlomit. V roce 2009 ruský prezident Dmitrij 

Medvěděv založil komisi v boji proti falzifikaci historie kritizující Sovětský režim a jeho 

nejvýznamnější představitele. Tato propaganda cílená na Rusy doma a v zahraničí podněcuje 

strach a odpor k Západu portrétující pobaltské státy jako fašistické sluhy Západu 

podkopávající důvěru a stabilitu v regionu. Tyto akce a změna vedení v Rusku definitivně 

pohřbily optimistické vyhlídky na přátelskou a prosperující spolupráci mezi pobaltskými státy 

a Ruskem. Místo toho se posiluje vzájemná nejistota, napětí, averze a nedůvěra s křehkou 

rovnováhou udržující křehké obchodní vztahy se vzácnými provokacemi ze strany 

pobaltských politiků. Původní zahraniční politika Litvy, Lotyšska a Estonska po nabytí 

nezávislosti byla neutralita spojena s cílem vybudovat moderní demokratický politický 

systém, tržní ekonomiku s politickou a bezpečnostní integrací se Západem. V roce 1995, rok 

po stažení ruské armády se pobaltské státy připojily do programu Partnerství pro mír a podaly 

první přihlášky do NATO a stanovily si cíl reformovat bezpečnostní, státní a byrokratický 

systém v souladu se standardem NATO. Hlavním cílem integrace bylo „přinutit Rusko 

k opuštění imperiálních ambicí a chování a jednat s Pobaltím jako s normálními zeměmi.“ 

(Jakniunaite 2016: 7-10). Od poloviny 90. let pobaltské republiky provedly ekonomické, 

politické, bezpečnostní a institucionální reformy k dosažení standardů EU a NATO. Od nabytí 

nezávislosti pobaltské státy rovněž vzájemně úzce spolupracovali v bezpečnostních otázkách 
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před vstupem do NATO v roce 2004, ať už na úrovni hlav států, velení armád a ministrů 

obrany debatující o společných bezpečnostních hrozbách. Tato spolupráce během 

devadesátých let přinesla výsledky v podobě vytvoření společného praporu určeného pro 

peacekeepingové mise, společné vzdušné obrany a námořnictva, cvičení ale i společnou 

vojenskou akademií v estonském Tartu (Baltic Defence College). Tato spolupráce se později 

etablovala po roce 2004 jako blok pobaltských států v rámci NATO i EU. Silnou prozápadní 

orientaci pobaltských států vysvětluje historická zkušenost těchto národů z meziválečného 

období jejich první nezávislosti, kdy izolace a neutralita způsobila ztrátu svobody 

následovanou pěti dekádami sovětské okupace. Proto pobaltské státy usilují o co nejužší 

integraci a spolupráci se Západem, aby se jejich zkušenost z meziválečného období již nikdy 

neopakovala (Jakniunaite 2016: 17). 

Rozšíření NATO v roce 2004 bylo vnímáno Ruskem mnohem negativněji než rozšíření EU. 

Hlavním argumentem ruských nacionalistů bylo snížení ruského vlivu ve světě a zhoršení 

jeho geopoliticko-strategické pozice. Naopak ruští liberálové kritizovali rozšíření NATO 

z důvodu oslabení demokratických sil v Rusku. Celkově byla ruská očekávání založena, jak 

na logických racionálních argumentech, tak na emocionálních reakcích. Přijetí pobaltských 

států do NATO představovalo červenou linii v ruských vztazích se Západem ve vojenských a 

politických otázkách. Rusko vidělo v pobaltských státech integrovaných v NATO vojenskou 

hrozbu v podobě nerovnováhy sil na kontinentu ve prospěch Aliance a v rozmístění 

vojenských sil NATO v pobaltských státech s využitím vojenské infrastruktury sovětskou 

armádou, která definitivně opustila region v roce 1994. Toto téma se následně stalo 

předmětem politické rétoriky a sekuritizačním tématem v Rusku. Přestože ještě nedosahovalo 

takové intenzity, kdy by pobaltské státy integrované v NATO představovaly hrozbu a Rusko 

tak pokračovalo s pomalou demilitarizací kaliningradské oblasti a severozápadního 

vojenského okruhu. Nicméně geografická poloha Estonska, Lotyšska a Litvy představovala 

problém i pro NATO a kreditibilitu jeho bezpečnostních garancí k novým členům s ujištěním, 

že jednotky NATO nebudou v pobaltských státech rozmístěny, protože posunutí sil do 

kterékoliv ze tří pobaltských zemí vystavuje riziko nového hromadění ruských sil. Proto 

NATO přijalo spíše námořní alternativu s finanční asistencí pro obnovu vojenské 

infrastruktury v pobaltských státech a nákupu nových technologií. Od roku 2004 poskytuje 

ochranu vzdušného prostoru pobaltským státům, které dle bývalého ruského ministra obrany 

Sergeje Ivanova nepředstavovaly hrozbu ruské bezpečnosti. Z ruského pohledu rozšíření 

NATO zničilo poslední Gorbačovské naděje na vytvoření společné obranné struktury mezi 

Západem a Ruskem. Spolupráce přesto pokračovala ve zřízené Radě NATO-Rusko z roku 
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2002, lidské mobilitě nebo v kontrole hranic. Na druhou stranu největší ruská obava 

z obklíčení jejich strategicky položené Kaliningradské exklávy státy NATO a narušením 

pozemního vojenského tranzitu přes Litvu nebyla naplněna, jelikož litevská strana měla zájem 

na udržení statusu quo (Karabeshkin, Spechler 2007: 314 – 317).  

Rok před vstupem pobaltských zemí do NATO představitel ruského ministerstva zahraničí 

poznamenal, že rozšíření NATO v roce 1999 vytvořilo mnoho problémů Rusku. Primárně 

v bilaterálních vztazích se zeměmi připojených k Alianci posilující proti-ruský sentiment, kdy 

zabere mnoho času a úsilí normalizovat tuto obtížnou situaci. K těmto obavám vedly výroky 

politických představitelů nově příchozích zemí vyjadřující antipatie k Rusku. Například 

Lotyšská prezidentka Vaira-Vike-Freiberga na summitu NATO v Istanbulu v roce 2004 

vyzdvihla ruskou zodpovědnost za okupaci Pobaltí a přehlížení tradičních hrozeb těmi 

novými. O dva roky později navrhla, aby Rusko nebylo pozváno na summit NATO v Rize. 

Na druhou stranu je důležité zmínit, že se pobaltské státy v závěrečných přístupových 

rozhovorech zdrželi v důrazu na potenciální hrozby z Ruska. Důvodem byla jistota jejich 

přijetí. Proto se pobaltské státy orientovaly na rozvoj demokratických institucí, míru a řešení 

problémů s národnostními menšinami za aktivní asistence Aliance. Celkově vstup 

pobaltských zemí do NATO dlouhodobě zhoršil vzájemné vztahy s Ruskem a destabilizoval 

region. Ať už v podobě absence přímých bilaterálních dialogů, po nevyřešení starých 

problémů jako byla ratifikace hranic, nebo historické křivdy. Rusko se snažilo v roce 1997 

rozšíření NATO zabránit bezpečnostními garancemi navrženými Borisem Jelcinem, které 

však byly jednomyslně odmítnuty pobaltskými státy. Rozšíření se snažila zabránit i Putinova 

administrativa prostřednictvím zastrašování a kladení hrozeb v podobě překročení červené 

linie vztahů mezi Ruskem a Západem eskalující v novou Studenou válku. Navíc se Moskva 

snažila diskreditovat pobaltské státy utlačující menšiny, s opakováním stále neurčených 

hranic, které Rusové odmítli podepsat v případě Lotyšska a Estonska před vstupem do NATO 

a EU, a u dohody s Litvou v roce 1997 ji neratifikovala Duma. Rusko nadále považovalo 

tento region za oblast sféry svého vlivu. Rozšíření NATO nepřineslo okamžité vojenské 

hrozby Rusku, jak se předpokládalo, ale neočekávané dlouhodobé negativní politické 

důsledky jako je posílení proti-Ruského zastoupení v NATO, oslabení jeho vlivu ve 

Společenství nezávislých zemí nebo rozšíření NATO dále na východ. Dále vstup pobaltských 

států do NATO a EU nezlepšil situaci rusky mluvících menšin a posílil protiruskou rétoriku a 

šíření demokracie v dalších postsovětských státech. Tyto nové výzvy byly v rozporu 

s Ruskými vitálními zájmy, které chápaly NATO jako zastaralý konstrukt mocenské politiky 

Studené války. Zároveň Rusko nedokázalo dlouhodobě politicky profitovat z ústupků Západu 



20 

 

integrující pobaltské státy do svých struktur (Karabeshkin, Spechler 2007: 314-320;  

Jakniunaite 2016: 16-17). 

Navzdory členství pobaltských států v NATO ruské politiky, akce a výroky jejich aktérů 

nadále znepokojovaly jejich politické elity. Ať už se jednalo o stržení bronzové sochy vojáka 

v Estonsku v roce 2007, obavy Litvy z energetické závislosti na Rusku nebo závislost 

Lotyšska na vlivu ruského byznysu (Jakniunaite 2016: 7-10). Pobaltské státy potichu, ale 

efektivně lobovaly pro zahrnutí Ruska jako strategické hrozby do nového strategického 

konceptu NATO zdůrazňující kolektivní obranu všech členů jako hlavní cíl Aliance. Tato 

snaha byla urychlena Rusko Gruzínskou válkou v roce 2008 prvním mezistátním konfliktem 

v Evropě po rozpadu Jugoslávie. Nicméně NATO ve svém strategickém konceptu z roku 

2010 explicitně nezmiňuje Rusko jako hrozbu. Místo toho usiluje o spolupráci s Ruskem. 

Naopak Rusko ve svých vojenských doktrínách od roku 2003 do roku 2010 otevřeně zmiňuje 

rozšiřování NATO, zahrnující pobaltské členské státy jako jednu z nevětších hrozeb pro 

ruskou národní bezpečnost. Proto konflikt Gruzií v roce 2008, kdy Rusko intervenovalo 

s cílem pomoci proruským separatistickým oblastem Abcházie a Jižní Osetie paradoxně 

šokoval více staré členy NATO než nové členy. Pobaltské státy na možnost vojenského střetu 

mezi oběma zeměmi varovaly několik již měsíců. Tato varování však nebyla brána vážně, 

protože západní státy nevěřily do té doby obavám pobaltských zemí z ruské agrese proti 

sousedním postsovětským republikám. Rusko-gruzínský konflikt částečně podkopal důvěru 

západních zemí a NATO, kdy přerušilo komunikaci s Ruskem na více než rok a na popud již 

sekuritizujících pobaltských členů začalo brát ruské ambice v podobě ruských sfér vlivu 

obezřetněji. V důsledku toho NATO zdůraznilo ve svém strategickém konceptu z roku 2010 

kromě ostatních bezpečnostních výzev také kolektivní obranu v článku 5 Severoatlantické 

smlouvy s efektivním odstrašením jako nadále hlavní pilíř aliance. Je zde ale otázka, zdali by 

bez rusko-gruzínské války dokázaly východoevropské členské země včele s pobaltskými státy 

prosadit silný závazek o kolektivní obraně. Obecně pobaltské státy od své nezávislosti v roce 

1991 zastávaly jednotný pohled na ruskou hrozbu. Zároveň si uvědomovaly její trvání i 

budoucnu, přestože považovaly přímou vojenskou agresi Ruska za nepravděpodobnou. Spíše 

se klonili k názoru, že Rusko by dalo přednost užití asymetrických nástrojů moci, jako jsou 

ekonomické nástroje v dodávkách energetických surovin, informační kampaně, hackerské 

útoky nebo diplomatický nátlak k podkopání pobaltských států a jejich návratu do ruské sféry 

vlivu. Do roku 2014 pobaltští politici nepředpokládali, že by Rusko chtělo znovu okupovat 

pobaltské státy, ale spíše narušit suverenitu zemí ekonomickými nástroji (Jakniunaite 2016: 

14-21).  
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2. Bezpečnostní teorie Kodaňské školy  

Bezpečnostní hrozba v pojetí Kodaňské školy je chápána jako intersubjektivní sociální 

konstrukt vycházející z konstruktivismu. Bezpečnost a vytváření hrozeb tudíž nevychází 

primárně jen z materiální podstaty, ale je poháněna i sociálním diskursem, který hrozby 

neobjevuje, nýbrž vytváří. Tento nový teoretický proud v analýze bezpečnosti vznikl v 90. 

letech 20. století reprezentovaný dílem Bezpečnost, Nový rámec pro analýzu zformulovaný 

teoretiky Kodaňské školy B. Buzanem, O. Wæverem, J. Wilderem. Tradiční bezpečnostní 

koncept zahrnující politický a vojenský sektor je rozšířen o sektory ekonomické 

environmentální a sociální. Pojem bezpečnost se v mezinárodních vztazích a politice dá 

chápat jako existenční hrozba pro referenční objekt a jeho schopnost přežít a existovat. 

Ačkoliv jedním z předmětů kritiky je dominantní a rigidní státocentrický model v analýze 

bezpečnosti aplikovanými koncepty Kodaňské školy. Tato škola dává také prostor, jak 

mezinárodním organizacím, tak i nestátním aktérům a nepreferuje pouze státy. 

V mezinárodním měřítku bezpečnostní teorie Kodaňské školy nejčastěji operuje s analytickou 

rovinou na čtyřech úrovních. První úroveň Mezinárodní systémy zahrnuje největší integrované 

jednotky s globálním dopadem. Druhá úroveň Regionální subsystémy obsahuje integrované 

jednotky v mezinárodním systému s  koherentní a nekoherentní strukturou, s různou mírou 

různorodosti a vzájemné závislosti. Další úrovní jsou jednotky. Jednotky mohou být státy, 

mezinárodní organizace nebo nestátní aktéři. Jednotky jsou následovány podjednotkami 

zakončené jednotlivci. Mezi klíčové nástroje analýzy bezpečnosti Kodaňské školy patří 

koncept sekuritizace, řečový akt, existenční hrozba a referenční objekt v interakci 

s bezpečnostními sektory (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 12–17, 31).  

2.1. Sekuritizace 

Pojem sekuritizace byl poprvé představen Olem Wæverem, který se ptal zda-li je bezpečnost 

objektivní (co skutečně vytváří hrozbu, jak být chráněn před nebezpečím) nebo subjektivní       

(co je vnímáno jako hrozba, pocity ohrožení a bezpečí). Wæver argumentoval, že bezpečnost 

je sociální konstrukt řečového aktu. Proto její analýza obnáší vnímání existenciálních hrozeb, 

ať už reálných nebo fiktivních s následnou reakcí (Janušauskiené, Vileikiené 2016: 114-116). 

Nazírání a pojmenování bezpečnostní hrozby je hlavním úlohou bezpečnostní politiky státu. 

Proto zásadním cílem bezpečnostních strategií a doktrín států je identifikovat hrozbu, 

klasifikovat ji a vyhodnotit (Jakniunaite 2016: 16). Dle Kodaňské školy se bezpečnostní 

hrozba se stává společenským a politickým tématem, jehož úroveň a intenzitu měří koncept 

zvaný sekuritizace. Bezpečnost se tak stává ústředním tématem společenského diskursu, kdy 



22 

 

političtí a sociální aktéři mají za cíl kritizovat a změnit současný bezpečnostní stav a chování 

od běžných procedur a nastavení. Jinými slovy sekuritizace politizuje témata bezpečnosti 

s vysokou veřejnou prioritou ve společenské diskuzi a politice státních i nestátních aktérů. 

V mezinárodních vztazích sekuritizace znamená problém, který je vnímán a řešen nejvyššími 

politickými elitami. Sekuritizace se jako ostatní témata řadí na stupnici témat politizovaných a 

depolitizovaných (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 34). Politické téma se stává bud nepolitické 

(není politicky zajímavé a stát se jím nezabývá), politizované (široce vnímaná/koncipovaná a 

rutinně státem vykonávaná veřejná politika) nebo sekuritizované, kdy je dané téma 

předmětem zvláštní pozornosti státu a jeho elit. V mezinárodní bezpečnosti proces 

sekuritizace nastává tehdy, pokud vláda nebo společnost má dojem, že významem převyšuje 

všechna ostatní témata. Sekuritizace se tak stává hlavní politickou prioritou zavádějící 

mimořádná bezpečnostní opatření bez ohledu na to, zdali je daná bezpečnostní hrozba reálná 

nebo ne. Tato opatření se liší intenzitou dle vládnoucího politického režimu, pocitu ohrožení a 

dalších faktorů (Eichler 2002: 100-101). 

Proces sekuritizace zahrnuje řečový akt, který sekuritizující aktér prosazuje prostřednictvím 

rétoriky a komunikuje jako určité téma existenční hrozby pro daný referenční objekt. Řečový 

akt generuje intenzitu a efektivitu diskursu o specifické bezpečnostní hrozbě v rámci daného 

kontextu. Sekuritizace má za cíl být přijatá veřejností, která akceptuje zavedení výjimečných 

opatření za cílem ochránit danou společnost před existenční hrozbou a zabránit masivním a 

nenapravitelným škodám. Ideální stav je desekuritizace, kdy široce diskutované téma 

možného válečného konfliktu vrátí na politickou úroveň nebo bezpečnostní hrozba nemá 

politickou prioritu. Klíčem k prosazení výjimečných bezpečnostních opatření sekuritizace je 

podpora veřejnosti, ať už demokratické nebo nedemokratické. Když stát zavede a společnost 

příjme mimořádná bezpečnostní opatření, sekuritizace je úspěšně prosazena. Příkladem může 

být válka proti terorismu v USA během Bushovy administrativy zavádějící speciální opatření 

akceptovaná veřejností. Úspěšná sekuritizace proto prosazuje subjektivní interpretaci 

bezpečnostní hrozby, která následně zavádí mimořádná opatření s dopady na status quo a 

vztahy mezi jednotkami v regionu a uvnitř státu, které mohou pro sekuritizujcího aktéra mít 

nezamýšlené důsledky. Z výše uvedeného vyplívá že, provedení sekuritizace politickými 

aktéry a její akceptace veřejností pramení z politického rozhodnutí (Buzan, Wæver, Wilde 

2005: 34– 37, 40–41, 57).  

Vyhodnocení dané bezpečnostní hrozby, vždy závisí na politickém aktérovi, který disponuje 

politickou mocí a sociálním vlivem. Nicméně roli může sehrát i funkcionální aktér, který 

může přímo i nepřímo ovlivnit vnímání bezpečnostní hrozby a politická rozhodnutí aktéra 
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sekuritizace. Aktéry sekuritizace mohou být osoby nebo skupiny usilující o realizaci řečového 

aktu. Jedná se například politické elity, vlády, byrokratické a stranické aparáty, etnické 

menšiny, povstalce či lobbistické a zájmové skupiny veřejně poukazující na bezpečnostní 

témata a hrozby (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 48–57). Role výzkumníka, je proto analýza a 

vyhodnocení jejich rozhodnutí a interpretací bezpečnosti. „Konstrukce bezpečnostních 

problémů je dílem politických aktérů a nikoli analytiků bezpečnost“(Buzan, Wæver, Wilde 

2005: 46). 

Pojetí konceptu sekuritizace představené Kodaňskou školou, jehož artikulace reflektuje 

bezpečnostní hrozbu, bylo předmětem kritiky Thierriho Balsacqua z Pařížské školy. Balzacq 

sémanticky relativizuje samostatný nástroj řečového aktu interpretující co je bezpečnost, který 

může být zavádějící ve zkoumání reálné bezpečnostní situace. Subjektivní pohled aktéra 

provádějícího řečový akt přehlíží objektivní kontext bezpečnostní situace. Balzacq se tuto 

mezeru snaží zaplnit novými rámci. Dle Balzaqua je efektivní sekuritizace postavená na přízni 

veřejnosti, kde kauzalitu sekuritizace rozlišuje na rétoriku sekuritizujících aktérů cílících 

k veřejnosti s jejich schopnostmi a reálnými cíly. Dále je sekuritizace závislá na kontextu, 

ovlivňující nálady veřejnosti a relevanci sekuritizovaného tématu se schopností 

sekuritizujícího aktéra v užití vhodných slov a přesvědčivých argumentů k získání podpory 

určitého segmentu veřejnosti pro politické účely. Podle Balzacqua je sekuritizace mnohem 

komplexnější jev, nezaručující přímočarý proces interakcí a příčin (Balzacq 2005: 191-193). 

2.2. Referenční objekt  

Referenční objekt je volně definován Kodaňskou školou takto: “aktéři jsou entity, které jsou 

existenčně ohroženy a mohou si volně nárokovat právo na přežití“ (Buzan, Wæver, Wilde 

2005:48). Jinými slovy „referenční objekt je jednotka, na jejíž bezpečnostní zájmy se 

odvolávají činitelé bezpečnostní politiky. Jménem referenčního objektu a jeho zájmů (zejména 

pak životních a strategických) se zdůvodňují všechna důležitá rozhodnutí v oblasti 

bezpečnostní politiky“ (Eichler 2002: 105).  Proces sekuritizace v referenčních objektech 

dirigují jeho aktéři pod vlivem funkcionálních aktérů, kteří poukazují na danou bezpečnostní 

hrozbu v referenčním objektu. V tradičním bezpečnostním pohledu je nejvýznamnějším 

referenčním objektem stát, který se snaží přežít, uchovat svou suverenitu, ochránit své 

obyvatelstvo, národní hodnoty a identitu s územní celistvostí. V širším pojetí je vymezení 

referenčního objektu mnohem komplexnější nabízející aktérům sekuritizace široké spektrum 

sociálně zkonstruovaných jednotek působící jak uvnitř státu, tak mimo stát. Tento komplexní 

systém obsahuje aktéry sekuritizace s minimálním politickým vlivem a legitimitou jako 



24 

 

například malé protestní skupiny, separatistické skupiny, teroristické organizace nebo 

organizovaný zločin na prosazení sekuritizačního tématu, až po mocné politické elity usilující 

o vytvoření globálního referenčního objektu lidstva zahrnující ideologie, náboženství, zbraně 

hromadného ničení nebo globální oteplování. V důsledku toho mají nejvyšší sekuritizační vliv 

v referenčním objektu političtí aktéři s legitimní politickou mocí. Nicméně zde existují i 

mezinárodní a nestátní aktéři, kteří představují relevantní sekuritizační témata (Buzan, 

Wæver, Wilde 2005: 48–50).  

2.3. Bezpečnostní sektory  

Sektory jsou nástroji ke klasifikaci bezpečnostních hrozeb, které vymezují, charakterizují a 

klasifikují konkrétní oblast zabývající se bezpečnostní politikou. Dále bezpečnostní sektory 

jsou vzájemně propojené, kde se prolínají interakce mezi jednotkami čelící hrozbám, které se 

v jednotlivých sektorech liší. Slovy jejich nestora Barryho Buzana bezpečnostní sektory 

definujeme „jako náhledy na mezinárodní systém, které staví do popředí jeden konkrétní 

aspekt vztahů a interakcí mezi veškerými jeho jednotkami“ (Buzan, Jones, Little 1993:31). 

Mezi základní bezpečnostní sektory patří vojenský, politický, ekonomický, environmentální a 

sociální (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 38–39; Jakniunaite 2016: 16). 

V politickém sektoru je stále nejvýznamnějším aktérem stát. Každý stát je postaven na 

idejích, jako je občanský nacionalismus, suverenita nebo ideologie legitimizující politické 

instituce. Referenčním objektem státu je vnější a vnitřní suverenita, kdy může být ohrožena 

jeho územní integrita, politický systém vládní struktura nebo existence státu jako takového. 

Zákonitě obavy z ohrožení suverenity státu vedou jeho vládu nebo obyvatelstvo k sekuritizaci. 

V rámci mezinárodní bezpečnosti stát může být ohrožen také bezpečnostními hrozbami 

vnitřního štěpení stát-národ v podobě iredentismus a separatismus. Dalšími příčinami 

bezpečnostních hrozeb mohou být politicko-ideologické spory, nacionalismus, etnická a 

jazyková heterogenita nebo změna mezinárodního řádu (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 175–

188). 

Ekonomická vitalita a prosperita je zásadní pro sociální i politickou stabilitu, vojenskou sílu a 

úroveň životního prostředí státu a společnosti. Ekonomická témata jako je energetická 

bezpečnost a závislost státu na určité komoditě může být využita k politickým a vojenským 

zájmům. Většina hrozeb ekonomického charakteru je úzce provázána s ostatními sektory. 

V důsledku toho se ekonomický sektor překrývá s ostatními sektory (Buzan, Wæver, Wilde 

2005: 129–138). 
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Většina referenčních objektů stále spadá do vojenského sektoru, kde působí primárně státní 

aktéři orientovaní na ochranu své územní integrity a suverenity na regionální a vnitrostátní 

úrovni, tak i aktéři nestátní. Regionální úroveň umožňuje státům formovat regionální 

bezpečnostní komplexy s referenčními objekty v podobě mezistátních aliancí a organizací. 

Pro nasazení a hrozbu použití vojenské síly aktérem referenčního objektu čelící bezpečnostní 

hrozbě nebo pocitu ohrožení rozhoduje již zmíněný proces sekuritizace determinovaný 

geografickými, historickými a politickými faktory. V určitých regionech sekuritizace přispěla 

k vzniku bezpečnostních dilemat a jejich kontinuitě (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 61-73,80–

84).  

Hlavním aspektem sociálního sektoru je identita a sebepojetí. Jednotlivci se identifikují svými 

idejemi a zvyklostmi jako určitá sociální skupina, která nemusí být totožná s aktuální 

vládnoucí skupinou, ideologií nebo systémem. Koncept identity formuje celý sociální sektor. 

Mezi sociální skupiny patří národnosti, kulturní jazyková, kmenová a rodinná příslušnost, 

náboženské a etnické skupiny tvořící zároveň referenční objekty. Sociální nejistota, nestabilita 

a nebezpečí (social insecurity) vzniká, když sociální skupina označí určitý vývoj jako svou 

existenciální hrozbu. Mezi hrozby patří například migrace, epidemie, genocida, národní, 

občanská a etnická diskriminace, nacionalismus ohrožující identitu určité sociální skupiny, 

informační válka nebo propaganda. Důležitou roli zde hrají média. Sociální sektor je tak 

velmi úzce propojen s informační a mediální oblastí, jejichž interpretace a narativy mají silný 

vliv na sociální skupiny. Dále bezpečnostní hrozba může nastat, když média podněcují 

zranitelné a neloajální skupiny, které se stanou nebezpečné. Možná reakce je cenzura, represe, 

mimořádná opatření, diskriminace v rámci výjimečné situace ale i integrace, informační 

kampaně nebo vzdělání (Buzan, Wæver, Wilde 2005:140-144; Jakniunaite 2016: 24-25). 

Jelikož je sekuritizace intersubjektivní proces přímo provázaný s vyhodnocováním a 

interpretací bezpečnostních hrozeb. Nesoulad v interpretaci a vyhodnocení bezpečnostní 

hrozby mezi dvěma a více státy může logicky vzbudit vzájemnou nedůvěru vedoucí k 

bezpečnostnímu dilematu. Tento jev ovšem nezahrnuje pouze vojenský či politický sektor, ale 

i například sektor společenský v podobě rizik nacionálně-společenských a kulturních dilemat. 

Jedná se například o agresivní upevnění národní identity jednoho státu, který znepokojuje 

ostatní státy a vyvolává pocit ohrožení jejich vlastní suverenity a národní identity. Tento 

nacionalismus, ať už politický nebo kulturní může v kontextu vést k vzájemně odvetným 

krokům zainteresovaných stran v rámci bezpečnostního dilematu destabilizující celý region 

(Eichler 2002: 100-101). 
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2.4. Regionální bezpečnostní komplex (RSC)  

Teorie bezpečnostních komplexů byla poprvé představena Barrym Buzanem v roce 1983 v 

publikaci People states and fear. Logika bezpečnostních komplexů vychází především ze 

vzájemných vztahů sociálních jednotek ovlivňovanými zranitelností a bezpečnostními 

hrozbami. Tento koncept sociálních vztahů se zabývá dynamickými vztahovými procesy, jako 

je bezpečnostní dilema, mocenská rovnováha, závody ve zbrojení nebo bezpečnostní režimy. 

Regionální subsystémy původně vycházející z klasické teorie bezpečnostních komplexů 

zahrnují především státní aktéry ve vojenském a politickém sektoru a byly přijaty 

neorealismem v 70. letech 20. Století.  Nicméně tato teorie se od 90. let kontinuálně upravuje 

a dynamicky rozvíjí (Buzan, Wæver, Wilde 2005: 18–21). 

Buzan a Wæver definují Bezpečnostní komplex jako: „skupinu států, jejichž hlavní 

bezpečnostní náhledy a starosti jsou natolik provázané, že problémy národní bezpečnosti 

každého z nich, nelze přiměřeným způsobem analyzovat či řešit odděleně.“ (Buzan, Wæver 

2005:21). Z definice vyplývá, že všechny státy jsou navzájem mezi sebou bezpečnostně 

provázány, kdy zásadním faktorem bezpečnostní nejistoty je geografická vzdálenost. Státy se 

cítí více vojensky a politicky ohroženy od svých blízkých sousedů než od vzdálenějších 

mocností. Geograficky fragmentovaný anarchický mezinárodní systém formuje strukturu 

bezpečnostní závislosti mezi státy společně s vnitřní a vnější dynamikou v rámci regionálního 

uspořádání neboli bezpečnostního komplexu. Vnitřní dynamika bezpečnostní závislosti 

znázorňuje stupnice vzájemného přátelství a nepřátelství mezi státy. Na nejnižším stupni je 

konflikt vycházející ze soupeření, nejistoty a strachy jako výsledek sekuritizačních procesů 

zainteresovaných států. Dále na prostřední úrovni je bezpečnostní režim koexistující mezi 

bezpečnostním dilematem a spoluprácí, kdy nejvyšší úrovní přátelství je spojenectví. 

Regionální bezpečnostní komplexy vytváří shluky států, které jsou provázány s vnějšími 

regionálními bezpečnostními komplexy, státy a globálními velmocemi. Tito externí aktéři zde 

penetrují a vytvářejí bezpečnostní spolupráci a vztahy se státem uvnitř konkrétního 

bezpečnostního komplexu (Buzan, Wæver 2003: 46).  Jejich vzorce vztahů jsou ovlivňovány 

historickými, náboženskými, geografickými a kulturními faktory. Neméně relevantní je zde 

také faktor ztotožnění se státních aktérů se svými rolemi. Státy může pohánět ideologické 

přesvědčení, nacionalismus, historické křivdy, vnější nátlak, bezpečnostní hrozby nebo 

materiální a teritoriální zájmy (Buzan, Wæver 2003: 49–50). Struktura regionálního 

bezpečnostního komplexu se skládá ze čtyř úrovní. První úroveň je hranice oddělující 

regionální bezpečnostní komplex od ostatních bezpečnostních komplexů. Druhou úrovní je 

anarchická struktura, kde jsou zastoupeni minimálně dva suverénní státní aktéři. Třetí úroveň 
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je polarita vymezující distribuci a rozložení moci mezi jednotkami uvnitř komplexu. Poslední 

čtvrtou úrovní je sociální struktura reflektující přátelské a nepřátelské vzorce vztahů mezi 

jednotkami (Buzan, Wæver 2003:53).     

Bezpečnostní komplex může být nahrazen konstrukcí regionálního bezpečnostního 

společenství. Státy samy sebe přestanou vnímat jako hrozbu a bezpečnostní komplex zaniká. 

Pokud regionální interakce a změny zahrnují pouze několik aktérů, jde pouze o změnu 

mocenské struktury v regionálním komplexu v rámci anarchického systému (Zelinka 2008: 

56–58). Dále regionální bezpečnostní komplexy neexistují, pokud státy sekuritizují pouze své 

vnitřní problémy nebo jsou přímo politicky ovládány vnějšími mocnostmi. Tyto subsystémy 

s vlastní strukturou a interakcemi jsou vyhodnocovány v rámci regionální bezpečnosti podle 

regionálního uspořádání jednotek a rozdílů mezi nimi, jejich vzájemných vztahů a rozložením 

moci mezi hlavními jednotkami subsystému. V analýze RSC se navíc rozlišují homogenní 

komplexy aplikující klasické bezpečnostní teorie a heterogenní komplexy akceptující nové 

sektory a aktéry (Buzan, Wæver, Wilde 2005:23). Proto odmítnutím rigidního 

státocentrického přístupu s cílem obohatit analýzu o nové sektory a nestátní aktéry byl 

regionální bezpečnostní komplex redefinován jako „soubor jednotek, jejichž hlavní procesy 

sekuritizace a desekuritizace jsou natolik provázané, že problémy bezpečnosti každého z nich 

nelze přiměřeným způsobem analyzovat či řešit odděleně“ (Buzan, Wæver 2003: 44). 

Teorie regionálních bezpečnostních komplexů se nejčastěji aplikuje na  deskriptivní typ 

analýzy. Ta zahrnuje čtyři úrovně, které, formují regionální bezpečnostní komplex: vnitřní 

situace uvnitř jednotlivých států v regionu, vztahy mezi státy uvnitř regionu, interakce regionu 

s ostatními regiony a vliv globálních mocností v regionu (Buzan, Wæver 2003:51). 

Regionální bezpečnostní komplexy podle bezpečnostní dynamiky dále jsou děleny na 

centrované a standardní. Centrovaný regionální bezpečnostní komplex má unipolární 

strukturu zahrnující angažující se supervelmoc nebo unipolární velmoc jako jsou USA 

v Severní Americe nebo Rusko ve Společenství nezávislých zemí. Standardní regionální 

bezpečnostní komplex je formován dvěma a více mocnostmi v rámci jejich bezpečnostně 

politických zájmů. Zatímco integrovaný region států s nadnárodními institucemi jako je 

Evropská unie redukuje hegemoniální převahu jednoho státu. Anarchická struktura, 

nerovnoměrné rozložení moci mezi aktéry, jejich přátelské či nepřátelské vztahy určují, zda 

regionální bezpečnostní komplex je charakterizován jako stabilní bezpečnostní společenství s 

bezpečnostními režimy nebo region trpící bezpečnostními dilematy a konflikty mezi státy 

(Buzan, Wæver 2003:55-58).  
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3. Aplikace konceptů Kodaňské školy v období 2014 – 2017 

3.1. Region pobaltských států jako subregion Regionálního bezpečnostního komplexu 

Podle závěrů disertační práce Marise Andžānse z Univerzity v Rize pobaltské státy formují 

díky své geografické poloze subregion regionálního bezpečnostního komplexu (Andžāns 

2014). Na základě teorie RSC interakce pobaltských států integrovaných v NATO a EU 

s ruskými menšinami a Ruskem nejdou vidět odděleně. Silné politické, strategické, historické 

a ekonomické vazby s bezpečnostními obavami pobaltských států a Ruska vytváří „negativní“ 

bezpečnostní dynamiku v podobě vzájemné sekuritizace. Dále v tomto regionu penetruje 

externí velmoc USA prostřednictvím NATO ohrožující Rusko v pozici místní velmoci. Jejich 

interakce má zásadní dopad na bezpečnostní situaci v tomto sub-regionu rozdělující pobaltské 

státy a NATO na jedné straně a Rusko s jeho menšinami v pobaltských státech na straně 

druhé. Vstup Estonska Lotyšska a Litvy do NATO a EU v roce 2004 transformoval pobaltské 

státy z postsovětského regionálního bezpečnostního komplexu do Evropského, definovaného 

Buzanem a Wæverem v roce 2003 (Buzan, Wæver 2003: 414-416). V jeho důsledku je tak 

subregion pobaltských států bodem interakce mezi dvěma komplexy pod dominancí Západu a 

Ruska, kdy se sféry vlivu mezi komplexy vzájemně překrývají a mohou vést ke kolizi. Rusko 

bylo a je pobaltskými státy sekuritizováno jako největší vnímaná bezpečnostní hrozba 

z politického, vojenského, ekonomického a sociálního sektoru. Rusko je sekuritizovnáno jako 

stát disponující s jasnou vojenskou převahou a cílem ovlivnit vnitřní fungování a suverénní 

rozhodování pobaltských států a navrátit tyto státy do sféry svého vlivu. Mezi mocenské 

nástroje Ruska v regionu pobaltských států patří asymetrické taktiky v podobě ruských 

menšin, propaganda a dezinformace, energetická nebo kybernetická bezpečnost. Na druhou 

stranu Rusko obecně sekuritizuje ochranu svých občanů v zahraničí, jazyka a kultury s cílem 

posílit svůj politický a ekonomický vliv v pobaltských státech a svou bezpečnost. Dále jsou 

pobaltské státy a jejich protiruské politiky sekuritizovány v Rusku jako vojenská hrozba 

z důvodu jejich členství v NATO a jeho vojenského posilování u ruských hranic, jehož 

rozšiřování přesahuje do Ruské sféry vlivu. Optikou ruských menšin jsou ruský jazyk, kultura 

a práva referenční objekt, které pobaltské státy utlačují (Andžāns 2014: 16-19). 

Hlavní sekuritizující aktéři jsou státy a jejich instituce s politickou reprezentací jako například 

ministerstva, velení ozbrojených sil nebo tajné služby. Často jsou sekuritizujícími aktéry i 

společnosti, především v pobaltských státech, které jsou zároveň i referenčními objekty. Jedná 

se, jak o ruské menšiny, tak i o místní domobrany a obranné spolky. Političtí aktéři a 

organizace pobaltských států reprezentující veřejnost pod vlivem masových médií a 
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zájmových skupin pokládají za referenční objekt: ústavu, demokracii, ochranu obyvatel, 

územní celistvost s publikem široce zahrnující pobaltskou a ruskou veřejnost s mezinárodním 

přesahem k Západu, USA a NATO. V Rusku jsou pobaltské státy sekuritizovány  především 

státními institucemi a politiky ovládající státní média a organizace. Sekuritizace je především 

cílena na Rusy a mezinárodní společnost. Hlavními referenčními objekty Ruska jsou 

suverenita, národní bezpečnost, identita, jazyk, kultura, ruské menšiny v pobaltských státech a 

geopolitika (Andžāns 2014: 21-26, Jakniunaite 2016: 12-13). 

Obecně se desekuritizace mezi státy v regionu díky diametrálně vojenskopoliticko-kulturním 

odlišnostem obou stran nepředpokládá. Obě strany zastupují odlišné soupeřící politické a 

obranné organizace. Zároveň posilování národních identit pobaltských států vede ke konfliktu 

s ruskými menšinami s jejich jazykovou expanzí za podpory Ruska (Buzan, Wæver, Wilde 

1998:136-137). Posilování suverenity pobaltských států integrací na Západ samo osobě vede 

ke konfliktu s Ruskem s cílem obnovit svou vůdčí roli, jak na regionální, tak na globální 

úrovni. Pro následující vývoj a dynamiku v regionu jsou sekuritizační procesy a jejich 

důsledky v Rusku disponující vojenskou a mocenskou převahou v regionu vzbuzující obavy 

sousedů klíčové. V důsledku této nejistoty reagují pobaltské státy další sekuritizací, jelikož 

nesekuritizace by je vystavila většímu bezpečnostnímu riziku. Po roce 2014 se optimistické 

domněnky o zmírnění ruské sekuritizace a případné desekuritizace pobaltských států 

nepotvrdily (Andžāns 2014 :27-30). 

3.2. Pobaltské státy 

Před rokem 2014 byla intenzita vnímání ruské hrozby velmi odlišná mezi pobaltskými státy. 

Největší pocity ohrožení byly zaznamenány v Litvě, která byla společně s Polskem 

vyobrazována jako „the new cold warrior“ s nepřátelským vztahem k Rusku. Na druhé straně 

umírněnější Estonsko a Lotyšsko byly označeny jako „frosty pragmatist“ zaměřené na obchod 

s opatrnější kritikou jako je stav lidských práv v Rusku. Bodem zlomu byl rok 2014. Ačkoliv 

do té doby Rusko již bylo předmětem sekuritizace hrozeb v pobaltských státech, jejichž 

bezpečnostní situace se nijak výrazně nezměnila (Jakniunaite 2016: 7-10). Krize na Ukrajině, 

ruská anexe Krymu a podpora separatistů ve válce na východní Ukrajině od roku 2014 

radikálně změnila bezpečnostní vnímání hrozeb v pobaltských státech. Lotyšský ministr 

zahraničí Edgars Rinkevičs nazval ruskou agresi s anexí Krymu jako: „porušení 

mezinárodního práva a principů ohrožující Lotyšsko, Evropu a svět“ (Jakniunaite 2016: 15).  

Exprezident Lotyššska Andris Berzinš označil Rusko za „hrozbu globálního míru a 

bezpečnosti“ (Jakniunaite 2016: 15). Pobaltské státy proto začaly odlišně vnímat hrozbu 
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z Ruska s větším pocitem přímého vojenského ohrožení a zranitelnosti, kdy sekuritizace 

Ruska se plně transformovala na úroveň státu jako existenciální hrozba. V důsledku toho se 

ruská hrozba stala celospolečenským politickým tématem ve všech pobaltských státech 

s velkou mírou konsenzu v podobě přehodnocení bezpečnostních opatření. Ta zahrnují 

posílení výdajů obranu, snahu o demonstrativní potvrzení bezpečnostních garancí NATO 

nebo znovuzavedení povinné vojenské služby. Kromě vojenské dimenze je zde také pocit z 

ekonomického ohrožení v podobě energetické bezpečnosti a kriminality paralyzující chod 

státu a společnosti činící izolované pobaltské státy zranitelné z ekonomicko-politického 

vydírání, kybernetickými útoky nebo informační válkou. Jak již bylo zmíněno, hlavními 

referenčními objekty pro pobaltské státy jsou: zachování státu, suverenity, územní integrity, 

ochrana obyvatel a státních institucí, tradic a hodnot. Před rokem 2014 byly pobaltské 

společnosti rozděleny ve vnímání konkrétních referenčních objektů a hrozeb jako je například 

vojenská ochrana území a hranic. Proto jednou z hlavních změn mezi roky 2014-2016 byl 

konsenzus mezi veřejností a politickými elitami na hlavní bezpečnostní prioritě, kterou se 

stala teritoriální obrana před možnou ruskou hybridní nebo překvapivou konvenční agresí 

(Jakniunaite 2016: 12-14). V roce 2016 Estonská zahraniční rozvědka (Estonian Information 

Board) konstatovala, že:  „Politiky přijaté současnou Ruskou vládou zůstanou největším 

faktorem ohrožení vojenské bezpečnosti regionu Pobaltí v blízké budoucnosti“ (Jakniunaite 

2016: 15).  

Ačkoliv v bezpečnostní komunitě panuje spíše skepse k možnosti přímé vojenské agrese z 

Ruska. Estonská zahraniční rozvědka až tak optimistická není, a uvádí, že„ užití vojenské síly 

proti Pobaltským státům nemůže být plně vyloučeno, jelikož konflikty odehrávající se 

nedaleko se mohou snadno přelít do Pobaltí“ (Jakniunaite 2016: 17). Tento postoj vyjadřuje 

zásadní systematickou změnu politického a strategického myšlení v Evropě  21. století, kdy 

konvenční teritoriální konflikt bez jakékoliv intervence a pomoci od silnějších Evropských 

spojenců nelze vyloučit. Z tohoto důvodu znepokojené pobaltské státy bedlivě sledují, jak 

Rusko, tak nálady a rozhodnutí západních spojenců. Ve vojenském sektoru pobaltské státy 

sledují ruskou vojenskou reformu s modernizací ruských sil a demonstrace síly, jako jsou 

rozsáhlá cvičení Zapad v blízkosti pobaltských hranic s dostatkem kapacit vést ofenzivní akce 

na dlouhé vzdálenosti. Ta v minulosti simulovala i okupaci pobaltských zemí s nasazením 

jaderných zbraní proti zemím NATO. Mezi další obavy patří vojenské provokace Ruska. 

Příkladem může být rostoucí intenzita narušování vzdušného prostoru a námořních hranic 

pobaltských států ruskými stíhačkami. V roce 2015 muselo hostující letectvo Aliance řešit na 

160 incidentů  zvyšující pravděpodobnost neúmyslné kolize s letectvem Ruska (Kraishnik 
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2016). Dále nejznámějším případem byl únos důstojníka Estona Kohvera z Estonské tajné 

služby na estonském území ruskou tajnou službou FSB dva dny po návštěvě amerického 

prezidenta Obamy v Tallinnu v září 2014. Kohver byl v Rusku obviněn ze špionáže, které 

estonská strana považuje za ilegální a porušení respektu estonské suverenity. Tyto incidenty 

okomentoval litevský ministr zahraničí Linas Linkevicius jako „výzvu pro NATO a jeho 

kreditibilitu“ (Murza 2015). Poslední problém představuje Kaliningradská exkláva se silnou 

ruskou vojenskou přítomností ohrožující země NATO, která je komunikačně a infrastrukturně 

závislá na Litvě nabízející Rusům mnoho možností provokace (Jakniunaite 2016: 17-19; 

Grigas 2015). 

Zmíněné aspekty ruské vojenské hrozby samy osobě nejsou pro pobaltské státy ničím novým. 

Pouze změna kontextu a situace transformovala tyto hrozby jako reálnější ve vnímání 

pobaltských států. Tato změna vedla pobaltské státy v intenzivní nátlak na své spojence 

v NATO k posílení závazku bezpečnostních garancí před Ruskem. Jak poznamenala estonská 

ministryně zahraničí Marina Kaljurand: „Evropa odpustila Rusku válku s Gruzií, naše 

povinnost je nedopustit, aby to samé se nestalo s okupací Krymu a bojem na východní 

Ukrajině. Toto chování se nesmí stát obvyklou praxí“ (Jakniunaite 2016: 19). Podobně 

litevská prezidentka Dalia Grybauskaité kritizovala naivitu a neochotu Západu brát tuto 

hrozbu vážně. Proto pobaltští politici v obavách z ústupků západních spojenců vůči Rusku 

cíleně pokládali nepříjemné otázky ohledně aktivace článku 5 NATO v případě útoku na 

pobaltské státy. Jak rychle by se jednotky NATO dostaly do Pobaltí? Bylo by toto rozhodnutí 

kolektivní nebo individuální? Tyto otázky nebyly pokládány z důvodu nedůvěry, ale nejistoty 

z rozhodovacího procesu v NATO. Pobaltské státy se vztahu k Rusku, který se litevská 

prezidentka nebála v roce 2015 označit, jako teroristický stát považují za hlídacího psa 

Evropy, který dokáže včas rozpoznat ruské záměry (Jakniunaite 2016: 20). 

Obecně řečeno pobaltské státy přehodnotily názor, že vojenská síla NATO sama o sobě jako 

celek odradí Rusko od ohrožování suverenity a teritoriální integrity kteréhokoliv člena 

NATO. Před rokem 2014 nemělo vojenské vyvažování v regionu s výrazným posílením 

armád pobaltských států prioritu, protože se předpokládalo, že by militarizace s posílením 

přítomnosti jednotek NATO destabilizovalo celý region. Toto myšlení se ovšem po roce 2014 

radikálně změnilo. Současný pohled na bezpečnost a stabilitu pobaltského regionu naopak 

spočívá v posílení garancí a vojenské přítomnosti jednotek NATO s posílením vlastních 

vojenských kapacit pobaltských zemí k odstrašení Ruska (Rostocks, Vanaga 2016: 78). 

Kromě sekuritizace v pobaltských státech ve vojenském sektoru se sekuritizace dotkla také 

sektoru sociálního zahrnující asymetrické nástroje hrozeb. Tyto hrozby mají, jak exogenní, 
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tak endogenní původ. Jedná se především o informační válku pobaltských států s Ruskem, 

jehož propaganda a dezinformace destabilizují vymyšlenými a provokujícími narativy obraz 

Pobaltí, jak v Rusku, tak v ruské komunitě v pobaltských státech. V ruských médiích s různou 

mírou intenzity po mnoho let převažuje rétorika ve stylu popírání Sovětské okupace od roku 

1940, označení pobaltských národů jako fašistické režimy, špatného zacházení s ruskými 

menšinami, rusofobie nebo servilita k Západu a USA (Grigas 2015). Nicméně tato intenzita 

eskaluje od roku 2014, kdy informační aktivity Ruska expandují ve vysílání v ruském jazyce a 

do sociálních sítí.  Například 72% Lotyšů vnímalo Ukrajinskou krizi jako vměšování Ruska. 

Zatímco Rusové v Lotyšsku (64%) vnímali krizi jako západní vměšování. V reakci na tyto 

aktivity v roce 2014 Litva s Lotyšskem dočasně zakázaly činnost několika ruským televizním 

kanálům nebo uzavření stránek webu Sputnik v Lotyšsku (Rostocks, Vanaga 2016: 87-88). 

Navíc v boji proti dezinformacím získalo Lotyšsko podporu NATO na vybudování Centre of 

Excellence on Strategic communication (STRATCOM). Sekuritizace informační války 

pobaltskými státy cílí jak domácí, ruské, tak mezinárodní publikum. Kromě strachu z Ruské 

invaze stejné obavy pramení i ze silné Ruské menšiny v Lotyšsku a v Estonsku, kdy ochrana 

práv Rusů byla hlavní rétorikou Ruska během okupace Krymu. Ačkoliv ruské menšiny nejsou 

otevřeně považovány za pátou kolonu Ruska. Jsou stále vnímány pobaltskými státy jako 

destabilizační prvek vnitřní bezpečnosti. Mezi řešení pro snížení možnosti ukrajinského 

scénáře, kde část místní ruské populace podpořila separatismus, patří kromě boje s 

dezinformacemi ekonomický rozvoj, lepší životní úroveň, spolupráce a integrace (Rostocks, 

Vanaga 2016: 88-89).  

3.3. Estonsko  

V Estonsku navzdory propadu mezi roky 2014-2016 v průměru 58% estonsky a pouze 6% 

rusky mluvících respondentů vnímalo ruské aktivity v post-sovětském prostoru jako 

bezpečnostní hrozbu (Vebel, Ploom 2016: 44-45). NATO je považováno jako klíčový prvek 

Obranné doktríny Estonska, kdy přes 66% estonských respondentů považovalo členství 

v NATO za hlavní zajištění bezpečnosti země s pouhou 24-30% podporou místních Rusů, 

jejichž většina podporovala širší spolupráci s Ruskem. Tyto tradiční bezpečnostní zájmy 

vycházejí z estonských obav z ruské agrese a kreditibility aliančního odstrašení. Ačkoliv 

hrozba z vojenské konfrontace s Ruskem je dlouhodobě v Estonsku známa. V posledních 

letech mezi Estonci převažují zejména hrozby z kybernetických útoků, terorismu, vměšování 

cizích států do suverenity Estonska a ekonomická stabilita. Dále velké obavy přetrvávají o 

udržení mírové koexistence mezi ruskou komunitou a estonskou majoritou, etnických 
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nepokojů a jazykových střetů díky ruské asertivitě, ale i uprchlické krizi. Navzdory těmto 

aktuálním údajům je debata v Estonsku o bezpečnostních garancích a zájmech NATO 

poskytující kolektivní ochranu a odstrašení proti případnému agresorovi stále silným tématem 

podléhající sekuritizaci. Tento diskurs je poháněn strachem z ruské agrese díky ruské odvetě 

v roce 2007 za stržení sochy Rudoarmějce, která založila první estonské pochybnosti o 

mírových cílech Ruska, upevněné rusko-gruzínskou válkou v roce 2008. Přesto obavy 

Estonska čítající 1,2 milionu obyvatel (The World Fact book 2017) z možné konvenční války 

se nesetkaly s pochopením u západních spojenců až do Ruské intervence v Ukrajinské krizi 

v roce 2014 (Vebel, Ploom 2016: 52) Ruské akce na Ukrajině kromě jasného odsouzení 

připomněla Estoncům okupaci Sovětským svazem z roku 1940. Sovětský svaz nejdříve 

rozmístil své síly v zemi následované okupací. Řečový akt estonských vládnoucích elit se 

týkal především neadekvátní reakce západních států k Rusku a otázky, zdali jejich západní 

spojenci plně chápou důsledky ruského principu „near abroad“, kdy je reálné se domnívat, že 

Ruská federace použije sílu a nátlak pro ochranu svých občanů v postsovětských státech. 

Z těchto obav začalo Estonsko s reformami své bezpečnosti a obrany s cílem posílit svou 

teritoriální a celkovou obrannou sílu v podobě zvýšení vojenských výdajů, které již v roce 

2014 činily 1,94% HDP na 2,16% v roce 2016 a 2.19% HDP (477 milionů eur) v roce 2017 a 

rozšířením obranných kapacit (Szymański 2017:13, Jakniunaite 2016: 20) Dalším bodem 

sváru mohou být relokovaní uprchlíci do Estonska těšící se více práv a služeb než ruská 

komunita, jejichž diskriminace a separace s pochybnostmi estonské majority o její loajalitě 

k Estonsku nahrává Rusku posilující bezpečnostní nejistotu (Vebel, Ploom 2016: 64-65).   

3.4. Lotyšsko 

Ruská zahraniční politika jako hrozba je v Lotyšsku čítající 1,95 milionu obyvatel (The World 

Fact book 2017) rozdílně vnímána mezi Lotyši a Rusy. V Lotyšsku v roce 2014 64% Lotyšů 

vnímalo Rusko jako vojenskou hrozbu. V letech 2015 již jen 54%. Navzdory postupnému 

poklesu jsou tyto výsledky stále vysoké v porovnání s rokem 2008, kdy vnímalo Rusko jako 

vojenskou hrozbu pouze 40% Lotyšů. Přes kritiku ruských politik na Ukrajině, lotyšská 

veřejnost usiluje o dobrou ekonomickou spolupráci s Ruskem a nevyjadřuje otevřeně 

nepřátelské postoje směrem k Rusku. Členství v NATO, 65% Lotyšů podporuje, zatímco 69% 

Rusů v Lotyšsku NATO nepodporuje, kdy vyšší výdaje na obranu jsou obecně Lotyši 

vnímány pozitivně a Rusy negativně. Navíc 50% Lotyšů odmítá masivní přítomnost vojsk 

NATO z důvodu provokace Ruska (Rostocks, Vanaga 2016:92,100-102). V důsledku obav 

z ruské vojenské agrese Lotyšsko zvyšuje obranný rozpočet k dosažení 2% HDP do roku 
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2018, kdy z 1% v roce 2015 se rozpočet zvýšil na 1.4 % v roce 2016 s cílem na 1,7% na rok 

2017 (Szymański 2017:14). Nicméně k navyšování rozpočtu se země zavázala už v roce 2012 

na summitu NATO v Chicagu s cílem posílit vojenské kapacity oslabené drastickými 

rozpočtovými škrty během ekonomické krize. Ukrajinská krize tento plán pouze urychlila, 

kdy se vojenská bezpečnost stala hlavní prioritou bezpečnosti státu. Obavy ze separatistických 

tendencí silné ruské menšiny čítající 27% populace po přímou ruskou vojenskou invazi se 

staly předmětem sekuritizace lotyšských politických představitelů, přestože sami považují 

vojenskou invazi proti Lotyšsku jako málo pravděpodobnou, nicméně stále reálnou. Kromě 

vnitřních sporů o pořízení a ekonomické náročnosti vybraných zbraňových systémů a kapacit 

ruská hybridní válka na Ukrajině vedla lotyšské vedení k přehodnocení vnitřní bezpečnosti. 

Jedním z kroků bylo zvýšení platů a navýšením rozpočtu bezpečnostním sborům jako policie, 

pohraniční a pobřežní stráž a tajným službám s posílením spolupráce složek napříč rezorty. 

Dále Lotyšská vláda změnila legislativu například v podobě delegování pohraniční stráže pod 

velení armády v případě krize, posílila společná cvičení a výzbroj s cílem zabezpečit hranice v 

podobě posílení monitoringu, zabezpečení hranic s varovacími systémy. Mezi další změny 

patřilo posílení civilní obrany a její zapojení během mimořádných a krizových situací 

inspirováno Litvou, která vydala v roce 2015 manuál pro civilní obyvatelstvo, jak se zachovat 

v případě války. Ačkoliv Lotyšsko udělalo málo pro integraci a ovlivnění ruských minorit 

jako bylo například odmítnutí udělení občanství ruské minoritě v referendu v roce 2012.  

Navzdory strachu z opakování Ukrajinského scénáře v Lotyšsku panuje názor, že Rusové 

ztotožňující se s narativy z ruských médií, propagandy a dezinformací nepředstavují násilnou 

hrozbu pro bezpečnost státu v podobě nepokojů a separatismu, jelikož sama ruská menšina je 

rozdělena. Podle průzkumů je část Rusů v největších rusky obývaných oblastech jako Latgale 

a Riga integrovatelná. Na druhou stranu část ruské minority prokazatelně využívá i Rusko 

skrze finančně podporované umělé nevládní organizace posilující ruský politicko-ekonomický 

vliv na všech úrovních v zemi. Mezi jejich cíle patří veřejná diskreditace NATO a posílení 

proruských sympatií především u ruské menšiny. Tyto snahy jsou nicméně velmi omezené 

z důvodu nefunkčnosti informační války na Lotyšské obyvatelstvo, které určuje směr lotyšské 

politiky. Ruská menšina v Lotyšsku celkově sice sympatizuje s Ruskem, ale zároveň 

nepodporuje jeho vměšování a snahy o destabilizaci Lotyšska. V porovnání s Litvou a 

Estonskem, Lotyšsko zrušilo povinnou vojenskou službu v roce 2006, kterou ani po roce 2014 

neobnovilo a důsledku rozdělené společnosti na její znovuzavedení a ekonomické nákladnosti 

ani nejeví zájem situaci měnit (Rostocks, Vanaga 2016: 72-78,92).   
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3.5. Litva  

Krize na Ukrajině eskalující v roce 2014 také ovlivnila subjektivní vnímání bezpečnosti 

v Litvě s 2,9 miliony obyvatel (The World Fact book 2017) s vyšším pocitem nejistoty a 

vojenského ohrožení ze strany Ruska. Podle průzkumů veřejného mínění 53% Litevců vnímá 

Rusko jako nepřátelskou zemi a 49% se cítí díky událostem na Ukrajině méně bezpečně díky 

obavám z vojenské hrozby ruského útoku na Litvu. Podle průzkumu Civil Society Institute, 

by v roce 2014 v kontextu vnímání hrozeb, bylo ochotno bránit svou zemi v případě 

vojenského napadení 57 % litevské populace s poklesem na 49% v roce 2016. Dále občané se 

Litvy vyznačovali nadprůměrně vysokou důvěrou v NATO v řešení bezpečnostních krizí 

(Janušauskiene,Vileikiene 2016: 110,124).  Dlouho převládající jistota ve veřejném prostoru, 

že členství v NATO je dostačující záruka proti externí vojenské agresi a Spojené Státy, 

vojensky nejsilnější člen NATO jsou ochotné udělat cokoliv pro ochranu Litvy po roce 2014 

přestala existovat (Janušauskiene,Vileikiene 2016: 130). Nicméně tyto jistoty společně 

s ekonomickou krizí oslabily výdaje na obranu, které v roce 2013 činily pouze 0,78% HDP. 

Díky nestabilní mezinárodní situaci, obranný rozpočet Litvy již v roce 2016 zahrnoval 1,48% 

HDP se schváleným rozpočtem 2,18% HDP na rok 2018 (Szymański 2017:12-13). Navíc 

v zemi začíná převládat názor, že země a její ozbrojené složky nesou hlavní odpovědnost za 

obranu země nehledě na garance NATO. Průzkum v roce 2014 ukázal, že 44% Litevců věřilo, 

že by NATO v případě ohrožení litevské suverenity okamžitě bránilo Litvu a podle 35% 

respondentů by NATO ochránilo Litvu také, ale se zpožděním. Tato data ukazují vysokou 

míru důvěry Litevců v NATO a zároveň znak pochybností v sílu a schopnosti litevských 

ozbrojených sil v obraně země, kdy 55% Litevců bylo pesimistických v připravenosti a 

schopnostech litevské armády samostatně ubránit svou zem. Tato změna přístupu ovlivnila 

obavy politického vedení státu o obranu své země proti externím hrozbám s následnými 

politickými opatřeními jako znovuzavedení povinné vojenské služby v roce 2015 navzdory 

rozdělené veřejnosti (Janušauskiene,Vileikiene 2016: 125-134). Fluktuace v postojích litevské 

veřejnosti ve vnímání bezpečnostních hrozeb jsou zřejmě ovlivněny mezinárodním kontextem 

v případě války na východní Ukrajině s posilujícími tendencemi, tak tématy jako terorismus 

nebo migrace se snižujícími tendencemi. (Janušauskiene,Vileikiene 2016: 137-138). 

Důležitou roli v sekuritizaci ruské hrozby a následných opatření hrají politické elity země. 

Největším představitelem sekuritizace ruské hrozby v Litvě je litevská prezidentka Dalia 

Grybauskaite, která svou silnou rétorikou srovnatelnou dle kritiků s ruskou propagandou 

pouze provokuje Rusko a populisticky využívá strach z Ruska k zisku politických bodů 

(Martyn-Hemphill 2015). Dále litevský ministr obrany Raimund Karoblis v kontextu ruské 
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propagandy, kdy města Klapeida a Vilnius nikdy nepatřily Litvě, přímo označil Rusko za 

hrozbu, které je schopné podle litevské rozvědky díky rostoucí síle posádky v Kaliningradu 

zaútočit do 24 hodin: „jsou zde reálné paralely s anexí Krymu… Mluvíme o ohrožení 

teritoriální integrity Litvy“ (Woody 2017).  

3.6. Rusko 

Jádrem ruské sekuritizace je především pocit ohrožení ze strany Západu a nestabilita 

v sousedních postsovětských státech. Ruská federace vnímá rozšíření NATO o pobaltské 

státy, které posunuly hranice Aliance k ruskému centru za primární bezpečnostní hrozbu. 

Z tohoto důvodu Rusko odmítá status quo, kdy se jednotky NATO nacházejí pouhé dvě 

hodiny cesty od Petrohradu. Rusko proto velmi agresivně odmítá vstup dalších 

postsovětských států společně se Švédskem a Finskem do Aliance posilující dle Ruska 

neoimperiální expanzi Západu s potenciálem konfliktní eskalace. Celkem expresivně tyto 

obavy z NATO s vojensky a politicky dominujícími USA zadržující (containment) a 

ohrožující Rusko uvádí Ruská Národní bezpečnostní strategie z roku 2015 kdy: 

„implementace nezávislé a domácí politiky Ruské federace dává vzniknout opozici Spojeným 

státům a jejich spojencům, kteří usilují si uchovat jejich dominanci ve světové politice“ (DIA 

2017:15). Ačkoliv Západ vnímá tato rozhodnutí jako iracionální. Rusko tyto obavy 

sekuritizuje s cílem mobilizovat a sjednotit Ruský národ sužovaný ekonomickým úpadkem 

proti západní hrozbě a NATO, které od konce Studené války neomezeně expanduje směrem 

k Rusku. Tato expanze ovlivňuje vnitřní dění v postsovětských republikách zahrnující „near 

abroad“ v ruské sféře vlivu. Tyto pocity přesně vyjadřuje projev Vladimira Putina v Ruském 

federálním shromáždění dne 18. 3. 2014 ohledně referenda v Ruskem anektovaném Krymu: 

“Spojené státy preferují vládu silnějšího nad mezinárodním právem a jsou přesvědčené o své 

výjimečnosti dovolující jim utvářet jediný správný osud světa. Jednají, jak se jim to hodí tady 

a teď proti suverénním státům a vytvářejí koalice v souladu s principem: kdo není s námi, je 

proti nám“ (DIA 2017: 5). V kontextu s tímto výrokem Putin v červnu roku 2016 obvinil 

Ameriku a její spojence z využití Ukrajinské krize „k ospravedlnění existence 

Severoatlantického bloku, kdy potřebují externího nepřítele… jinak jaký je účel této 

organizace? Není zde žádný Varšavský pakt, žádný Sovětský svaz, takže proti vůči komu je 

namířena?“ (Brooke-Holland 2016: 25). V návaznosti na to Putin odmítl obavy NATO 

z ruské invaze do pobaltských států a jakékoliv úvahy, že by Rusko použilo jaderné zbraně 

k převzetí kontroly nad tímto teritoriem jako „absolutní nesmysl“ (Brooke-Holland 2016: 26). 

Dále Rusy znepokojuje modernizace konvenčních, protiraketových a jaderných kapacit zemí 
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NATO ze strachu z převahy technologicky sofistikovanějších konvenčních a jaderných 

kapacit NATO pro ofenzivní a defenzivní účely nad ruskými odstrašujícími a obrannými 

kapacitami tvořící páteř ruské vojenské doktríny. V neposlední řadě Rusko vnímá nelibě 

podporu prodemokratických a disidentských hnutí v Rusku a v sousedních státech jako byly 

barevné revoluce např. v Gruzii, Ukrajině nebo Kyrgystánu. Tato „západní hybridní válka“ 

obkličuje Rusko „prozápadními agenty“, ohrožuje ruské bezpečnostní prostředí a vnitřní 

sociální a politickou stabilitu (Sokolsky 2017:1-5,  Facon 2017: 9, DIA 2017: 17). 

Logiku ruského chápání hrozeb a sekuritizace shrnují vojenské doktríny Ruské federace 

publikované v roce 2014 a 2015. První doktrína rozlišuje vojenská nebezpečí a vojenské 

hrozby. Vojenské hrozby znamenají externí události a mezinárodní aktéry, kteří mohou spustit 

konflikt s užitím vojenské síly. Vojenská nebezpečí jsou situace s možností eskalace ve 

vojenskou hrozbu. V předchozích vojenských doktrínách například v roce 2010 Rusko 

chápalo rozmístění vojenské infrastruktury a obranných zbraňových systémů v členských 

státech NATO u ruských hranic jako vojenská nebezpečí. Nicméně, rozsáhlá vojenská cvičení 

v blízkosti hranic jako přímou vojenskou hrozbu. V doktríně z roku 2014 je znepokojivá 

změna v Ruském chápání NATO, které už není považováno jako partner pro posílení 

kolektivní bezpečnosti a míru, ale jako potenciální partner pro rovný dialog. V podstatě, tak 

Rusko opustilo naději v dlouhodobou a konstruktivní spolupráci s NATO. I v 21. století 

Rusko vidí hrozby a výzvy ve všech strategických oblastech, kdy v roce 2016 dle průzkumu 

provedeném společností Nevada si na 65% Rusů myslelo s rozdílem 40% v roce 2006, že 

ostatní státy představují vojenskou hrozbu k Rusku  (Facon2017:  6-7 ; Renz, Sinovets 2015: 

2; DIA 2017: 19). 

Ruské strategické myšlení je historicky tradičně úzce provázané s velikostí a vojenskou silou. 

Vojenská síla se v Rusku institucionalizovala „jako hlavní institucionální základ ruské 

suverenity“ (Renz, Sinovets 2015: 4-5). V návaznosti na ruskou strategickou doktrínu z roku 

2014 Putin schválil v prosinci 2015 navazující Bezpečnostní strategii Ruska doplněnou o rok 

později novým konceptem zahraniční politiky reflektující změny v ruském vnímání 

současného bezpečnostního prostředí. V obou konceptech se Rusko tradičně vidí jako světová 

velmoc, se kterou se musí počítat a která má neomezenou regionální autoritu. Navíc je Ruská 

federace determinována k posílení svého vlivu v polycentrickém světě s větším angažmá 

v řešení mezinárodních konfliktů a zajištění strategické stability, kdy ruská kreditibilita a 

diplomacie je podložena robustní a akceschopnou vojenskou silou Ruska. V ruském chápání 

je polycentrický svět regionálně a globálně soutěživý, nestabilní a chaotický přímo 

odpovídající logice anarchického systému charakteristickým soubojem o moc a přežití mezi 
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velmocemi. Současná ruská vojenská doktrína nepřímo reflektuje sekuritizaci ruských elit 

v podobě vnímání své strategické zranitelnosti odrážející se v rivalitě k Západu. Tato 

sekuritizace je cílena na dvě publika interní a externí. Interní publikum dostává vzkaz, že 

veškeré domácí otřesy a nestabilita v sousedních státech je vinou Západu a jeho 

geopolitických ambicí podkopávající prestiž Ruska, kdy argumenty Západu jsou odmítány. 

Druhým vzkazem je, že Rusko je připraveno chránit silou své vitální zájmy v blízkých 

sousedních postsovětských státech demonstrované masivním rozvojem odstrašujících a 

úderných vojenských konvenčních a jaderných kapacit. Jinými slovy nepřátelské zahraniční 

publikum a především NATO dostává vzkaz, že je Rusko ochotné chránit i vojensky své 

vitální zájmy v blízkém sousedství. Navíc toto chápání se za jistých okolností dá interpretovat 

pro ospravedlnění ozbrojeného konfliktu v podobě preventivního úderu. Ačkoliv Rusko dle 

své nové koncepce zahraniční politiky tvrdí, že je proti preventivním vojenským intervencím 

pod záminkou implementace konceptu R2P (responsibility to protect), vměšování do 

vnitřních záležitostí suverénních států, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a 

principem suverénní rovnosti států. Doktríny z roku 2014 a 2015 znamenají návrat 

k imperiální politice Ruska s masivním rozvojem a modernizací ozbrojených sil, vágně 

vymezující sousední oblasti ruské sféry vlivu posilující nejistotu a vysílající vzkaz k Západu, 

že Rusko je ochotné tyto sféry vlivu s vitálními zájmy připraveno bránit všemi prostředky. 

Tento trend potvrzuje i nárůst výdajů na obranu Ruska od roku 2008, kdy v roce 2015 vydalo 

na obranu 4% HDP (52 miliard dolarů), o rok později už 4,5% HDP (61 miliard dolarů) 

s rozdílem 27 miliard (2,4% HDP) v roce 2006. Nicméně dle DIA od roku 2017 ruské výdaje 

na obranu klesly na 3,1% HDP v podobě 41 miliard (DIA 2017:19-20). Obava Kremlu 

z vnitřní nestability přátelských sousedních států připomíná moderní verzi Brežněvovy 

doktríny, kdy je přímá vojenská intervence kamuflovaná hybridními akcemi. Úspěšné použití 

hybridní taktiky na Ukrajině Ruskem vzbuzuje obavy u ostatních sousedních postsovětských 

republik, zejména nečlenských zemí NATO postrádající bezpečnostní garance a kapacity se 

těmto útokům bránit. Tyto obavy v kombinaci s ruským posilováním konvenčních a jaderných 

sil s cílem odstrašit případnou intervenci zemí NATO jen posiluje nejistotu, vzájemné 

nepochopení a strach v postsovětském regionu (Renz, Sinovets 2015: 4-5, 11-12; Bartles 

2015: 47-48; Finch 2015: 65-66; Facon 2017:  6-7, 12-13; DIA 2017:14-15).  

Mezi životně důležité zájmy (vital interests) generující ruské vnímání hrozeb kromě 

destabilizace politické situace zahraničním vlivem na ruskou společnost jsou hlavními 

referenčními objekty ochrana režimu, domácí bezpečnost, sociální stabilita a ochrana Rusů 

v ruské sféře vlivu. Ochrana Rusů ve sféře vlivu Ruské federace zahrnující postsovětské státy 
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a jejich režimy v ruském sousedství patří mezi nejproblematičtější referenční objekty Ruska. 

Tento referenční objekt s širokým rozsahem zájmů umožňuje Rusku zasahovat do blízkých 

teritorií a udržet si zde svůj vliv (Renz, Sinovets 2015: 2). Jinými slovy jádrem ruských 

bezpečnostních obav jsou sousedské země představující, jak vojenská nebezpečí z mobilizací 

armád sousedních států a přítomností cizích vojsk, tak změnou politického režimu. 

V návaznosti na to, Rusko vzkazuje sousedním státům s členstvím v Severoatlantické alianci, 

že přítomnost sil NATO a vojenská cvičení s rozmístěním protiraketové obrany chápe jako 

vojenskou hrozbu. Dále jak již bylo zmíněno, Ruská sféra vlivu není explicitně vyznačena. 

Jedním z vysvětlení je vytvoření strategické nejistoty a ambivalentnosti pro rivaly jako je 

NATO. Není pochyb, že oblast vitálních ruských zájmů zahrnuje bývalé postsovětské 

republiky integrované převážně ve Společenství nezávislých států, vůči kterým může Rusko 

snadno intervenovat. Rusko usiluje o vytvoření nárazníkových zón u svých hranic 

v postsovětském prostoru pro ochranu svých vitálních zájmů a zajištění jeho vojenské a 

vnitřní stability, kdy rozšíření NATO je vnímáno Ruskou federací jako primární ohrožení 

svých národních zájmů a bezpečnosti. Tyto důvody vysvětlují ochotu Ruska podstoupit 

ekonomické sankce kvůli válce na Ukrajině a problematické spolupráci s NATO v budoucnu 

(Renz, Sinovets 2015: 4-5). Rusko ve svých koncepcích v posledních dvou letech konstatuje, 

že jeho politika je Západem nepochopena, odmítána, protože je Západ v krizi a snaží se 

zabránit vzniku nových a nezávislých mocenských center (Facon 2017:  6-7). 

 Z hlediska vnitřní bezpečnosti Rusko neinvestuje do obrany jen díky strategickým zájmům, 

ale i kvůli podpoře vojenského průmyslu s posílením slabé a celkově nepříliš rozvinuté 

ekonomiky tradičním masovým exportem zbraní. Udržení vnitřní bezpečnosti v kontextu 

slabé ekonomiky, nízké životní úrovně, korupce a obav ruských elit z vnitřní nestability 

nahrává sekuritizaci. Proto nehledě na ekonomické problémy demonstrace síly ruských 

ozbrojených sil, kritika Západu a jeho hodnot je především hlavním nástrojem k posílení 

vnitřní stability a legitimity režimu s pozicí světové velmoci. Důležité jsou i ekonomické 

zájmy Ruska v pobaltských státech, jejichž geografická poloha a infrastruktura jako jsou 

přístavy a ropné terminály pro ruskou ropu jsou pro Rusko „okno na západ“ již od Petra 

Velikého s významným tranzitem dovozu západního zboží a ruského vývozu. Pobaltské státy 

jsou sice energeticky chudé státy. Avšak Region Ida – Viru v Estonsku ve východní části 

země je obývaný ruskou komunitou a energeticky bohatý na ropu z břidlice s potenciálem v 

pokrytí až 80% energetické spotřeby Estonska, které je na závislé na ruském plynu (Grigas 

2015 1-2; Facon 2017: 9). 
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Referenční objekt ochrany Ruských etnických menšin se týká i pobaltských států u ruských 

hranic. V Estonsku rusky obývané regiony spadající pod města Tallinn, Narva nebo region 

Ida-viru u hranic s Ruskem čítají 24% estonské populace. V Lotyšsku v okolí Rigy a Latgale 

ruské menšiny čítají 27% populace, zatímco v Litvě ruská menšina činí pouze 6%. Není 

pochyb, že Rusko využívá média a propagandu pro udržení svého zahraničně geopolitického 

vlivu, tak jako nástroj své domácí sekuritizované politiky k udržení své domácí politické 

stability (Grigas 2015 1-2). Tato změna politiky se projevuje i v ruském chování 

k Pobaltským státům, které spadají pod ruskou sféru vlivu nazývanou Pribaltika 

se strategickým významem a blízkostí ke Kalinigradské oblasti (Dudzińska:2014:2). Tato 

politika jde ruku v ruce s kontinuální ruskou relativizací a popíráním historie sovětské 

okupace Pobaltí. Po nástupu Vladimira Putina k moci ruští lídři interpretují pobaltskou 

okupaci jako osvobození od fašismu nebo jako dobrovolné rozhodnutí pobaltských vlád 

k připojení k SSSR v souladu s mezinárodním právem. Dále interpretují současnou 

nezávislost pobaltských států jako abnormální z dlouhodobé historické perspektivy, kdy 

Pobaltí nebylo součástí Ruska jen během období SSSR ale i v 18. a 19. století. Navíc ruská 

vláda obnovila po téměř 25 letech trestní stíhání litevských občanů, kteří odmítli sloužit 

v Sovětské armádě během období 1990-1991. Tyto výroky a politiky společně s osočováním 

pobaltských států z rusofobie a rehabilitace fašismu zpochybňují legitimitu získané 

nezávislosti a suverenity pobaltských států v roce 1991 připomínající ruskou agresi proti 

Ukrajině (Grigas 2015,  Murza 2015, The Moscow Times 2015).  

3.7. NATO 

Region pobaltských států do roku 2014 nebyl hlavní oblastí strategického zájmu NATO a 

USA. Přestože Aliance dění v regionu pečlivě monitorovala, měla na starosti Air Policing 

Mission z důvodu absence letectva v armádách pobaltských členů a usilovala o demilitarizaci 

regionu (Wieslander 2016:5-6). Ruská anexe Krymu v březnu 2014 radikálně změnila 

bilaterální vztahy mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Obavy a zranitelnost pobaltských 

členů NATO v kombinaci s ruskými akcemi východní Ukrajině po roce 2014 vedly k jejich 

sekuritizaci uvnitř Aliance a k přehodnocení obranných priorit. NATO v reakci na anexi 

Krymu suspendovalo veškerou praktickou spolupráci s Ruskem na platformě Rady NATO-

Rusko a okamžitě posílila protileteckou obranu a letecké pozorovací kapacity AWACS na 

východních hranicích (Wieslander 2016:11). V důsledku těchto změn se NATO vrátilo ke 

svému hlavnímu úkolu a to ke kolektivní obraně Aliance. Tehdejší generální tajemník NATO 

Anders Fogh Rasmussen popsal ruské akce na Ukrajině jako „the wake-up call“: „čelíme 

realitě, že Rusko nás považuje jako protivníka a my se musíme této situaci přizpůsobit“ 
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(Brooke-Holland 2016: 5) nebo slovy tehdejšího ministra obrany Velké Británie Michaela 

Fallona „si Rusko zvolilo cestu soupeření se Západem místo partnerství“ (Brooke-Holland 

2016: 5). Proto není překvapením, že sekuritizace Ruska byla hlavní agendou summitu NATO 

ve Walesu v září 2014. Na summitu všechny členské země Aliance společně odsoudily ruské 

agresivní akce proti Ukrajině, které fundamentálně změnily bezpečnostní prostředí v Evropě.  

Poprvé od konce Studené války NATO začalo mít znovu přímou obavu o ochranu svých 

hranic a členů. V návaznosti na změnu bezpečnostního prostředí Aliance zdůraznila svou 

odpovědnost a oddanost k článku 5 a deklarovala navýšení výdajů na obranu členskými 

zeměmi. Dále mezi hlavní témata patřilo především posílení vojenských sil a kapacit Aliance 

pro ochranu uzemní celistvosti, suverenity všech členů, jejich obyvatel a hodnot proti agresi. 

Severoatlantická aliance jako celek v deklaraci tohoto summitu uvedla: “Ruské agresivní akce 

proti Ukrajině fundamentálně zpochybňují naši vizi míru a svobody v Evropě” (Wales Summit 

Declaration 2014). Avšak nejvýznamnějším krokem bylo schválení balíku opatření nazvaný 

Readiness Action Plan skládající se z bezpečnostních garancí (Assurance measures) a 

adaptivních opatření (Adaptive measures). Bezpečnostní garance měly za cíl ujistit nervózní a 

zranitelné členské země v Pobaltí poskytnutím viditelné a rotující přítomnosti jednotek NATO 

s leteckým a námořním monitoringem (NATO Annual report 2015:13-16). Dále zahrnují 

společná cvičení států NATO s armádami pobaltských členských států, zlepšení efektivity 

pobaltských ozbrojených sil s cílem odstrašit potenciální hrozby.  Adaptivní opatření mají za 

úkol adaptovat strukturu sil NATO k posílení, jak konvenčních, tak polovojenských a 

civilních opatření ke zlepšení robustní připraveností jejich kapacit a schopnosti Aliance čelit 

budoucím krizím a novým hrozbám jako je hybridní konflikt. Tento plán současný generální 

tajemník NATO Jens Stoltenberg popsal jako”nejvýznamnější posílení naší kolektivní obrany 

v posledních dekádách” (Brooke-Holland 2016: 6). Toto téma také patřilo mezi hlavní body 

agendy Summitu NATO ve Varšavě v červenci 2016 potvrzující platnost Readinesss action 

plan. NATO opakovaně připomíná svou největší odpovědnost k článku 5 s obnoveným 

důrazem na kolektivní obranu, kreditibilní odstrašení a udržení stability v pohraničních 

regionech. V praxi se jedná o rozmístění mnohonárodnostních jednotek NATO ve formě 

“enhanced forward presence” v pobaltských státech a v Polsku. Navíc, komuniké summitu 

přímo označilo Ruskou asertivní zahraniční politiku jako zdroj regionální nestability, která 

poškozuje Euro-Atlantickou bezpečnost. Dále uvádí konkrétní destabilizující ruské akce a 

politiky jako je pokračující ruská anexe Krymu, podpora separatistů na Ukrajině, narušení 

suverénních hranic silou, provokativní vojenské aktivity poblíž hranic členských států NATO 

v Pobaltí jako jsou ofenzivně vedená rozsáhlá vojenská cvičení, posilování ruských 
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vojenských sil s opakovaným narušováním vzdušného prostoru NATO. Kromě toho Alianci 

také znepokojuje Ruskem demonstrovaná ochota k dosažení politických cílů hrozbami užití 

síly v postsovětském prostoru, jeho vyšší míra nepředvídatelnosti a netransparentnost 

posilující regionální destabilizaci a nejistotu proměňující celkové bezpečnostní prostředí 

Evropy (Warsaw Summit Communiqué 2016). Z těchto důvodů v NATO roste přesvědčení, 

že Rusko obnovilo neo-imperiální, revanšistickou, expanzivní a protizápadní politiku s 

ambicemi na demontáži evropského bezpečnostního systému po Studené válce rozdělující 

kontinent na sféry vlivu (Sokolsky 2017:1, Brooke-Holland 2016:3-6). 

Aliance zároveň v komuniké zdůraznila, že nepředstavuje žádnou bezpečnostní hrozbu Rusku 

a neusiluje o vzájemnou konfrontaci. Naopak Aliance si zakládá na své předvídatelnosti, 

transparentnosti a respektu k současnému statusu quo. Ačkoli přijatá opatření nenarušují 

Zakládající akt NATO-Rusko, kdy politické a diplomatické kanály zůstaly zachované s cílem 

se vyhnout nedorozumění a nezáměrné eskalaci. I přes ochlazení vztahů s Ruskem chce 

Aliance vést konstruktivní dialog o postavení konvenčních sil v Evropě. Dále věří, že 

spolupráce je možná a udržení současné bezpečnostní architektury v Evropě je v 

oboustranném strategickém zájmu. Na druhé straně normalizace vztahů může nastat po až 

ruském dodržovaní dohod a mezinárodního práva. Navíc NATO jasně deklarovalo, že je 

připraveno ochránit své členy ve východní Evropě a jejich suverenitu od externího tlaku, 

donucování a agrese zahrnující i hybridní válku a válku v kyberprostoru ve všech fázích 

v rámci kolektivní obrany s aktivací článku 5 a spoluprácí jinými organizacemi jako je EU. 

(Wales Summit Declaration 2014, Warsaw Summit Communiqué 2016; NATO Annual 

Report 2016:13,19-20; NATO Fact Sheet 2017). Tato politika byla nicméně i předmětem 

kritiky členských zemí NATO jako třeba Německem, které kritizovalo opatření Aliance za 

zbytečné harašení zbraněmi a zvyšování napětí s Ruskem (Brooke-Holland 2016:6).  

Referenčními objekty Severoatlantické aliance jako celku v kontextu pobaltských států a 

jejich pocitu ohrožení Ruskem jsou zejména obavy z podkopání principu kolektivní 

bezpečnosti Aliance pod článkem 5 Severoatlantické smlouvy. Jádro těchto obav plyne z 

jakéhokoliv vnějšího úspěchu v destabilizaci teritoriální integrity a suverenity kteréhokoliv ze 

členských pobaltských států nebo podpory separatismu a hybridního útoku s neschopností 

aktivace článku 5. Důsledky neakceschopné reakce a nedostatku konsenzu v Alianci, 

například v podobě neschopnosti a neochoty některých členů kolektivně ochránit pobaltské 

spojence z důvodu nebezpečné eskalace konfliktu v globální jadernou konfrontaci s Ruskem 

by byly pro Alianci fatální. Kromě vnitřního rozkolu by to znamenalo její diskreditaci se 

ztrátou kreditibility bezpečnostních garancí Aliance k odstrašení dalších agresorů a především 
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popření jejího raison d'etre, jehož důsledky by vedly k jejímu konci. Tuto obavu jasně 

adresují pobaltské státy včele s litevskou prezidentkou Daliou Grybauskaite:           

“Bezpečnost východních hranic NATO je bezpečností celé Aliance. Pokud nedokážeme 

ochránit kohokoliv z 28 členů, bude to konec celé Aliance“(Woody 2017). „Rusko je hrozba 

nejen Litvě, ale celému regionu a Evropě“(Weymouth 2017). Na zachování existence Aliance 

jakožto referenčního objektu sekuritizace západních politických elit je úzce navázáno i 

evropské bezpečnostní a politické uspořádání Západem dominované po Studené válce. 

V návaznosti na existenci evropského bezpečnostního a politického uspořádání s dominující 

rolí NATO je postavená i sjednocená Evropa integrovaná v Evropské Unii reprezentující 

referenční objekty v podobě demokratických západních hodnot a ekonomické spolupráce. 

Naplnění těchto obav v důsledku rozpadu dlouho budovaného Evropského bezpečnostního a 

politického uspořádání by znamenalo kromě fragmentace evropských států, masivní 

destabilizace a ohrožení míru v Evropě také porážku západních hodnot obyvatel Evropy 

integrovaných v EU a NATO (Grigas 2015; Shlapak, Johnson 2016: 7; Lanoszkai 2016: 192-

193; Clark, Luik, Ramms, Shirreff 2016: 9-10). 

V neposlední řadě důležitou roli ve vnímání hrozeb a rozhodování v NATO hraje jeho 

vojenský hegemon Spojené státy americké. Podle bývalého amerického ministra obrany Ashe 

Cartera, byly USA nejvíce znepokojeny ruskými akcemi od konce Studené války. V důsledku 

těchto obav prezident Obama nařídil posílení amerických sil v Evropě k odstrašení možného 

ruského útoku, které vzbudilo ruské protesty. Současný americký ministr obrany James Mattis 

v senátním slyšení podpořil tuto politiku společně s šéfem CIA Mikem Pompeem, kdy oba 

američtí představitelé jsou jednotní s postojem NATO podporující evropské spojence zejména 

pobaltské státy a Polsko. Tyto státy tlačily na Washington a Brusel pro stálé umístění 

aliančních vojsk a konvenčních kapacit na jejich území k posílení deterrence proti potenciální 

ruské agresi. I přes počáteční sympatie Donalda Trumpa k Rusku s debatami o možném 

oteplení vztahů a jeho počátečnímu odporu k NATO jako zastaralé organizaci jsou Rusko-

Americké vztahy stále soutěživé a geopolitické. Obě země se zásadně rozchází v hodnotách, 

zájmech a pravidlech mezinárodního řádu, kdy každá země má vlastní pohled na 

excepcionismus a expanzi (Sokolski 2017:2). Nejvýznamnějším Trumpovým krokem na 

summitu NATO v květnu 2017 v Bruselu bylo kromě uznání důležitosti Aliance a potvrzení 

amerického angažmá navýšení rozpočtu European Reassurance Initiative (ERI) z 3,4 miliardy 

dolarů na 4,8 miliardy. Tento program byl zaveden Barackem Obamou v roce 2014 po ruské 

anexi Krymu k posílení a rozšíření přítomnosti a aktivit amerických vojenských sil v Evropě 

(Wieslander 2016:12-13, Kraishnik 2016; Herszenhorn 2017; Naylor 2017).                 
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4. Strategie odstrašení 

Primárním cílem a funkcí ozbrojených sil každého státu či komunity je obrana. Skládá se ze 

dvou základních funkcí: odražení útoku a omezení škod způsobené případným napadením. 

V porovnání se strategií odstrašení (deterrence) je „defenzivní užití síly fyzický akt“ (Lonsdale 

2016: 62). Strategie odstrašení spočívá v psychologických efektech vojenské síly, která 

odrazuje nepřítele od provedení ofenzivní akce, kterou by jinak mohl udělat. Jedná se o 

donucovací způsob jednání (coertion). Pokud je strategie odstrašování úspěšná, odstrašená 

strana přizpůsobí své chování v souladu s požadavky odstrašující strany. Pokud druhý stát 

přestane kooperovat, tato strategie selhává. Strategie deterrence užívá jak explicitní tak 

implicitní hrozby k zabránění agresivních kroků nepřítele, například podobě zahájení války o 

sporné území. Ačkoliv je teorie odstrašování nejvíce známá z  problematiky zbraní 

hromadného ničení, především strategie užití jaderných zbraní. Zahrnuje všechny formy 

vojenské síly. Nástroji této strategie je odstrašení trestem (deterrence by punishment) a 

zabránění v dosažení cílů neboli odstrašení odepřením (deterrence by denial)
2
. Odstrašení 

silnou odvetou (massive retaliation) odrazuje ofenzivního aktéra hrozbou, díky které si je 

vědom, že náklady akce nepřevýší případný zisk. Jinými slovy, i když agresor dosáhne svých 

cílů, budou za cenu silné odplaty soupeře a tudíž za nepřijatelnou cenu. Odstrašení za účelem 

odepření se snaží přesvědčit aktéra, že jeho akce za masivních ztrát nebudou úspěšné a cíle za 

vysokou cenu nebudou dosaženy. Čímž odradí potenciálního agresora od útoku nebo invaze a 

zabrání tak válce. Oba způsoby se vzájemně doplňují a kombinují, jak z hlediska vysokých 

nákladů, tak neúspěchu v dosažení cíle (Walton 2016:413-417; Lonsdale 2016:62-63). 

Odstrašování je založeno na znalosti nebo podezření, že určitý aktér zamýšlí ohrozit 

bezpečnost státu. Aby stát mohl formulovat tuto politiku, musí znát potenciální agresory, 

jejich zájmy, motivy, zdroje a vojenské kapacity (Root, Putten, Meijnders: 2015: 8). 

Strategie odstrašení je nejvíce zpochybňována ohledně její spolehlivosti a efektivity. Aby 

odstrašení bylo úspěšné, musí být kreditibilní (creditibility). Pro dosažení kreditibility musí 

odstrašení splnit tři důležitá kritéria: kapacity (capacities), závazek (commitment) a 

komunikace (communication). Důvěryhodné odstrašení se neobejde bez reálných a funkčních 

fyzických vojenských kapacit a jasného závazku naplnit deklarovanou hrozbu odvetným 

úderem nebo nasazením sil mařící vítězství agresora. V neposlední řadě tento proces musí být 

jasně a srozumitelně komunikován nepříteli, který musí chápat zájmy, požadavky a důsledky 

strategie odstrašujícího státu. Kapacity vcelku jednoduše indikují, zdali stát má anebo nemá 

                                                 
2
 Autor používá v diplomové práci původní anglický pojem, namísto českého překladu. 



45 

 

schopnost naplnit své hrozby. Přesto někdy fyzická síla kapacit nemusí být jádrem otázek 

ohledně naplnění hrozby jako spíše její vůli ji provést. V jaderných zbraních se jedná 

především o záložních kapacitách druhého úderu (sekond strike capabilities). Dále 

kreditibilita znamená ochotu, vůli státu a jeho polických špiček požít své vojenské odstrašující 

kapacity. Důvěryhodnost je mimo jiné formována historií v rozhodování daného aktéra. 

Pokud stát své hrozby nebyl v historii schopen naplnit, jeho kreditibilita v budoucím 

vytváření hrozeb bude spíše zpochybňována než u státu, jehož reputace již prokázala, že 

dokáže naplnit deklarované hrozby. Z tohoto důvodu, kreditibilita a kapacity jsou centrálními 

prvky deterrence určující jeho sílu a jistotu protiúderu. Hrozba masivní odvety musí být 

vyvážena, aby dokázala spolehlivě odradit agresora od útoku a zároveň ho nevyprovokovala 

k většímu zbrojení. Pokud jsou životní zájmy státu jako je populace, státní zřízení, území 

nebo suverenita odstrašujícího aktéra ohroženy, tím větší silou odvety stát hrozí, aby zaručil 

svou kreditibilitu. I když jsou státy vyzbrojené jadernými zbraněmi, nemusí plně odstrašit 

slabšího protivníka v konvenčním boji. Příkladem může být válka o Falklandy v roce 1980. 

Argentina obsadila ostrovy vojensky mnohem silnější země vyzbrojené jadernými zbraněmi, 

protože předpokládala, že Britové nepodniknou odvetnou agresi a nepoužijí jaderné zbraně 

pro obranu několika ostrovů na druhém konci světa z důvodu vysoké politické a diplomatické 

ceny použití těchto zbraní. Ačkoliv byl tento závěr správný. Britové přesto do konfliktu 

vstoupili a konvenčními bojovými prostředky dobyly ostrovy zpět. Válka o Falklandy 

ilustruje, že převažující vojenská síla, jaderné zbraně a nepříznivá geografická poloha 

neposkytuje záruku odstrašení vojenského útoku slabšího protivníka (Walton 2016:413-417; 

Lonsdale 2016:62-63). 

Přesto v komplexním světě naplnění všech tří zmíněných kritérií nemusí zaručit úspěch. 

S odkazem na Lawrence Freedmana známého teoretika deterrence: „odstrašení funguje 

nejlépe, když cíle jsou schopné jednat racionálně a když hrozící aktér a odstrašovaný aktér 

pracují společně uvnitř dostatečně sdíleného normativního rámce“ (Lonsdale 2016:63). 

Příkladem může být konsenzus mezi USA a SSSR během Studené války na tom, že jaderná 

válka mezi supervelmocemi by způsobila vzájemné zničení (MAD-Mutual Assured 

Destruction). V důsledku toho racionální volba a uvažovaní je klíčem k fungování strategie 

deterrence. Aby odstrašující aktér zabránil válce, musí přesvědčit odstrašovaného, že ponese 

následky svých činů a jeho cíle nebudou naplněny. Tímto předpokladem se ale nemusí řídit 

nestátní aktéři, přestože i oni mohou být odstrašováni. Navíc kulturní rozdíly s odlišným 

vnímáním bezpečnosti a zájmů mohou způsobit nesoulad a kolizi. Tuto mezeru se snaží 

zaplnit Britské chápání strategie odstrašení přicházející s konceptem pochopení 
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(comprehension). Tento čtvrtý koncept sice úplně nezapadá mezi zmíněné komponenty 

deterrence, nicméně reflektuje společensko-psychologické aspekty odstrašování v podobě 

vzájemného chápání zájmů, limitů a hranic, kapacit a záměrů s rozdílným vojenským a 

kulturním prostředím. Znalost příčin politických rozhodnutí a kalkulací politických 

představitelů soupeřící země s jejich osobními cíly, motivacemi, emocemi a aspiracemi je 

klíčem pro úspěšnou odstrašující strategii  (House of Commons The Defence commitee 2014: 

1-3;Walton 2016:413-417; Lonsdale 2016:62-63).  

Teorie odstrašení byla vždy v historii významným aspektem mezinárodní politiky a 

diplomacie a vždycky bude součástí strategie. Problémem může být, když jsou na ni kladena 

přílišná očekávání, protože jako každá strategie, deterrence má své limity a neposkytuje plné 

záruky úspěchu.  Proto strategie odstrašení je pouze jedním z nástrojů grand strategy, kdy 

„odstrašování nenabízí kompletní strategický vztah, ale je částí širšího setu vztahů a úspěch 

nebo neúspěch odstrašení vždycky závisí na reakci odstrašeného aktéra“ (Lonsdale 2016: 62). 

Pokud riskující lídr bere na vědomí důsledky silné odvety odstrašující země, odstrašení má 

úspěch. Pokud potenciální zisky převáží ochotu riskovat a potenciální ztráty, úspěšné 

odstrašení je méně pravděpodobné. Navíc pokud lídr agresivní země je oddaný jemu 

nadřazenějšímu principu jako je ideologie, politické a osobní přežití, náboženství, duševní 

porucha a jiné, jeho ochota spolupracovat s odstrašující zemí je mizivá a neúspěch deterrence 

je reálný.  Ačkoliv do této roviny mohou zapadat lídři darebáckých zemí (rogue states) jako je 

např. KLDR. U velkých jaderných velmocí permanentně zastoupených v radě bezpečnosti 

OSN i přes asertivní politiky určitých států vedené během posledních několika let je ochota 

vyprovokovat jaderný konflikt nepravděpodobná (Walton 2016: 413-417). Obecně řečeno stát 

čelí dilematu v posílení svých vojenských sil z důvodu zvýšení své kreditibility vůči 

agresivnímu státu vnímající jeho úsilí zachovat status quo jako slabost. Protože i počáteční 

ústupky mohou povzbudit agresora k většímu tlaku za účelem větších zisků, kdy následné 

vyšší investice do obrany a odstrašujících kapacit obtížněji odradí agresora od dalších akcí. 

Proto stát musí umět demonstrovat, že je ochoten a schopen vést válku. V neposlední řadě 

misinterpretace a miskalkulace v komunikaci odstrašujících hrozeb v bezpečnostním dilematu 

může paradoxně spustit nekontrolovaný spirální proces vedoucí k válce. Tato past, kdy každá 

strana se snaží posílit svou bezpečnost, která snižuje bezpečnost všech a paradoxně končí 

válkou je podrobně rozpracována společně s teorií bezpečnostního dilematu v kapitole 

Bezpečnostní dilema (Major, Mölling 2016:1-2; Zagare, Kilgour 1998: 59-60; Gray 2003: 31-

32; Root, Putten, Meijnders: 2015: 9-10; Jervis 1976:59-67,84).      
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5. Aplikace konceptů Deterrence v období 2014 – 2017  

5.1. Rusko 

Ruské pojetí strategického konceptu odstrašení zahrnuje systém koordinovaných politických, 

diplomatických, ekonomických, informačních a vojenských opatření. Cílem této strategie 

v ruském strategickém myšlení je stabilizovat politické, vojenské a strategické prostředí 

v Rusku a jeho sousedství. Dále předcházet agresi, deeskalovat vojenský konflikt a zabránit 

tak nepřátelské straně v úmyslu a příležitosti provést vojenskou agresi. Na rozdíl od 

západního chápání deterrence jako pasivně fungujícího stavu. V ruském doslovném překladu 

je koncept odstrašení chápán jako “aktivní omezení“ nebo „aktivní zadržení” nepřítele (DIA 

2017: 23). Pro její aplikaci Rusko používá velice expresivní, ambivalentní a silnou 

komunikaci k posílení kreditibility svých záměrů. Nicméně strategie odstrašení v ruských 

strategických doktrínách nenabízí pouze jaderné odstrašení, ale také i konvenční a nevojenské 

prostředky se širokou škálou proaktivních a preventivních konvenčních úderů a akcí 

eliminující hrozby. Mezi vojenské a nevojenské kapacity ruského konceptu odstrašení patří, 

jak intenzivně vyvíjené přesně naváděné střely (precision guided munition), tak asymetrické 

taktiky jako je hybridní válka kombinující propagandu, sabotáže, informační nebo 

kybernetickou válku. Tento široký balík kapacit a opatření má za cíl vytvořit přijatelné 

prostředí a podmínky pro Moskvu k narušení záměrů protivníka (DIA 2017: 22-23). 

Obecně vzato je Severoatlantická aliance nejvíce znepokojena nepřímou hybridní válkou 

ohrožující kolektivní obranné závazky Aliance než přímou vojenskou agresí Ruska. Nicméně 

hybridní taktika se nemůže obejít bez kreditibilní robustní podpory masivní konvenční síly. 

Zároveň použití taktiky hybridního boje redukuje moment překvapení v masivní nasazení 

konvenčních sil. Ačkoliv nemají Ruské ozbrojené síly i přes masivní modernizaci a 

reorganizaci probíhající od roku 2008 v celkovém kvalitativním a kvantitativním srovnání 

převahu ve vojenských kapacitách nad spojeneckými armádami členských států NATO. V 

regionu pobaltských států a jejich znevýhodňující geografické poloze má Moskva v síle, 

rychlosti, akceschopnosti a počtu bojových kapacit jasnou převahu. Tato schopnost proto 

nahání vážný až existenciální strach pobaltským státům. Ruské kapacity v regionu jsou 

rozmístěné v Západním vojenském okruhu vytvořeného v roce 2010, které prošly rozsáhlou 

modernizací a čerpají i ze zkušeností z války s Gruzií, Ukrajinské krize a Syrské války. Není 

tak překvapení, že v Západním vojenském okruhu jsou rozmístěny jedny z nejsilnějších 

oddílů ruských ozbrojených sil a letectva často ofenzivního charakteru podporované 

speciálními silami, rychle akceschopnými výsadkovými oddíly, námořní pěchotou nebo 
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prapory speciálního určení. Mnoho z nich je navíc rozmístěno v těsné blízkosti s pobaltskými 

státy k demonstraci síly, rozsáhlým a rychlým manévrům, přesunům na dlouhé vzdálenosti a 

mobilizacím čítající desetitisíce vojáků, které díky tomu mohou být rychle posíleny novými 

posilami z ostatních částí Ruska. Akceschopnost sil Západního vojenského okruhu potvrzuje 

rozvoj efektivního velení, zpravodajské činnosti, průzkumu a sledování, logistiky a 

podpůrných činností v podobě C4ISR
3
. Tyto kvalitativní změny jsou doprovázeny 

kvantitativním nárůstem kapacit pro vedení rozsáhlých bojových operací připomínající 

Studenou válku v kvantitativním poměru s armádami pobaltských států podporované NATO 

přibližně 10 : 1. Jedná se třeba rozhodnutí o vybudování třech nových obrněných divizí do 

Západního vojenského okruhu čítající každá mezi deseti až dvaceti tisíci příslušníky nebo 

reaktivace První gardové tankové armády v roce 2016. Podle odhadů NATO Západní 

vojenský okruh čítá na 300000 vojáků a jedná se tak o oblast s největší koncentrací ruských 

vojsk uvnitř Ruské federace (NATO Fact Sheet 2016). V rozporu s těmito kroky obvinil ruský 

premiér Dmitrij Medvedev NATO z podněcování nové studené války (Clark, Luik, Ramms, 

Shirreff 2016: 10-11; Renz, Sinovets  2015 : 7-9 Šešelgyte 2016: 37; Kaas 2014).  

Strategickou výhodu ruských vojenských kapacit v Západním vojenském okruhu podtrhuje 

Ruskem aplikovaná strategie integrované obrany v podobě kapacit A2/AD.  Zkratka A2/AD 

znamenající anti-access/area denial capabilities zahrnuje zbraňové systémy protiletecké 

obrany, mobilní pobřežní obrany a mobilních nosičů střel s plochou dráhou letu s taktickými 

nosiči balistických střel poskytující Rusku schopnost bránit v přístupu do regionu 

nepřátelským armádám. Ve spolupráci s hladinovým loďstvem, ponorkami, sil elektronického 

a kybernetického boje dokáže Rusko vytvořit tzv. operačně a strategicky izolované bubliny 

(isolated zones bubbles) do kterých je díky A2 těžké jakkoliv “penetrovat” po zemi, moři 

nebo vzduchem a přivést tak posily. Zároveň díky AD je zas těžké operovat silami uvnitř této 

bubliny, jelikož přímý útok na kapacity A2/AD rozmístěné na ruském území představuje 

vysoké riziko eskalace, časové náročnosti a vysokých ztrát. Moderní ruské kapacity A2/AD 

jako například mobilní protiletecké systémy S-300 a S-400 rozmístěné v ruské exklávě v 

Kaliningradu a poblíž hranic s Estonskem a Lotyšskem se navzájem překrývají. V důsledku 

toho, tak tyto systémy svým operačním dosahem pokrývají všechny pobaltské státy, 

spojenecké Bělorusko, části Polska, východního Německa a Finska. Díky tomu tak kontrolují 

veškerý civilní letecký provoz a jsou významnou překážkou pro leteckou převahu NATO a 

zásobování v případě konvenčního konfliktu v pobaltských státech. Dále ruská Baltská flotila 

                                                 
3
  (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 
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muže narušit námořní komunikace Pobaltí se zbytkem NATO. Navíc rozmístěné rakety 

krátkého doletu, ale s velkou přesností Iskander v Kaliningradu v říjnu 2016 s dosahem na 

města jako je Berlín nebo Praha společně se Západním vojenským okruhem mohou zacílit na 

kritickou infrastrukturu jako vojenské základny, letiště, přístavy pro přijetí posil NATO, jak 

z Evropy, tak z USA a koncentrace vojsk NATO v sousedících členských zemích Aliance. 

Dále Rusko rozvinulo systémy přesně naváděných střel, které demonstrovalo v roce 2015, 

kdy z válečných korvet Buyan v Kaspickém moři odpálilo střely s plochou dráhou letu 

s dosahem 2,500 Km schopné nést jaderné hlavice na cíle v Sýrii (Pomper 2016:12,15). 

V návaznosti na to je díky mobilitě tyto kapacity těžké zničit bez nasazení pozemních nebo 

leteckých sil uvnitř ruských hranic. V neposlední řadě Litvu a Polsko spojuje 65 kilometrů 

široký koridor s pouze dvěma cestami a jednou železnicí mezi Kaliningradskou oblastí a 

Běloruskem. Jeho případné obsazení tak odřízne od pozemních posil celé Pobaltí mající 1400 

kilometrů dlouhou hranici s Ruskem a Běloruskem od zbytku Aliance. Na závěr tato ruská 

strategie deterrence by denial v podobě A2/AD jejichž hlavní kapacity rakety Iskander 

metaforicky řečeno tvoří meč, zatímco S-400 štít pokrývající pobaltský region posiluje 

kvalitativní kreditibilitu vojenských kapacit Západního vojenského okruhu. A2/AD má navíc 

v kombinaci s hybridními taktikami silný psychologický efekt na oslabení morálky obyvatel 

zemí NATO. Kromě odstrašení od vstupu vojenských sil NATO do zóny pokryté ruskými 

kapacitami A2/AD, síla těchto kapacit může i podkopat vůli vlád členských zemí a obyvatel 

Aliance vojensky pomoci pobaltským spojencům z důvodu enormních rizik eskalace a ztrát 

(Clark; Luik, Ramms, Shirreff 2016: 12; Lorenz 2016:32-33; Kaas 2014).  

Navíc Rusko k posílení své kreditibility používá ve své ambivalentní komunikaci, jak 

strategické koncepce a silné výroky svých vrcholných představitelů, tak aktivní užití vojenské 

síly, provokace a demonstrace svých kapacit. Komunikace v rámci deterrence Ruské federace 

je úzce provázána s rozhodovacími procesy uvnitř jejího politického systému. Současná 

vládnoucí Ruská exekutiva čítá úzký okruh lidí v čele s Vladimirem Putinem, která není 

kontrolována a omezována ústavními a legislativními mechanismy. V důsledku toho má 

exekutiva v Rusku absolutní centralizovanou kontrolu nad flexibilními a akceschopnými 

ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory, státní správou a civilním sektorem (DIA 2017: 25-

26). Západní analytici vycházejí ze závěrů, že Rusy podněcuje k  agresivitě spíše slabost v 

podobě zranitelností než rovnocenné síly soupeře. V důsledku toho Rusko testuje svou 

asertivitu vůči spojencům NATO například provokacemi v podobě narušování vzdušného 

prostoru nebo nebezpečnými přelety jako nad americkým torpédoborcem USS Donald Cook v 

Baltském moři v roce 2016 (Clark; Luik; Ramms; Shirreff 2016: 9-10).  
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Jádro v odstrašujících strategiích Ruska hrají bezpochyby jaderné zbraně jako jediné dědictví 

po bývalé globální supervelmoci Sovětském svazu, které jsou kromě absolutní záruky 

ochrany ruské suverenity, také jedinou protiváhou západní technologické převahy. Ačkoliv 

Rusko dlouhodobě a kontinuálně modernizuje svou jadernou triádu. Vnímá nelibě západní 

převahu v rozvoji přesně naváděných střel, protiraketové obraně, komunikačních 

technologiích nebo odmítá tlak USA k jadernému odzbrojení ostatních států. Ruské jaderné 

strategie vymezují ruské závazky a červené linie pro jejich použití v rozsáhlých a regionálních 

konfliktech a také patří velmi často k ruské odstrašující komunikaci. Například od roku 2014 

si Rusko nárokuje právo na užití jaderných zbraní, pokud vnímá přímé ohrožení své existence. 

Odmítnutí zásady no-first use zahrnuje i deklarovaná ochota nasadit taktické jaderné zbraně, 

kterých má Rusko více než 2000 i proti útoku konvenčních sil nepřítele (Renz, Sinovets  2015 

:7- 9). Nicméně Rusové v úvahách o použití jaderných zbraní jdou ještě dále a to k odrazení 

intervence případných oponentů přímo do konfliktů a oblastí, kde jsou ruské vitální zájmy 

nebo vojenské působení k ukončení jejich vojenských akcí a ústupu. Ať už se jedná o 

namíření jaderných hlavic na státy hostující americkou protiraketovou obranu nebo úzce 

spolupracující s NATO. Ruskou ochotu použít tyto zbraně dokazují i simulované jaderné 

údery na Varšavu během rozsáhlých cvičení Zapad 2013 a Stockholm nebo dánský ostrov 

Bornholm během cvičení v Baltském moři v roce 2015. Dále ruskou kreditibilitu komunikují 

časté veřejné reference o jaderných zbraních ruských představitelů jako Putinovo prohlášení k 

připravenosti použití jaderných zbraní v případě intervence Západu během ruské anexe 

Krymu ukazující ochotu k jadernému vydírání a držení velmocí v šachu. V této souvislosti 

suspendováním zásady no-first use Moskva vidí strategickou a politickou hodnotu prvního 

užití jaderných sil jako demonstrativního preventivního úderu na nejaderný útok během 

eskalace konfliktu k jeho de-eskalaci. Jedná se o užití jaderných zbraní v logice tailored 

damage, která z principu vychází z deterrence by punishment s mnohem flexibilnějším užitím 

(Renz, Sinovets  2015 : 9). Strategií této komunikace je toto jasný vzkaz odradit členy NATO 

od intervence do oblastí ruské sféry vlivu. Tato strategie je bohužel součástí jak celkového, 

tak i rutinního plánování, kapacit a cvičení, kdy během cvičení jsou běžně aplikovány scénáře 

jaderných ofenzivních úderů udržující připravenost k okamžitému použití těchto zbraní. 

Ruskou jadernou rétoriku vcelku vystihuje nadsázka autorů studie Closing NATOs Baltic 

Gap, kdy: „Moskva mluví o jaderných zbraních téměř stejně jako my helikoptérách“ (Clark; 

Luik; Ramms; Shirreff 2016: 13). Podle Nikolaje Kosolapova z IMEMO je jaderná válka 

mezi USA a Ruskem stejně reálná nebo i reálnější než za Studené války z důvodu klesající 

předvídatelnosti charakteristické během Studené války, která byla nahrazená 
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mnohonásobnými zdroji nestability s rostoucí globální asymetrií. I když se Rusko oficiálně 

snaží o dialog a kooperaci, zároveň osočuje NATO z podněcování protiruských revolucí v 

ruském sousedství a odmítající ruská mírová opatření. Tato rétorika připomíná studenou 

válku, kdy Sovětský svaz oficiálně usilující o mír obviňoval Západ z podněcování války 

(Renz, Sinovets  2015 : 11; DIA 2017:22-23,27,29-31).  

V odstrašující komunikaci Ruska kromě jaderných zbraní jsou nejviditelnější aktivní, rozsáhlá 

a často ofenzivně vedená cvičení ruských ozbrojených sil. Dle kritiků ruská vojenská cvičení 

slouží nejen k demonstraci síly, ale i k zastrašování a donucování svých neposlušných 

sousedů. Současně masivní vojenská cvičení představují také kamufláž pro plánované 

překvapivé ofenzivní útoky bez jakéhokoliv varování, které ještě více stupňují nedůvěru a 

nejistotu mezi státy. Frekvence a nepřetržitost cvičení ruské armády indikuje její kontinuální 

vybavenost a připravenost pro vedení rozsáhlých konfliktů nebo limitovaných regionálních 

válek za podpory již zmíněných jaderných zbraní s cílem jaderné deeskalace. Dále tato 

cvičení demonstrují zlepšující se schopnosti ruské armády přesouvat síly na velké vzdálenosti, 

jejich komunikaci s rychlým nasazením v oblastech operací a udržet je zde dlouhé časové 

úseky ve spolupráci s civilním sektorem nebo se spojeneckým Běloruskem (Clark, Luik, 

Ramms, Shirreff 2016: 13). Například v roce 2014 největší ruská cvičení v Západním a 

centrálním vojenském okruhu čítaly na 150000 mužů, zatímco největší cvičení NATO Allied 

Shield v roce 2015 mělo pouze 15000 (Šešelgyte 2016: 37). Rusko demonstruje své síly téměř 

na denní bázi, kdy v roce 2015 provedlo víc jak 4000 cvičení různého rozsahu, často blesková 

a neohlášená cvičení obcházející povinnost je hlásit a pozvat mezinárodní pozorovatele. Rok 

po anexi Krymu Rusko mezi 19. a 21. březnem mobilizovalo na 80 000 vojáků a 12000 kusů 

těžké techniky. Snahou vybudovat nový bezpečnostní perimetr mimo své hranice Rusko 

postupně demontuje režim mezinárodních dohod podporující transparentnost a 

předvídatelnost v Evropě. Tato demontáž obsahuje porušení Helsinského aktu, Pařížské 

charty, zásad Vídeňského dokumentu, Budapešťského memoranda, Zakládajícího Aktu 

NATO-Rusko nebo odchod od Dohody o konvenčních silách v Evropě (CFE), která 

demilitarizovala Evropu po konci Studené války. Ačkoliv tato rozhodnutí ukazují na Ruskou 

relativizaci a vůli po změně současné bezpečnostní architektury v Evropě (Lorenz 2016:26-

29). Přesto nemusí ukazovat na Ruskou ochotu v eskalaci vztahů a konfliktu s NATO po 

Ukrajinské krizi (Renz, Sinovets  2015 : 6). Na jedné straně tuto hypotézu sice mohou 

potvrzovat masivní a náhlá vojenská cvičení nejen v západním Ruském vojenském okruhu 

nebo demonstrace rozmístění jaderných nosičů Iskander v Kaliningradské oblasti oficiálně 

deklarované jako cvičení. Nicméně na straně druhé úspěšné obsazení Krymu za pomocí 
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hybridní taktiky bylo pouze v režii elitních speciálních sil, které celkově netvoří ani 1% 

ruských ozbrojených sil. Dále podpora separatistů na východní Ukrajině i za podpory 

vojenských cvičení na Ruské straně hranic byla cílena proti vnitřně oslabenému státu 

sužovaného vnitřním chaosem a vojenskou nepřipraveností. Proto dle Dmitrije Gorenburga 

tyto akce nám “nic neříkají o skutečném posunu, ve kterém ruská armáda zvýšila svou 

schopnost vést komplexní a kombinované vojenské operace zahrnující koordinaci leteckých, 

pozemních a námořních sil proti schopnému nepříteli“ (Renz, Sinovets  2015 : 7). Tyto 

operace byly navíc zátěží pro ruskou armádu, jak pro její kapacity roztažené podél 

ukrajinských hranic, tak pro financování vedení vojenských operací v dlouhodobém 

horizontu. I když se Rusko spíše vyhýbá přímé konfrontaci se silnými a odhodlanými 

oponenty. Ruská vojenská cvičení typu Zapad, indikují snahy ruských ozbrojených sil o 

udržení vojenské převahy v regionu i v případě vojenské konfrontace s NATO (Clark, Luik, 

Ramms, Shirreff 2016: 14). 

Na závěr nejviditelnější a nejvýznamnější demonstrace odstrašujících sil Ruské federace 

v Západním vojenském okruhu jsou bezesporu dlouho plánovaná a předem avizovaná cvičení 

Zapad konající se každé čtyři roky. Toto největší vojenské cvičení v Západním vojenském 

okruhu v letech 2009 a 2013 bylo velmi ofenzivně koncipované, zahrnující jak výsadkové 

nebo obojživelné operace, tak i fiktivní použití jaderných zbraní. Nicméně hlavním cílem 

cvičení Zapad 2017, byla na rozdíl od předchozích cvičení defenzíva v podobě potlačení 

separatismu a hybridních akcí ve fiktivní republice Veishnoriya infiltrovaná Západem 

podporovanými milicemi, které pronikly na území Běloruska a Ruska podněcované dvěma 

sousedními zeměmi podporované NATO velmi připomínající pobaltské státy. Navzdory 

obavám západních a pobaltských politiků díky rozsáhlé logistické aktivitě předcházející 

cvičení nebo rozsáhlé mediální aktivitě pobaltských politiků a některých vojenských 

představitelů NATO. Cvičení se dle odhadů účastnilo podle odhadů mezi 40000-70000 

vojáků, místo očekávaných 100000 (Kofman 2017). Toto cvičení nám dle analytiků jako 

Michael Kofnan nebo Mathieu Boulegeue dává příležitost porozumět schopnostem, 

organizaci a záměrům ruských vojenských kapacit. Cvičení aplikovalo spíše defenzivně 

kvalitativní přístup, než tradičně demonstrativně ofenzivní s cílem zefektivnit systém velení 

než masivní demonstraci sil. Do cvičení byly zapojeny, jak masivní konvenční letecké, 

mechanizované, dělostřelecké, výsadkové síly a nukleární síly, tak i asymetrické 

kybernetické-elektronické síly, speciální a průzkumné operace s integrací pokročilých 

systémů jako jsou drony nebo C2ISR. Důležitým komponentem cvičení byla i podpora 

raketových odstrašujících A2/AD kapacit. Rusko v tomto cvičení simulovalo připravenost, 
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velení a schopnost ruských vojenských kapacit defenzivně čelit Severoatlantické alianci jako 

vojensky rovnocennému soupeři s leteckou, námořní a technologickou převahou s následným 

protiútokem masivních konvenčních sil odrážející západní invazi. Nicméně cvičení mělo 

komplexnější rozsah zahrnující různorodá cvičení v ostatních vojenských okruzích a 

vzdálených regionech Ruska v rámci jedné operace, kombinující hybridní, letecké, námořní, 

speciální a pozemní síly. Z tohoto důvodu je těžké odhadnout přesný počet účastnících se 

vojáků, protože ne každé cvičení spadalo pod Zapad. Dále se nepotvrdily ani obavy ze stálého 

umístění rozsáhlejších ruských sil v Bělorusku po ukončení cvičení, kdy se všechny cvičící 

jednotky společně s technikou stáhly zpět do Ruska. Nepotvrzené obavy Západu o rozsahu a 

záměrech cvičení se mohou jevit jako diplomatický úspěch pro Rusko, kdy Západ se tak 

znovu svou misinterpretací chytil do pasti. Rusko tak může tvrdit, že obavy Západu jsou 

přehnané a vyvrátit kritiku NATO že Rusko není transparentní tím že, avizovalo, že se cvičení 

bude účastnit jen 12700 příslušníků nebo, že NATO mohlo vyslat jen 3 pozorovatele a to jen 

v návštěvní dny. Nicméně tyto obavy byly již před cvičením předmětem skepse odborníků na 

Rusko a jeho ozbrojených sil jako byl Mark Galleoti nebo Dmitrij Gorenburg (Brown 2017; 

Kofman 2017; Atlantic Council 2017; Gordon, Schmitt 2017; Ferris 2017). Tudíž se 

nepotvrdily obavy estonského ministra obrany Marguse Tsahkny: „ Pro Ruské vojáky mířící 

do Běloruska je to jen jednosměrná jízdenka“ (Brown 2017). 

Cvičením Zapad, Rusko demonstruje, že jeho hranice s NATO nejsou pouze konvenčně dobře 

bráněné, ale také nepřístupné nepřátelským silám, a je tím schopné odrazit intervenci 

konvenčních sil NATO do regionu navzdory jejich celkové vojenské a technologické převaze. 

Proto jakýkoliv pokus NATO zaútočit a vstoupit do oblastí pokryté ruskými kapacitami 

A2/AD nebo přímý útok na ně bude za cenu obrovských ztrát útočníka a rizika eskalace 

odražen. Dále Rusko posílá Západu několik vzkazů: Rusko se snaží o udržení dominantní 

kontroly nad směřováním a chodu eskalace během konvenčního konfliktu s NATO v regionu. 

Dále Rusko nenacvičovalo scénář totální války, ale spíše ukázalo, že je připraveno stupňovat 

sázky v potenciální eskalaci s cílem zvítězit a zároveň způsobit masivní ztráty invazní armádě 

ve svém teritoriu. Dále se posiluje ruské vědomí vlastní vojenské síly v kreditibilní odstrašení 

NATO, jak pro domácí publikum, tak v možnosti využít svou převahu ke stupňování svých 

zájmů a jejich prosazení a kontroly sféry svého vlivu před externí intervencí. Tato situace 

nepředvídatelné ruské regionální odstrašující převahy jen posiluje nejistotou a neklid na 

Západě, jak jí čelit a v blízkém sousedství generující bezpečnostní dilema (Boulégue 2017; 

Ferris 2017; Schmitt 2017; Kofman 2017). 
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5. 2. NATO 

Jádrem obranné a odstrašující strategie NATO v Pobaltí s největším posílením kolektivní 

obrany za poslední generaci v reakci na Ruské akce na Ukrajině je The Readiness Action Plan 

přijatý na summitu ve Walesu v roce 2014. Assurance measures mají v rámci chápání 

odstrašení NATO charakter kolektivního vojenského závazku a komunikace všech členů s 

jasným stanovením červené linie směrem k Rusku. Tento balík opatření zahrnující také 

adaptive measurres byl výrazně doplněn na summitu ve Varšavě v roce 2016. Adaptivní 

opatření mají za cíl zvýšit kreditibilitu odstrašení v podobě posílení robustních kapacit a jasné 

komunikace směrem k Rusku, že hranice NATO jsou tabu. Tato opatření dle bývalého 

amerického prezidenta Baracka Obamy jsou “nejvýznamnější posílení naší kolektivní 

bezpečnosti od Studené války“ (Šešelgyte 2016: 35). Jak NATO píše ve své výroční zprávě z 

roku 2016: “prevence konfliktu znamená být schopný odstrašit a bránit se proti potenciální 

bezpečnostní hrozbě” (Nato Annual Report 2016:12). Jak již bylo zmíněno, adaptivní opatření 

zahrnují celou řadu aktivit NATO v pozemní, letecké a námořní vojenské oblasti, kdy posílení 

viditelné vojenské přítomnosti má za cíl posílit schopnost Aliance bleskově zasáhnout k 

jakékoliv vznikající krizi. Proto Aliance zřizuje nová lokální velitelství v pobaltských a 

východoevropských státech. NATO navíc po roce 2014 posílilo již rotující Air Policing 

Mission sídlící na základně Šiauliai v Litvě z důvodu chybějícího letectva pobaltských 

členských států, kdy neidentifikovatelné ruské letouny narušily vzdušný prostor NATO více 

než 400x. Za přispění Velké Británie a USA se budují také nové základny jako letecká 

základna Amari v Estonsku nebo Malbork v Polsku (Brooke-Holland 2016: 18-20). Dále 

významnou úlohu mají společná cvičení. Jen v roce 2015 NATO provedlo na 300 cvičení, 

kdy největší cvičení Trident Juncture 2015 testovalo a trénovalo síly rychlé reakce NATO. V 

roce 2016 největším cvičením bylo cvičení Anakonda v Polsku zahrnující 31000 vojáků z 23 

členských zemí. Dále v únoru 2016 v rámci The Readiness Action Plan Německo, Velká 

Británie a USA spustili program TACET (Transatlantic Capability Enhancement and 

Training initiative) s cílem vycvičit a podpořit armády Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska. V 

neposlední řadě proběhla i cvičení protivzdušné obrany v Litvě, kde USA rozmístili střely 

Patriot v srpnu 2017 (Atlantic Council 2017; Brooke-Holland 2016: 7, 13-16; Lanoshkai 

2016:191; Nato Annual Report 2015:13-17). 

Z hlediska odstrašujících kapacit klíčovými prvky balíku The Readiness Action Plan je 

navýšení velikosti sil rychlé reakce NATO Response Force z 13000 na 40000 vojáků 

akceschopných během jednoho měsíce následované posilami do 45000 vojáků akceschopných 

do tří měsíců. Dalším prvkem je vytvoření mnohonárodního čelního oddílu (spearhead)     
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Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) o síle 5000 příslušníků, který je postavený na 

rotační bázi a plně operační od roku 2017. Tento útvar je akceschopný během 2-3 dnů během 

prvních varování a indikátorů potenciálních hrozeb před vypuknutím krize za účelem 

rychlého odstrašení a zabránění další eskalace. Velení rotuje mezi sedmi státy: Velká Británie, 

Francie, Německo, Itálie, Polsko, Španělsko a Turecko. Od roku 2017 je útvar pod velením 

Velké Británie, která slíbila poskytnutí bojové skupiny o 1000 příslušnících. Od roku 2020 

velení přebírá Polsko (Holland 2016:10; Šešelgyte 2016: 35). 

Nicméně tato opatření přijatá na summitu NATO ve Walesu 2014 byla vystavena kritice 

pobaltských států a expertů pro svou celkovou neefektivitu v posílení odstrašující kreditibility 

NATO na východních hranicích. Celkem velký rozruch vyvolala studie publikovaná 

americkou RAND Corporation v únoru 2016. Podle závěrů válečné simulace této studie by 

překvapivý masivní pozemní ruský útok podpořený, leteckou i protileteckou obranou pod 

hrozbou eskalace bez větších problémů během 60 hodin prorazil obranu pobaltských států 

hájené lehkými oddíly NATO. Studie proto doporučuje masivní navýšení o 7 obrněných 

brigád NATO v Pobaltí poskytující dostatečnou odstrašující kreditibilitu (Schlapak, Johnson 

2016). Větší vliv, za to menší publicitu měla ve stejné době neméně kritická studie Closing 

NATOs Baltic gap publikovaná třemi bývalými vysokými důstojníky a bývalým velvyslancem 

NATO pro Estonské mezinárodní centrum pro obranu a bezpečnost. Studie kritizovala počty 

rotujících kombinovaných mezinárodních sil NATO s pobaltskými armádami, které se 

nemohou rovnat v množství a palebné síle ruským silám v Západním vojenském okruhu. 

Navíc pobaltské státy postrádají geograficky strategickou a operační hloubku svého území, 

která jim neumožňuje se vzdát části území k získání času pro příchod posil NATO a 

konsolidaci své obrany. Jejich hlavním doporučením bylo rozmístění praporů u pobaltských 

spojenců poskytující kreditibilní odstrašení Ruska na principu deterrence by denial, které se 

mnoha bodech se shoduje s opatřeními přijatými na summitu NATO ve Varšavě v roce 2016 

(Clark, Luik, Ramms, Shirreff 2016: 6-7, 17; Brooke-Holland 2016:8-10). 

V návaznosti na to Varšavský summit výrazněji posílil odstrašující kapacity NATO a jejich 

kreditibilitu rozhodnutím o rozmístění čtyř mnohonárodních praporů v Litvě, Lotyšsku, 

Estonsku a v Polsku od roku 2017. Jedná se o integrální součást odstrašení a teritoriální 

obrany NATO na platformě pod názvem “enhanced forward presence”. Prapory úzce 

spolupracují s místními armádami s cílem viditelně demonstrovat bezpečnostní garance 

Aliance, její jednotu, soudržnost a připravenost ochránit své zranitelné členy proti Ruské 

agresi (Warsaw Communiqué 2016). Navíc NATO připomíná, že přítomnost těchto praporů 

má kontinuální (continual) než stálý (permanent) charakter v pobaltských státech a v Polsku  
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postavený na rotační bázi. Prapor v Estonsku o síle 800 osob nasazený od května 2017 pod 

velením Velké Británie mající dlouhodobé zkušenosti se spoluprácí s Estonskými oddíly 

z misí v Afghánistánu dále zastupuje Dánsko a Francie. Tento prapor obsahuje motorizovanou 

pěchotu, dělostřelectvo a těžkou obrněnou techniku jako jsou tanky nebo obrněná vozidla. 

Prapor slovy bývalého britského ministra obrany Michaella Fallona: “poskytne přiměřené, 

obranné a bojově schopné síly k obraně našeho spojence z NATO a odstrašení jakékoliv 

formy nepřátelské aktivity proti Alianci. V tváři rostoucí asertivity Ruska, NATO zvyšuje svůj 

závazek ke kolektivní obraně” (Telegraph Reporters 2017). Podobně jsou koncipovány i 

prapory v Lotyšsku a Litvě. V Lotyšsku je prapor pod vedením Kanady za podpory Albánie, 

Itálie, Polska, Španělska a Slovinska posílený od roku 2018 českou minometnou četou. V 

Litvě praporu velí Německo ve spolupráci s Belgií, Chorvatskem, Francií, Lucemburskem, 

Nizozemskem a Norskem. V roce 2018 bude litevský kontingent posílen českým praporem o 

síle 250 vojáků a chorvatským mechanizovaným oddílem (Szymański 2017:23). Prapor v 

Polsku je velen USA a obsahuje 900 vojáků z Druhého jízdního regimentu sídlícího v 

Německu (NATO Annual Report 2016 15-16; Šešelgyté 2016:41; Praks 2016:47; Brooke-

Holland 2016:7-13, Dempsey 2017:4-5). 

Zásadní z hlediska odstrašující strategie NATO a jejich garancí pobaltským členům je 

angažmá vojenského lídra Aliance Spojených států amerických. USA komunikovaly svůj 

závazek k ochraně Pobaltí s cílem odstrašit Rusko již v roce 2014, kdy bývalý americký 

president Barack Obama prohlásil při své návštěvě Tallinnu téhož roku, že: “obrana Tallinnu, 

Rigy a Vilniusu je stejně důležitá jako obrana Berlína, Paříže nebo Londýna” (Clark; Luik; 

Ramms; Shirreff 2016: 8). Vojenský hegemon NATO v důsledku toho začal znovu umísťovat 

zbraně, techniku, vybavení a zásoby do Evropy pro případné rychlejší nasazení posil a 

logistiky v geograficky zranitelném teritoriu pobaltských států. V návaznosti na to bývalý 

ministr obrany USA Ashton Carter nařídil významné navýšení amerického vybavení a zbraní 

do základny Bremerhaven v Německu. Toto posílení zahrnovalo těžkou techniku a vybavení 

až pro 4000 vojáků účastnících se cvičení v Polsku a Pobaltí v roce 2015 současně využitelné 

v rámci rotace sil NATO a jejich cvičení ve střední a východní Evropě. Dále USA v říjnu 

2016 schválili a od roku 2017 rozmístili stále rotující obrněnou brigádu v Polsku společně s 

rotující údernou vrtulníkovou brigádou v Německu v rámci americké operace Atlantic 

resolve.  Američané posilováním svých sil v Evropě tak demonstrují svůj kontinuální závazek 

ujistit a ochránit pobaltské spojence NATO před ruskou hrozbou (Holland 2016: 13-15; US 

ARMY-Europe; Lorenz 2016:32-33; Šešelgyte 2016: 35 ; U.S. Mission Poland 2017; Potter, 

Shallal 2017; U.S. European Command 2017).  

https://pl.usembassy.gov/author/usmissionpoland/
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Pobaltské státy obdržely garance a ujištění krátce po zvolení Donalda Trumpa prezidentem na 

konci roku 2016 významnými americkými senátory včele s Johnem McKainem. Navzdory 

počátečním obavám z antipatií Trumpa k NATO a jeho sympatií k Rusku. Administrativa 

Donalda Trumpa dala v létě 2017 ujištění nejistým pobaltským zemím z ruské asertivity a 

vojenské převahy na konferenci s Finskem po avizovaném Rusko-čínském námořním cvičení 

Baltském moři. Nicméně viditelnější a srozumitelnější podporu vyjádřil americký 

viceprezident Mike Pence při návštěvě pobaltských států v létě 2017 v kontextu ruského 

vyhoštění rozsáhlého personálu americké diplomatické mise v Rusku. Na společném setkání s 

prezidenty Estonska, Litvy a Lotyšska nepřímo označil Ruskou federaci za bezpečnostní 

hrozbu pobaltských států: „žádná hrozba pro pobaltské státy nedosahuje takové intenzity, než 

přízrak agrese od vašeho nepředvídatelného souseda na východě“ (BBC 2017). Dále Pence 

potvrdil Trumpovu podporu v americký závazek k NATO, naplnění článku 5 a soudržnosti 

Aliance: „Nedávné diplomatické akce Ruska nás neodradí od závazku USA k naší obraně a 

našich spojenců. Nicméně doufáme v lepší časy pro lepší vztahy s Ruskem“ (BBC 2017). 

V neposlední řadě méně viditelné, přesto velmi důležité je rozmístění amerických speciálních 

sil v pobaltských státech na rotující a téměř permanentní přítomnosti. Ty kromě zefektivnění 

výcviku, připravenosti na hybridní hrozby a zpravodajské činnosti plní především odstrašující 

charakter v rámci komplexní strategie NATO v pobaltských státech. Tuto strategii potvrzuje 

řečnická otázka šéfa velitelství pentagonu pro speciální operace generála Raymonda T. 

Thomase: „Vědí Rusové, že jsme tu? Ano“ (Schmitt 2017). 

V komunikaci ohledně rozmístění vojáků v pobaltských státech je NATO záměrně opatrné v 

používání slova „permanentní“. Místo toho preferuje jazyk jako “kontinuální přítomnost” na 

rotační bázi. Příčiny tohoto záměru se nachází v 90. letech, kdy Rusko se během expanze 

organizace snažilo zabránit umístění stálých konvenčních a jaderných sil na území nových 

členů Aliance. Na základě toho Severoatlantická aliance ujistila Ruskou federaci v 

Zakládajícím aktu z roku 1997 mezi NATO a Ruskem, že nemá “žádný záměr, plán a důvod k 

rozmístění svých sil na území nových členů“ (Holland 2016 :13). Ačkoliv se nejedná o přímý 

zákaz nebo dohodu. Akt nezakazuje rozmísťování sil NATO ve střední a východní Evropě, 

který je častým argumentem Ruska. Proto argumentem NATO je, že rozmístění čtyř praporů 

je “velmi pod jakoukoli rozumnou definicí masivních bojových sil“ (Holland 2016 :13). Navíc 

Rusko porušilo své závazky ze Zakládajícího aktu navýšením počtu svých vojáků na 

hranicích Aliance, nabouráváním dohod za účelem vojenské transparentnosti a porušením 

dohody v použití síly proti jinému státu. Naopak Rusko upozorňuje, že rozmístění sil Aliance 

ohrožuje životnost Zakládajícího aktu a pečlivě monitoruje akce NATO v blízkosti svých 
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hranic. Například cvičení NATO v dubnu 2017 v pobaltských státech byly náměstkem 

ruského minstra zahraničí Alexeyem Meshkovem interpretovány nejen jako hrozby založené 

na chybném mýtu ruské hrozby, ale „ jako vážný nárůst rizika incidentů“ (Duke, Gebhard 

2017: 11). Na druhou stranu díky rotacím je NATO připraveno respektovat Akt NATO-

Rusko, kdy spojenci mohou stáhnout své oddíly po zlepšení bezpečnostního prostředí. Pokud 

Rusko nesníží napětí, spojenci mají kapacity k udržování kontinuální přítomnosti, která se 

může stát permanentní (Lorenz 2016: 33).  

Důležitou součástí odstrašující strategie NATO v její komunikaci je transparentnost a dialog 

ve vztahu k vojenským aktivitám pro redukci rizik, předcházení nehod a incidentů, 

nedorozuměním, provokacím, miskalkulacím a vojenské eskalaci. To platí především k Rusku 

a jeho chování z posledních let jako je rostoucí vojenská aktivita a silná rétorika omezující 

stabilitu a předvídatelnost. Proto NATO udržuje otevřenou diskuzi s Ruskem o 

transparentnosti a redukci rizik. Například v roce 2016 Aliance obnovila radu NATO-Rusko, 

kde obě strany komunikují o Ukrajinské krizi, implementaci Minských dohod, vojenských 

aktivitách, transparentnosti nebo terorismu. Dále obnovuje dialog s vrcholnými představiteli 

Ruské federace, jako bylo setkání generálního tajemníka Aliance s ruským ministrem 

zahraničí Lavrovem a ruským velvyslancem v NATO. Dialog se především týká udržování 

vojenských komunikačních kanálů mezi ruskými a spojeneckými generály. Příkladem může 

být telefonický hovor předsedy Vojenského výboru NATO českého generála Petra Pavla 

s ruským náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem v březnu 2017 iniciovaný 

NATO. Jednalo se první setkání nejvyšších vojenských představitelů obou stran po roce 2014 

řešící kromě bezpečnostních otázek, ruské kritiky vojenských aktivit NATO v Pobaltí také 

prevenci incidentů vedoucí k redukci napětí (RadioFreeEurope 2017). Toto úsilí NATO o 

udržení vojenských komunikačních kanálů s Ruskem a transparentnosti vedlo i k osobnímu 

setkání obou vrcholných vojenských představitelů obou stran září 2017 v Ázerbájdžánu 

deklarující udržet tuto snahu i budoucnu (nato.int 2017). NATO navíc striktně ohlašuje OBSE 

svá veškerá větší cvičení nad 9000 mužů v duchu Vídeňského dokumentu, která publikuje na 

svých webových stránkách. Zároveň povoluje návštěvu ruských pozorovatelů a podporuje 

udržení kontroly o množství konvenčních zbraní v Evropě, které si Rusko selektivně 

implementuje. Aliance je také aktivní v reformě Vídeňského dokumentu v rámci OBSE a 

zasazuje se pro přísnější ohlašování vojenských cvičení, jejich prahu, inspekce a pozorování. 

Tyto změny by zlepšily vojenskou transparentnost, důvěru a dialog mezi aliancí a Ruskem, 

které ale dle Aliance její návrhy na reformu tohoto dokumentu odmítlo. Aliance proto 

kritizuje Rusko za častá masivní, náhlá a ofenzivně laděná cvičení porušující Vídeňský 
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dokument, která neohlašuje a pozorovatele NATO na ně nezve. Tato porušování, které Rusko 

navíc používá k zastrašování svých sousedů společně se suspenzí z pozorování v rámci 

Smlouvy o konvenčních silách v Evropě vytváří nejisté a nepředvídatelné bezpečnostní 

prostředí ve východní Evropě (NATO Annual Report 2016 19-20; NATO Annual Report 

2015: 18-19; Dempsey 2017: 8-10). 

V reakci na agresivní nukleární rétoriku Ruska Varšavské komuniké NATO na rozdíl od 

předchozích summitů mnohem expresivněji komunikovalo svůj závazek svého jaderného 

odstrašení jako bezpečnostní garanci svým členům. Dále NATO jasně deklarovalo, že 

jakékoliv použití jaderných zbraní proti NATO by fundamentálně změnilo povahu konfliktu, 

kdy Aliance má dostatek kapacit adekvátně odpovědět. V důsledku toho jakékoliv jaderné 

vydírání nebo preventivní jaderný útok z hlediska strategie deeskalace by vedl naopak k další 

eskalaci. V případě Estonska a Polska, od roku 2018 i Litvy jasným odstrašujícím vzkazem je 

přítomnost oddílů jaderných velmocí jako je Velká Británie, USA a Francie (Praks 2016:51). 

Například v červnu 2014 v reakci na jadernou rétoriku Ruska Spojené státy demonstrativně 

rozmístili v rámci „trénovací mise“ strategické bombardéry B-52H a B2 s cílem dle 

Amerického strategického velitelství „demonstrovat našim lídrům a spojencům že máme 

správný mix letectva a zkušeností odpovědět na rozmanité situace a potenciální hrozby“ 

(Pomper et al. 2016:17). Spojené státy navíc varovaly Rusko, že pokud rozmístí zakázané 

rakety středního doletu, podnikne adekvátní vojenská opatření například v podobě rozmístění 

kapacit protiraketové obrany, tak i aktivních úderných jaderných i nejaderných kapacit. Tyto 

scénáře obranné legislativy byly schváleny v roce 2015 americkým kongresem (Pomper et al. 

2016:17; Grand 2016).  

V neposlední řadě po řadě kritických analýz (Lanoshkai 2016:190-194) a kvalifikace 

hybridního konfliktu pod článek 5 Washingtonské smlouvy je nezbytné do odstrašujících 

strategií NATO také začlenit nový dynamicky se rozvíjející se koncept „resilience“. 

Podstatou konceptu „resilience“ v překladu odolnost blízký svými prvky k deterrence by 

denial je spolupráce civilistů se státem, která zvyšuje kapacity a kreditibilitu odstrašení. 

Obranné strategie NATO byly pod palbou kritiky, že její strategie odstrašení je primárně 

zaměřena pouze na státocentrický vojenský sektor, který opomíjí nestátní aktéry. V případě 

pobaltských států se jedná o ruské menšiny a hrozby jejich zapojení do Ruskem řízeného 

hybridního konfliktu, který je méně nákladný a nebezpečný než přímý válečný konflikt. 

V důsledku toho Varšavský summit 2016 dal zelenou rozvoji novému pojetí deterrence 

v podobě „resilience“ zahrnující civilní dimenzi odstrašení spočívající v kombinaci civilní 

připravenosti a spolupráce s vojenskými kapacitami.  Cílem této doktríny je posílit stabilitu 
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členských států a jejich společností se ubránit, vzdorovat, posilovat zranitelná místa, 

vzpamatovat se a předcházet konfliktům v podobě spolupráce armády, ekonomiky, 

občanského, veřejného a privátního sektoru. Resilience zahrnuje: zachování fungování státu, 

ochranu vodní, potravinové a energetické infrastruktury, populační mobilitu, civilní ochranu, 

komunikace a transport ve spolupráci s EU (NATO Annual report 2016: 17; Major, Mölling 

2016: 3-4; Warsaw communiqué 2016). 

5.3. Pobaltské státy 

Kromě odstrašující strategie a obranného postavení NATO v pobaltských státech, podle 

článku 3 Washingtonské smlouvy má každý člen Aliance závazek udržovat a zajistit své 

vlastní obranné kapacity v rámci kolektivních sil k ubránění se nepřátelskému ozbrojenému 

útoku a hybridním hrozbám. Následující tři podkapitoly stručně pojednávají o odstrašujících 

strategiích Estonska, Lotyšska a Litvy. Společným znakem všech uvedených pobaltských 

států je vzkaz jejich politických a vojenských elit Rusku, že kromě členství v NATO, jeho 

podpory a bezpečnostních garancí nejsou nefunkčními státy jako Ukrajina, připravují se na 

obranu a jsou plně odhodlaní se bránit. Důkazem jsou modernizační programy armád v 

uvedených zemích. I když s v porovnání s hlavními velmocemi NATO se jedná o marginální 

rozpočty, jejich růst se od roku 2013 téměř zdvojnásobil. Země dále spojuje společné vnímání 

hrozby a vojenská modernizace podobných technických vojenských kapacit. Ačkoliv 

odstrašující strategie vojenských doktrín pobaltských států nesou prvky deterrence by denial. 

Obranné odstrašující programy pobaltských států obsahují odlišné modely budování 

odstrašujících obranných kapacit (Szymański 2017: 5-6). Nicméně pobaltské státy jsou si 

vědomy omezených možností svých vojenských kapacit a jejich rozvoje. Proto kreditibilita 

odstrašujících strategií těchto zemí spočívá v udržování vysoké veřejné podpory podporující 

stálou přítomnost oddílů NATO a především USA na jejich území. Dále tato strategie má za 

cíl posílit odhodlání svých občanů bránit svou zemi v případě ohrožení v podobě 

dobrovolných a státem podporovaných polovojenských spolků a organizací s expandujícím 

systémem aktivních záloh a resilience (Szymański 2017:16). 
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5.4. Estonsko 

Rostoucí výdaje na obranu v Estonsku zahrnují, jak rozvoj národní obrany, tak budování 

infrastruktury a zázemí pro spojenecké jednotky NATO operující na Estonském území. Dále 

je země koncentrovaná na rozvoj teritoriální obrany a konceptu armádních rezerv skrze 

konskripční systém odvádějící od roku 2017 4000 rekrutů ročně. Obnovení povinné vojenské 

služby za podpory malého profesionálního útvaru čítající pouze 3250 příslušníků je 

inspirováno Finskou vojenskou doktrínou. Od roku 2016 Estonsko má vypracovaný desetiletý 

plán s cílem vybudovat dvě pozemní brigády a struktury teritoriální obrany s rozvojem 

nových obranných kapacit s nárůstem mobilizace lidské síly. Jedním z řešení je zřízení 

dobrovolných domobran a obranných spolků jako organizace Kaitseliit (Obraná liga). Tato 

organizace má klíčovou roli v mobilizaci a organizaci bojeschopného obyvatelstva čítající až 

60000 lidí k obraně země gerilovým a městským vedením války. Tato strategie v rámci 

deterrence by denial se snaží připravit zemi na variabilní krizové scénáře zahrnující 

asymetrickou válku, hybridní konflikt, překvapivou invazi nebo okupaci nepřátelských vojsk.  

Proto estonská Národní obranná strategie dále zahrnuje koncept resilience zapojující civilní 

sektor a celkovou populaci do obrany země pro co nejpomalejší a nejnákladnější postup 

nepřítele. Touto strategií se Estonsko snaží zpomalením postupu nepřítele za cenu enormních 

ztrát a nejistého úspěchu získat co nejvíce času pro příchod posil NATO, kdy cena útoku 

nepřevýší jeho zisky. V praxi se jedná o budování malých oddílů vybavených moderními 

komunikačními a sledovacími technologiemi pro průzkum, zpravodajskou činnost, 

elektronické vedení boje s přenosnými protitankovými a protileteckými zbraněmi, drony s 

naváděním na podpůrné letecké a raketové útoky. Dále Estonsko i díky svému pokročilému   

e-governmentu, sídlem centra kybernetické bezpečnosti NATO a zkušenostem z kybernetické 

bezpečnosti významně přispívá v oblasti kybernetického boje obranným kapacitám NATO, 

kdy summit NATO ve Varšavě 2016 zařadil válku v kyberprostoru jako čtvrtou doménu 

vedení války. Přístup Estonska demonstruje odhodlání širší estonské společnosti úzce 

zapojené do obranného systému země bránit svou zemi. Estonsko si uvědomuje své omezené 

lidské a materiální kapacity a proto každý rok provádí rychlá a náhlá cvičení po vzoru Ruska 

pro rychlou mobilizaci sil v případě překvapivého útoku nebo hybridního konfliktu (Pracks 

2016:51-53, Szymański 2017:13, Walker 2016). Estonská odstrašující komunikace byla 

nekompromisní již v roce 2014, kdy vrchní velitel estonských ozbrojených sil generál Riho 

Terras v rozhovoru v reakci na hybridní hrozby prohlásil: „pokud někdo bez vojenského 

označení provede teroristické útoky ve vaší zemi, měli byste ho zastřelit a nedovolit mu 

vstoupit do vaší země“ (Financial Times: 2015).   
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5.5. Lotyšsko 

Před rokem 2014 Lotyšsko vnímalo Rusko jako obavu, nikoliv jako existenciální hrozbu. Na 

tomto základě pro udržení bezpečnostních garancí a závazků NATO v rámci kolektivní 

obrany a deterrence Lotyšsko koncentrovalo své ozbrojené síly a jejich participaci na 

mezinárodní a expediční operace NATO. Nicméně tato politika byla na účet kapacit 

teritoriální obrany. Ty společně s ostatními pobaltskými státy kvůli ekonomické krizi a 

masivním škrtům v obraně postrádaly i letectvo nebo dělostřelectvo. Situaci změnil až nový 

Koncept obrany státu vydaný v roce 2016 rozvíjející obranné kapacity země a resilience 

s cílem zaplnit zranitelné mezery v obraně proti konvenčním a hybridním hrozbám. Tato 

opatření zahrnují nárůst obranných kapacit a personálu v posílení pohraniční stráže, náboru, 

výcviku a zvýšení připravenosti jednotek Národní gardy vybavené novými přenosnými 

protileteckými a protitankovými zbraněmi, minomety, nebo ženijním vybavením. Dále 

Lotyšsko usiluje rozvojem programu Mladých gard 2015-2024 posílit patriotismus a zájem 

mladých Lotyšů o obranu státu. Tento program má navýšit počet členů z 6000 na 16000 a 

posílit profesionální vojsko z 5000 na 7000 společně s rezervními silami. S ohledem na 

vojenské kapacity v upraveném Dlouhodobém plánu rozvoje ozbrojených sil Lotyšska 2012-

2014 po Lotyši dávají novou prioritu i rozvoji mechanizovaného praporu, elektronickému boji 

a komunikačním, varovacím a včasně detekčním radarovým systémům kvůli blízkosti 

úderných ruských výsadkových oddílů umístěných v nedalekém městě Pskov. V důsledku 

anexe Krymu Lotyšsko rozšiřuje posádky svých stálých vojenských kapacit úzce 

spolupracující s polovojenskými oddíly kromě oblasti hlavního města Rigy i do rusky 

dominovaných oblastí jako je Latgale (Szymański 2017:14-15). V komunikační strategii je 

Lotyšsko ze všech uvedených pobaltských států nejumírněnější, kdy rétorika Lotyšských 

autorit s cílem odstrašit Rusko má spíše diplomatickou formu (Rostoks, Vanaga 2016: 79-82). 

V rozhovoru pro agenturu Reuters v roce 2015 lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkevics 

v kontextu hrozeb ruského velvyslance v Dánsku, že jakákoliv integrace země do 

protiraketové obrany NATO povede Rusko k namíření svých jaderných raket na cíle 

v Dánsku, označil ruskou agresivní rétoriku jako alarmující a nebezpečnou. Své obavy 

vyjádřil slovy: „Doufám, že všichni jsme si vědomi, že jakékoliv provokace, jakékoliv zhoršení 

situace může vést k devastujícím důsledkům pro všechny, včetně Ruska. Neměli bychom 

podceňovat rétoriku. Někdy nás rétorika může vést do spirály, které bychom se chtěli 

vyhnout“(Krutaine, Golubkova 2015).  
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5.6. Litva  

Společně s ostatními pobaltskými státy od roku 2014 Litva geograficky sevřená mezi 

Kaliningradem a Běloruskem střežící jediné pozemní spojení se zbytkem NATO provádí 

masivní modernizaci a výstavbu svých ozbrojených kapacit. Litva bezpochyby spustila 

nejambicióznější rozvoj své armády ze všech pobaltských států s nárůstem rozpočtu z roku 

2013 na 2017 o 170%, kdy více jak 30% rozpočtu na obranu spadá na nákup nové techniky. 

Jedná se o investice do obrněných vozidel, mobilního dělostřelectva a protileteckých raket 

země-vzduch k vybudování robustního a osvědčeného systému protiletecké obrany. V roce 

2016 i díky největší populaci ze všech tří pobaltských států počet aktivních příslušníků 

litevských ozbrojených sil vzrostl o 24% od roku 2014. Litva také provádí rozsáhlou 

reorganizaci svých pozemních sil z expedičních na mobilní a akceschopné síly rychlé reakce. 

Země tak transformuje své současné pěší útvary v motorizované za podpory stávající 

motorizované brigády, pěších rezervistů a ostatních bezpečnostních sborů. Obranná strategie 

Litvy 2017-2022 kombinuje profesionální armádu se selektivní konskripční podpůrnou 

armádou zaměřenou na okamžitou reakci. Ta dokáže rozhodnutím úřadu prezidenta povolat 

dva prapory během několika hodin k potlačení jakékoliv hybridní hrozby v mírovém stavu.  

Litva jako první země po Studené válce v Evropě znovuobnovila v roce 2015 brannou 

povinnost. O rok později ozbrojené síly Litvy čítaly 16500 příslušníků skládající se z 8500 

profesionálů, 4600 příslušníků národní domobrany a 3000 odvedenců, kdy již v roce 2017 jich 

bylo na 4000. Země tak každým rokem buduje své početné aktivní rezervy ve spolupráci 

s civilním sektorem. V roce 2018 plánuje růst ozbrojených sil na 20000 s polovičním 

zastoupením profesionálů a rezervistů. Dále na území Litvy se nachází nejmodernější 

výcvikové centrum vedení městské války v Evropě a moderní centra pro boj v kyberprostoru. 

Civilní obyvatelstvo prošlo podrobným veřejným vzdělávacím kurzem o propagandě a o 

zachování v mimořádných situacích ve výjimečném a válečném stavu. Dále země masivně 

modernizuje infrastrukturu, jak pro hostující vojska NATO, tak v ambici propojit železnicí 

vedoucí z Polska Vilnius, Rigu a Tallinn a redukovat tím teritoriální odříznutí regionu od 

zbytku NATO. V návaznosti na to Litva pořádá každoročně masivní cvičení proti hybridním 

hrozbám v úzké spolupráci s civilními institucemi, nevládními organizacemi a 

polovojenskými civilními spolky jako Národní litevská střelecká unie. Odhodlanost Litevců 

v jejich závazku bránit svou zemi potvrzují průzkumy veřejného mínění, kdy přítomnost 

jednotek NATO podporuje na 81% Litevců a 59% by bránilo svou zem v případě potřeby 

(Namikaité 2017; Szymański 2017: 12-13).    
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6. Bezpečnostní dilema  

6.1. Vznik a definice 

Koncept bezpečnostní dilema patří k nejrelevantnějším pojmům v analýze a chápaní 

dynamiky mezinárodních vztahů. Tato teorie byla poprvé představena Johnem Herzem, 

Herbetem Butterfieldem a Robertem Jervisem v druhé polovině 20. století. Podle Johna Herze 

pojem bezpečnostní dilema vychází z politického realismu a reflektuje “nejistotu a pocit 

ohrožení jednotlivce či skupiny z preventivního útoku, moci nebo dominance ostatních v 

anarchickém mezinárodním systému postrádající dominantní autoritu” (Herz 1951:157).  

Bezpečnostní dilema bylo zformulováno Herzem v kontextu poválečného uspořádání světa a 

střetu idejí po Druhé světové válce. Dle Herze je člověk ze své podstaty sociální bytost 

zahrnující kooperaci, suverenitu, nacionalismus a imperiální ambice s cílem zachovat svou 

existenci. Komplexní sociální interakce generují konflikty a soutěživost s politicko 

mocenskými hrami mezi sociálními skupinami s cílem posílit svou bezpečnost a přežít. Státy 

proto mají k sobě vzájemnou nedůvěru. Následně z pudu sebezáchovy posilují vlastní 

obranyschopnost země vytvářející nejisté a nestabilní prostředí. V důsledku toho soutěžící 

národní státy řízené realistickým nacionalismem či idealistickou představou o dokonalém 

světě s cílem dosáhnout a udržet mocenskou převahu úmyslně i neúmyslně formují 

bezpečnostní dilema posilující nestabilitu v mezinárodní bezpečnosti s možnou eskalací v 

ozbrojený konflikt (Herz 1950:  157-163, 179-180; Tang 2009: 590). 

Obsáhlejší a relevantnější analýza teorie bezpečnostního dilema byla zformulována Robertem 

Jervisem v 70. letech, která tento koncept nejvíce proslavila a umožnila jeho snadnější 

operacionalizaci v analýze konfliktů, nedůvěry, závodů ve zbrojení a válečné eskalace mezi 

státy. Ačkoliv Jervis nestanovil jasnou definici pojmu bezpečnostní dilema. Jeho pojetí 

konceptu vychází z „ nezáměrných, nepředpokládaných a nechtěných důsledků akcí za účelem 

obrany“ (Jervis 1976: 66). Státy se pokoušejí zvýšit svou obranu, která ohrožuje bezpečnost 

ostatních na základě logiky hry s nulovým součtem (zero sum game). „Jádro argumentu 

bezpečnostního dilema je v posilování bezpečnosti jednoho státu, které oslabuje bezpečnost 

ostatních, ne kvůli vzájemnému nepochopení nebo vnímanému nepřátelství, ale díky 

anarchickému kontextu mezinárodních vztahů“ (Jervis 1976: 76). Jervis dále obohatil analýzu 

bezpečnostního dilema o psychologicko-percepční a materiální faktory společně vysvětlující 

proces a dynamiku bezpečnostního dilema (Tang 2009: 591-592).  

S odvoláním na Herberta Butterfielda bezpečnostní dilema může vést státy do války, přestože 

válka není jejich cílem a snaží se vyhnout konfliktu. Butterfield bezpečnostní dilema chápe 
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jako nekonečný zdroj strachu, které stejně jako podle Herze vychází z lidské povahy. To 

vytváří psychologickou nejistotu mezi státy nedůvěřující záměrům ostatním. I když je v jádru 

tato nedůvěra nezáměrná. Její eskalace končí tragicky v ozbrojený konflikt (Tang 2009: 590). 

S novějším pohledem přichází Shiping Tang, který definuje bezpečnostní dilema jako 

defenzivní realista, kdy státy pod podmínkou anarchického systému nezamýšlejí úmyslně 

ohrozit bezpečnost ostatních. Jelikož státy neznají záměry ostatních. Nejistota podněcuje 

strach z agresivního jednání. Zainteresované státy proto budují vojenské obranné kapacity, 

které je ochrání i s možným ofenzivním využitím. Tím akumulují více moci vytvářející 

nejistotu a pocit ohrožení u ostatních států, které v reakci posilují svou bezpečnost. Přestože 

pouze deklarují obranu svého území. Tento nevyzpytatelný cyklus může končit vypuknutím 

války (Tang 2009: 594-595). 

Bezpečnostní dilema je odlišně chápáno ofenzivními a defenzivními realisty. Pro defenzivní 

realisty bezpečnostní dilema představuje vysvětlení, proč státy mezi sebou spolupracují a 

budují instituce a kapacity před společnou hrozbou. Ofenzivní realisté vidí tento koncept jako 

příčinu konfliktu, která dělá válku nevyhnutelnou a racionální. Tudíž bezpečnostní dilema a 

spirální proces představují vlivné teorie příčin a dynamiky vypuknutí války a udržení míru 

(Tang 2009: 588). 

Z  analýz J. Herze, R. Jervise, H. Butterfielda a S. Tanga (Tang 2009: 591-595, Jervis 1976: 

65-66) lze shrnout hlavní aspekty bezpečnostního dilema:  

 Základním předpokladem vzniku bezpečnostního dilema je anarchický mezinárodní systém 

postrádající vyšší autoritu.  

 Hlavní příčinou bezpečnostního dilematu je vzájemná nejistota a strach mezi státy nedůvěřující 

záměrům ostatních, která je formována anarchickou strukturou mezinárodního systému. Státy si tak 

nemohou být jisté o současných a budoucích úmyslech a jednáních ostatních států. 

 Státy se starají především samy o sebe a snaží se z nejistoty bezpečnostního dilema utéct akumulací 

moci a posilováním obranných kapacit za účelem posílení své bezpečnosti a přežití. Tato politika 

nezáměrně a neplánovaně spouští bezpečnostní dilema posilující soutěživost a nedůvěru mezi státy 

spouštějící cyklus nových konfliktů. 

 Paradoxně tyto obranné politiky původně defenzivně založených zainteresovaných států neposilují 

jejich bezpečnost, ale přinášejí nejistotu a destabilizaci. Dynamika bezpečnostního dilema je 

samoposilující a gradující, která může vést do nekontrolované spirály v podobě zhoršování vztahů, 

závodů ve zbrojení nebo miskalkulace eskalující válkou. Ačkoliv dynamika bezpečnostního dilema 

může pastí spirálního procesu končit válkou. Bezpečnostní dilema nemusí být příčinou války.  
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6.2. Psychologické aspekty  

Propracovanou analýzu psychologických faktorů formující bezpečnostní dilema zahrnující 

pocit nedůvěry, nejistoty a ohrožení státu silnějším soupeřem provedl Robert Jervis v druhé 

polovině 70. let za pomocí vybraných konceptů teorie her (Chicken game, Stag hunt, 

Prisoner´s dilemma, Zero-sum game) doplněné psychologickými koncepty kompatibility a 

nekompatibility, které mají za cíl objasnit dynamiku nikoliv příčinu bezpečnostního dilematu 

(Jervis 1976; 1978). Problematikou psychologického konceptu kompatibility se podrobněji 

zabývá poslední podkapitola Dynamika bezpečnostního dilema.  

Interakci mezi nedůvěrou a kooperací vysvětluje Jervis za pomocí hry Stag hunt simulující 

sobecké jednání aktérů, kteří nevědí o záměrech ostatních. „Ve vzájemné nedůvěře mezi státy, 

která spouští bezpečnostní dilema převažuje pocit strachu z podvedení a oklamání, který dělá 

státy zranitelné a mezinárodní vztahy nejisté“ (Jervis 1978:172). Tento pocit posiluje 

podezřívavost v nedůvěru, generující nejistotu. Tudíž, nedůvěřivé státy, aby přežily, budují 

vojenské kapacity a spojenectví s cílem odstrašit potenciálního agresora. Důvěra států 

v ostatní se odvíjí od schopnosti přežít případné podvedení a škody v případě překvapivého 

útoku. Silné státy se silnými obrannými kapacitami, které nejdou snadno porazit a zničit 

překvapivým útokem jsou důvěřivější než státy, které si oklamání nemohou dovolit. Dále jsou 

otevřenější spolupráci s menší obavou vystavení se riziku podvedení a snést tak pro ně 

úměrnou míru škod, které pro menší státy mohou být fatální. I když stát získá status vojensky 

neporazitelného hegemona v anarchickém systému. Problém přetrvá, protože touto silou může 

ovládat, omezovat a v důsledku znepokojovat ostatní státy. Přestože se může jednat i o 

pasivní stát nebo alianci kolektivní obrany deklarující neexpanzivní ambice. Pokud oba státy 

zvolí taktiku odstrašení, protože nejsou schopní se sami plně ubránit jeden před druhým, 

udržují status quo. Naopak slabší státy, které nejsou ochotné tolik riskovat, budují své 

vojenské kapacity a jsou zdrženlivější k rizikové spolupráci. Nejvyšší cenou oklamání je 

zničení a ztráta suverenity. Za této situace je dopad bezpečnostního dilematu obrovský. Čím 

menší je cena případného oklamání díky blízkým ekonomickým, kulturním, jazykovým, 

etnickým a bezpečnostním vazbám. Tím je menší pravděpodobnost bezpečnostního dilema. 

Naopak extrémní rozdíly v hodnotách a ideologiích mezi státy podněcují bezpečnostní dilema 

a konflikty mezi státy (Jervis 1978:172-178; 1976: 68-76). 

Pro měření těchto kalkulací Jervis aplikuje subjective security demands operující s aspekty 

vnímání hrozby v dnešní terminologii známé pod pojmem sekuritizace. Na jejich základě 

političtí aktéři jednají v rámci přímé úměry pocitu ohrožení, které ale nemusí přímo odpovídat 

aktuální situaci. Subjektivní vnímání bezpečnosti mezi státy determinuje jejich historie, 
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mentalita a tradice formující jejich subjektivní obraz vnímaní ostatních. Jakmile jeden stát 

získá dojem o státu druhém, je těžké ho změnit. Tento stát preferuje informace, které potvrzují 

jeho domněnky. Lidé vnímají co je přítomné a pokud vidí druhý stát jako nepřátelský, 

odmítají smířlivější přístup ostatních států k nepřátelskému státu. Pokud státy mají strach a 

pocit ohrožení, témata bezpečnostní politiky se transformují do politik domácích. V důsledku 

toho se političtí aktéři pohánění vnitropolitickou situací vměšují do bezpečnosti ostatních 

zemí, u kterých vidí budování jejich vojenských kapacit, cíle a rétoriku jako hrozbu. Proto 

státy, které se obávají, že budou přímo napadeni, usilují o kontrolu, případně neutralizaci 

oblastí blízko jejich hranic například v podobě nárazníkových zón (Buffer zones). Podstatný je 

rozdíl ve vnímání intenzity hrozby a v přijetí adekvátních kroků v poměru ceny dosažení 

pocitu bezpečí. Pokud státy přikládají bezpečnosti nejvyšší prioritu, jsou citlivější k jakékoliv 

i nepatrné bezpečnostní hrozbě a dohodě, která představuje riziko. Dále, tyto státy jsou 

náchylnější ke zbrojení s menší ochotou spolupracovat s umírněnými státy k dosažení statusu 

quo. Nicméně napětí bezpečnostního dilema nemusí být tak silné, když se proti zbrojení 

postaví například domácí mínění zvyšující politickou cenu zbrojení a oklamání ostatních. Na 

druhou stranu státy, které ostatní státy vnímají jako nebezpečí, hrozbu či rovnou jako nepřítele 

jsou méně vstřícné ke spolupráci. Jejich reakce jsou obvykle silnější, rychlejší a pohotovější 

oslabující spolupráci, nehledě na ekonomickou náročnost. Proto čím větší je tato cena a 

pravděpodobnost, tím si státy tyto kroky dvakrát rozmyslí a jsou spíše pro spolupráci než pro 

agresi. Pokud je možnost konfliktu pozitivně přijata veřejným míněním, cena vedení konfliktu 

je nižší a spolupráce obtížnější. Naopak společné zájmy států vedou ke spolupráci a 

spojenectví. Čím menší zisky a výhody produkuje podvod, tím větší je šance pro spolupráci a 

dosažení zájmů nenásilnými prostředky redukující agresi (Jervis  1978: 168-170, 175-177; 

1976: 68-73). 

Dalším aspektem v bezpečnostním vnímání státu je počet potenciálních nepřátel, kolektivní 

bezpečnost, mezinárodní uspořádání, které redukuje spory a napětí, odrazuje od expanze a 

zvyšuje tak cenu změny statusu quo. Ačkoli vysoká cena války a zisky ze spolupráce snižují 

dopad bezpečnostního dilema a případného konfliktu. Je zde riziko, že krize eskaluje 

v Chicken game a Brinkmanship. Podobná logika funguje u donucování (coertion) nebo 

deterrence, kdy aktér musí ujistit rivala, že neustoupí. Pokud chce protivník předejít 

katastrofě, tak musí ustoupit a spolupracovat. Je zde užita taktika jako manipulace 

s informacemi v komunikacích, racionalita s iracionalitou a blafování. Obecně jsou podvody 

dlouhodobě kontraproduktivní z důvodu ztráty důvěry a respektu ostatních, vnitřní politické 

změny, izolace nebo nezamýšlené eskalace. Přestože státy klamání často používají i jako 
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prevenci ze strachu, aby oni sami nebyli napadeni. Bohužel agresoři využívají slabosti 

menších států, které nemají kromě kooperace na výběr a stupňují tak svůj tlak k vyšším 

benefitům a ziskům. I když se všechny strany rozhodnou spolupracovat, kdy společně s lepší 

vzájemnou informovaností se míra bezpečnostního dilematu snižuje. Přesto zde nikdy není 

jistota, že státy díky anarchickému systému nepřestanou soutěžit a nebudou porušovat 

pravidla a stanou se agresivními, pokud benefity z podvodů převažují zisky ze spolupráce. 

Dalším důležitým faktorem je také odlišné chápání vlastních politik, které jsou často odlišně 

interpretovány ostatními. Jinými slovy političtí aktéři často zapomenou, nevnímají nebo 

postrádají empatii v odlišné vnímání a interpretaci politických aktérů jiných států. Pokud 

státník tuto dynamiku nebere v potaz, pravděpodobnost bezpečnostního dilema jako důsledek 

jeho necitlivé politiky bude vyšší. Z těchto důvodů nepromyšlená politizace bezpečnosti muže 

být příčinou bezpečnostního dilema. Proto, pokud se stát rozhodne pro zbrojení k udržení 

stability, měl by deklarovat své neagresivní cíle. Nicméně krize může nastat, přestože ostatní 

státy zbrojení odmítnou. Tento krok může posílit agresivní tendence vojensky silnějšího státu 

(Jervis 1978: 177-181). Přesvědčení politického vedení státu v kladení hrozeb, posilování 

vojenské síly jako jediného způsobu zajištující bezpečnost, tak snižuje prostor pro smířlivější 

rétoriku, kooperaci a mírovou koexistenci mezi státy. Nedůvěra, nefungující komunikace, 

nekompatibilita zájmů a jejich neřešitelnost posiluje antagonismus vedoucí k nepřátelství i z 

marginálních konfliktů, kdy političtí aktéři jedné země nechápou vměšování, odvetné akce a 

kritiku jejich zájmů ostatními státy. Státy mají dojem, že jejich kroky nepřítel nechápe jako 

hrozbu a v důsledku toho se bezpečnostní dilema vymyká kontrole. Na druhou stranu 

komplexitu vzniku a eskalaci bezpečnostního dilema podtrhuje zvýšená citlivost aktérů 

s cílem mu zabránit. Nicméně i ústupky a usmiřovaní mohou být také příčinou války. 

Vynikajícím příkladem byla britská politika appeasementu k Hitlerovi ve 30. letech (Jervis 

1978: 182-183;1976: 68-73; Eichler 2002: 100-101). 

Posledním aspektem nedůvěry a pocitu zranitelnosti jsou mezinárodní závazky a hodnoty. 

Státy musí chránit kromě svého teritoria také mezinárodní normy, uspořádání a ekonomickou 

spolupráci, jehož jsou členy a ve kterém spolupracují před agresory, kteří ho chtějí změnit. 

Tento komplexní pohled téměř vylučuje nekonfliktnost a nesoutěživost. Pokud existuje 

neshoda ve statusu quo mezi mocnostmi, potenciál pro bezpečnostní dilema a konflikt je 

enormní. Jestliže státník uvažuje logikou zero-sum game a věří, že zajištění bezpečnosti se 

neobejde bez hrozeb či útoků na ostatní. Kooperativní řešení problému stylem win-win je 

nereálné. Z této logiky vyplívá, že když má agresivní aktér vojenský pocit bezpečí, bude 

povzbuzen vyvíjet svou vojenskou převahu na slabší aktéry, kteří jednají v rozporu s jeho 
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zájmy. Z Jervisových úvah vyplívá, že pro konsenzuální státy s cílem udržet status quo je 

obtížné vyvinout a sloučit architekturu bezpečnostní politiky přijatelnou pro popudlivou zem 

usilující držet v šachu ostatní státy (Jervis 1978: 185-186). 

6.3. Materiální aspekty  

Jádro bezpečnostního dilema spočívá v nárůstu bezpečnostních kapacit jednoho státu snižující 

pocit a fyzickou bezpečnost ostatních. Důležitými proměnnými ve vnímání bezpečnostního 

dilema jsou také materiální faktory zahrnující ofenzivní a defenzivní zbraně, jejich vlastnosti 

jako je odlišitelnost, technologická převaha, připravenost a použitelnost. Komparace kvality 

vojenských kapacit a jejich síly je důležitá pro státy udržující status quo a jejich rozhodování 

ohledně bezpečnostní politiky, vnímání hrozeb a pocitu ohrožení. Když má obrana 

defenzivního státu převahu nad ofenzivními kapacitami protivníka, jeho pocit bezpečnosti je 

silný a jeho silné vojenské kapacity neohrožují okolní země. Naopak nepoměr v obraných a 

útočných kapacitách soutěžících států vede ke zbrojení. Ofenzivní převaha jednoduše 

znamená, že pro vojensky silnější stát je snadné zničit nepřátelskou armádu slabšího státu, 

obsadit jeho území, narušit jeho suverenitu a zároveň ubránit své teritorium. Obranná převaha 

znamená schopnost ubránit se před agresí, udržet mezinárodní status quo, prohlubovat 

spolupráci a snížit šanci bezpečnostního dilema. Nicméně se dá i chápat ve schopnosti 

ofenzivního státu udržet dobyté území po úspěšné ofenzivní akci. Slabší defenzivní státy 

čelící bezpečnostnímu dilematu proto často vystupují jako agresoři s cílem demonstrovat svou 

sílu a kapacity pro odstrašení případné vnější agrese. Obecně „bezpečnostní dilema je 

nejnebezpečnější, když strategie, závazky a technologie umožňují zabezpečení skrze agresi“ 

(Jervis 1978: 187). Bezpečnostní dilema je logikou ofenzivy a defenzivy především ve 

zbrojení chápáno odlišnými způsoby. Když státy respektující status quo mají rozumnou 

bezpečnostní politiku a vyvažující silné obranné kapacity, dynamika se změní na statiku, kdy 

nižší pocit vzájemné nedůvěry redukuje snahy o militarizaci mezi státy na marginální úroveň.  

Pokud má ofenzíva asertivního státu převahu, slabší stát povětšinou nemá na vybranou a musí 

posílit svou bezpečnost a odstrašující kapacity. Neklid z vojenských kapacit silnějšího státu 

posiluje napětí mezi státy vytvářející mezinárodní krize z obavy preventivního útoku, který 

může eskalovat ve válku. V důsledku toho nevyzpytatelný stát posilující své kapacity může 

vyprovokovat okolní státy k preventivnímu útoku nebo sám podnikne útok. Pokušení 

z vítězství s rychlým a snadným ziskem může být lákavější než kooperace. Jelikož si státy 

nemohou dovolit ztratit krok v síle vojenských kapacit a vystavit se tak nebezpečí náhlé 

agrese. Uchylují se ke zbrojení a k aliančním spojenectvím, političtí lídři se stávají 
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podezřívavější a zvyšuje se tak prostor pro miskalkulaci (Jervis 1978:185-189). Naopak stát 

se silnou defenzivou očekávající útok posiluje své vojenské kapacity, spojenectví s ostatními 

státy a neplánuje preventivní útok. V krátkodobém scénáři, když je obrana dominantní, války 

skončí patem a jsou vyhrávány za enormní cenu. Malé a slabší státy mohou odrazit útok 

větších a silnějších států nebo odstrašit jejich útok zvýšením ceny z dobytí na nepřijatelnou 

úroveň. Mezi defenzivně odstrašující způsoby v minulosti patřilo například budování 

opevnění, infrastruktury, etnické uspořádání, dnes to mohou být sankce, zbraně hromadného 

ničení, guerillová válka nebo terorismus (Jervis 1978: 190-194). 

Mezi faktory, které determinují převahu ofenzivy nad defenzivou a naopak, patří technologie 

a geografie. Geografická poloha zásadně ovlivňuje sílu obrany a podmínky pro vedení 

ofenzivních operací formující pocit nejistoty bezpečnostního dilema. Neprostupný terén, moře 

nebo oceán zabraňují válkám, podobně jako nárazníkové zóny zpomalují postup a dávají 

obránci čas na přípravu proti silnějšímu agresorovi. Naopak státy s geograficky limitovanou 

rozlohou a prostupným terénem jsou více zranitelné a lépe napadnutelné silnějším agresorem, 

zatímco geograficky členitější a rozlehlejší země je složitější dobýt a ovládnout. Technologie 

jsou dalším determinantem v rovnováze ofenzivních a defenzivních sil. Jedná se především o 

zranitelnost obrany, mobilitu, rozmístění zbraňových systémů a úderných jaderných kapacit. 

Pro státy chránící své zájmy je důležitá vzájemná důvěra v jejich obranných a ofenzivních 

silách. Pokud zainteresované strany definují své útočné a obranné kapacity jako odstrašující, 

je vzájemná důvěra a vnímání zásadní pro udržení stability. Kalkulace v ochotě riskovat 

destruktivní válku nebo obětovat své vitální zájmy determinuje dynamiku a fáze 

bezpečnostního dilema. Dalším faktorem ovlivňující dynamiku bezpečnostního dilematu je, 

zda obrané kapacity a politiky nepředstavují i ofenzivní kapacity. Pokud ne, tak zde dilema 

není, protože nárůst bezpečnostních kapacit jednoho defenzivně založeného státu neohrožuje 

bezpečnost ostatních. Nicméně pokud má agresivní stát převahu, zbrojením se šance jeho 

potenciální agrese zvýší. V důsledku umírněnější a slabší státy přestanou zbrojit defenzivně, 

ale ofenzivně v podobě ofenzivních odstrašujících kapacit jako jsou například jaderné zbraně. 

Tento krok může, jak destabilizovat situaci, tak vyprovokovat agresora k útoku. Odlišné 

vnímání obranných a útočných zbraní se odráží také v odlišném způsobu vyžití těchto kapacit 

mezi obránci a agresory. Obránci se mohou spojit a spolupracovat například v podobě 

kolektivní obrany posilující status quo, odrazující od invaze, preventivních útoků a snížit tak 

případnou miskalkulaci. Dále státy pečlivě sledují kroky nepřátelských zemí ohledně 

rozmístění jejich ofenzivních vojenských a logistických kapacit, protože, aby stát mohl 

podniknout útok, musí vyvinout a rozmístit ofenzivní kapacity. Pokud vojenské kapacity 
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nejsou rozmístěny v bojové pozici, defenzivní stát nemusí přijímat obranná protiopatření. 

Když stát chybně vyhodnotí záměry protivníka a jeho vojenských kapacit, proces 

bezpečnostního dilematu se prohlubuje a prostor pro spolupráci se snižuje. Problém může 

nastat v přeorientování obranných sil v ofenzivní z ekonomických důvodů, spojeneckých 

závazků či znovudobytí ztracených území nebo z posílení kreditibilního odstrašení. Další 

komplikací mohou představovat mobilní zbraňové systémy určené, jak pro defenzivní, tak 

ofenzivní účely. Technické vlastnosti leteckých sil, zbraní hromadného ničení či 

protileteckých raketových systémů jsou v rozporu s definicí čistě obranné zbraně, která je 

koncipována tak, aby nezasáhla území protivníka. Obrannými zbraněmi se tak rozumí 

například poziční zbraně, opevnění nebo partyzánská válka domácího obyvatelstva. V 

podstatě jakákoliv zbraň, která poskytuje výhodu útočných sil, je předmětem bezpečnostního 

dilematu, protože zbraně a strategie, na kterých závisí efektivita překvapivého útoku, jsou 

téměř vždy ofenzivní. Problém v rozlišení se nejvíce týká především jaderných zbraní 

charakteristické, jak útočnou, tak defenzivní funkcí poskytující  kreditibilní odstrašení za 

účelem obrany, kdy sázky v jejich použití jsou příliš vysoké, aby je státy aplikovaly ve 

vyhrožovaní  a donucování v marginálních sporech a zájmech (Jervis 1978:195-202). 

Jervisovy psychologicko-materiální aspekty jsou doplněny Tangem o koncentraci smíšených 

etnik jako nové perspektivy výzkumu bezpečnostního dilematu. Přítomnost etnické skupiny 

jednoho státu ve státě druhém jako menšiny může představovat citlivé téma v bilaterálních 

vztazích vedoucí ke konfliktu zájmů mezi oběma státy. Reálné nebo i jen subjektivně 

vnímané špatné zacházení vládnoucího majoritního etnika s menšinovou skupinou a naopak 

může způsobit nepokoje a napětí. Proto například nacionalismus a etnické rozdíly mohou vést 

k napětí mezi etniky a tím ke zhoršení bilaterálních vztahů mezi etnicky zainteresovanými 

státy. Tudíž problematika etnik může snadno spustit či zhoršit dynamiku bezpečnostního 

dilema mezi zainteresovanými státy (Tang 2009: 620-622, Eichler 2002: 100-102). 

6.4. Dynamika bezpečnostního dilema   

Kauzální proces z anarchického mezinárodního systému k bezpečnostnímu dilematu 

končícího válkou je spíše zdlouhavý než přímý. Státy mají často společné zájmy, ale 

anarchická struktura brání v naplnění vzájemně toužebné harmonie. Tento postoj je v rozporu 

se školou klasického realismu, která považuje touhu po vojenské moci, teritoriální dominanci 

a převahy nad ostatními jako přirozenou součást pudu sebezáchovy. Zásadním 

psychologickým faktorem je strach, který je hlavním katalyzátorem bezpečnostního dilema. 

Nevyvážená mocenská struktura anarchického systému generuje nejistotu, nejistota vytváří 
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strach, strach vede k mocenské soutěži, mocenská soutěž aktivuje bezpečnostní dilema, které 

spouští spirální proces eskalace končící válkou. Ačkoli bezpečnostní dilema může eskalovat 

ve válku, nemusí být nutně její příčinou (Tang 2009: 591- 595, 622; Jervis 1976: 65- 66). 

Proces, kdy napětí a nedůvěra mezi státy v bezpečnostním dilematu eskaluje ve válku, se 

nazývá spirální. Všeobecně rozšířeným pohledem je, že bezpečnostní dilema a spirální proces 

jsou to samé. Nicméně podle Tanga je tento pohled zavádějící. Spirála je eskalující proces 

progresivního zhoršení situace, která se stále více zhoršuje. Jinými slovy spirální model je 

fáze, která znamená nekontrolovanou eskalaci zhoršení vztahů mezi dvěma státy vedoucí k  

řešení problému ofenzivní vojenskou silou se stupňující destruktivní intenzitou. Tento proces 

může začít, jak nedorozuměním a miskalkulací mezi defenzivně založenými státy, tak i 

neřešitelností sporu a miskalkulací mezi ofenzivním a defenzivním státem či oběma 

ofenzivními státy. Ofenzivní realisté věří, že všechny spirály jsou způsobeny 

nekompatibilností a nesmiřitelnými konflikty zájmů. Zatímco defenzivní realisté 

předpokládají, že všechny spirální procesy jsou nechtěným důsledkem bezpečnostního 

dilema. Rozlišování mezi bezpečnostním dilematem a spirálním modelem ukazuje dynamický 

proces bezpečnostního dilematu, který se může, nikoliv musí transformovat do spirály. I když 

stát může být spokojen se statusem quo, může začít válku ze strachu, že nepřítel překvapivě 

zaútočí s rozhodující výhodou, podobně jako soutěžící mocnosti během První světové války 

sloužící jako lekce pro strategické teoretiky a plánovače během Studené války. Pokud tento 

postoj měnící defenzivní chování v ofenzivní, příjme alespoň jeden zainteresovaný aktér, ať 

už subjektivně či objektivně znepokojený hrozbami, provokacemi, odstrašujícími a 

ofenzivními kapacitami. Vztahy se změní v nepřátelské, bezpečnostní dilema končí a jeho 

sebedestruktivní dynamika spirálního procesu končí bud válkou, hrozbami nebo uváznutím na 

mrtvém bodě s postupným uvolňováním vracejícím se v bezpečnostní dilema, které je ovšem 

velmi vzácné. Tang argumentuje, že v dnešním světě, až na pár států už nedominuje ofenzivní 

realismus, kdy je každý stát sobě vlkem, ale defenzivní realismus přijatý většinou států (Tang 

2009: 617-619; Jervis 1976: 67; Acharia, Ramsay 2013: 2-3). 

Defenzivní realismus chápe příčiny spirálního procesu a konfliktu mezi státy ze vzájemného 

nepochopení, kdy jsou střety zájmů subjektivně nekompatibilní, tudíž obtížně řešitelné. 

Naopak ofenzivní realisté chápou příčiny všech konfliktů v přirozeně neslučitelném střetu 

zájmů a odmítají možnost nepochopení. V defenzivně pojatém realismu ne všechny konflikty 

a spory nevyhnutelně eskalují ve válku, protože ne všechny spory jsou neřešitelné. Proto 

některé konflikty jsou zbytečné a tragické, protože jsou způsobené osobními subjektivními 

postoji, iluzemi a vzájemným nepochopením. Pokud oba státy umí najít dialog a zároveň 
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žádná ze stran nemá postranní úmysly. Státy se mohou vyhnout konfliktu a spolupracovat i 

pod bezpečnostním dilematem. Defenzivní realisté argumentují, že podstatná část konfliktů 

způsobená a řízená bezpečnostním dilematem je důsledkem nesprávné interpretace a 

miskalkulace soupeřících stran. Přesto to neznamená, že války nevznikají i vinou agresivních 

států. (Tang 2009: 602-603; Jervis 1976: 68-73). 

Pro vysvětlení této dynamiky, kdy odlišná komunikace a vnímání mezi aktéry 

v bezpečnostním dilematu, může vést k nesprávné interpretaci končící spirálním procesem 

nabídl Jervis psychologický koncept nekompatibilita dělící se na reálnou a iluzorní. Reálná 

inkompatibilita zájmů objektivně brání realizaci plánů a spolupráci mezi státy. Naopak 

iluzorní subjektivně přehlíží možnost konsenzu pro dosažení odlišných zájmů soupeřících 

států. Jak již bylo zmíněno v mezinárodní politice je bezpečnostní dilema chápáno jako zero-

sum game. V důsledku této logiky problém nespočívá v touze státu k dosažení pocitu 

bezpečnosti, ale v důsledcích této politiky, která může vyprovokovat nežádanou reakci 

ostatních. Proto hlavní odpovědnost leží na politických aktérech, aby pečlivě zvážili důsledky 

svých obranných politik, které mohou znepokojit nebo vyprovokovat ostatní státy s 

nezamýšlenými důsledky. Z tohoto důvodu převažující subjektivní iluzorní pohled státního 

aktéra na svět limitující nebo neumožňující spolupráci a koexistenci s ostatními státy otevírá v 

dynamice bezpečnostního dilema prostor pro potenciální nedorozumění (Jervis 1978:168-170, 

1976: 68-76; Acharia, Ramsay 2013: 3-7).  

Obecně řečeno, jak ve spirálním modelu, tak v deterrence je deklarace záměrů států a obava z 

nedorozumění v jejich důsledcích klíčová. Odstrašující státy mají obavy, že agresoři podcení 

jejich odhodlání se bránit, zatímco protagonisti spirálního procesu věří, že každá strana 

přecení nepřátelství té druhé. Jinými slovy odhodlání v posílení odstrašujících kapacit a 

ochoty bránit se podle logiky spirálního modelu posiluje napětí z obav úmyslné agrese a iluzi 

nekompatibility zájmů ústící v nedorozumění. Celkově ve fázi spirálního modelu státník jako 

politický aktér již vnímá nepřátelství jako evidentní fakt, kdy nevěří konsenzuálnímu řešení 

sporu. Naopak defenzivní zastánci Deterrence vidí v odstrašení a jasné komunikaci cestu, jak 

zabránit pocitu agresora ze slabosti obránce a jeho pochybností ze schopnosti se bránit, kdy 

racionální dialog objektivně řešící nekompatibilitu zájmů redukuje prostor pro miskalkulaci 

aktivující past spirálního procesu. Tudíž, obě teorie jsou ve vzájemném rozporu, kdy žádná 

teorie není univerzální a musí se vzít v potaz kalkulace v ochotě potenciálních rizik a zisků z 

nezáměrných a neplánovaných důsledků politických kroků. Odlišné vnímání hrozeb, 

vzájemné nepochopení vedoucí k nesprávné interpretaci a miskalkulaci představují klíč k 

pochopení dynamiky bezpečnostního dilematu (Jervis 1976: 76,84).   
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7. Analýza aspektů bezpečnostního dilema ve zkoumaném regionu 

7.1. Percepční faktory  

Pro pochopení příčin a dynamiky bezpečnostního dilema mezi NATO a Ruskem 

v pobaltských státech je analýza ruského subjektivního chápání hrozeb, bezpečnosti a pocitu 

ohrožení klíčová. Ruská federace v rétorice svých politických elit a strategických koncepcí 

považuje za hlavní bezpečnostní hrozby expanzi Západu v podobě posouvání hranic NATO 

k ruskému centru a nestabilitu v sousedních postsovětských státech. Sekuritizace těchto témat 

v Rusku vyjadřuje nedůvěru a strach z integrace dalších postsovětských států společně se 

Švédskem a Finskem do Severoatlantické Aliance, které si Rusko interpretuje jako 

neoimperiální expanzi Západu. Jeho důsledkem je odpor Ruska pro další rozšiřování NATO 

na východ narušující ruskou regionální hegemonii. Zároveň Rusko zpochybňuje současný 

status quo přítomnosti členských států NATO a jeho vojsk poblíž ruských hranic omezujícího 

díky své kolektivní obraně mocenskou dominanci Ruska, jak uvnitř, tak vně postsovětského 

prostoru. Nedůvěra Ruska k NATO nepramení ani tak z pocitu vojenského ohrožení ze strany 

Aliance, ale z oslabení vnitřní politické stability a ze ztráty politické, vojenské a ekonomické 

dominance v postsovětském prostoru obývaného ruskými menšinami. Externí narušení ruské 

regionální dominance v postsovětském prostoru ohrožuje vitální zájmy Ruska v podobě 

udržení vnitřní politické a sociální stability ohrožující současný vládnoucí režim a jeho 

velmocenské ambice.  

Rusko celkem expresivně vysvětluje své chápání hrozeb ve vojenských doktrínách a 

bezpečnostních strategiích Ruské federace publikovaných mezi roky 2014-2016. Jádrem 

ruských bezpečnostních obav jsou sousedské země představující, jak vojenská nebezpečí 

z mobilizací armád sousedních států a přítomností cizích vojsk, tak změny politických režimů. 

V předchozích vojenských doktrínách na příklad v roce 2010 Rusko chápalo rozmístění 

vojenské infrastruktury a obranných zbraňových systémů v členských státech NATO u 

ruských hranic jako vojenská nebezpečí, která mohou eskalovat ve vojenskou hrozbu. 

Nicméně tento postoj se po roce 2014 změnil, kdy přítomnost sil NATO, rozmístění 

protiraketové obrany a rozsáhlá vojenská cvičení NATO v blízkosti Ruských hranic jsou nyní 

chápány Ruskem jako přímá vojenská hrozba s potenciálem eskalace v ozbrojený konflikt. 

Tyto postoje vyjadřující nedůvěru Ruska k Západu společně s nezájmem o dlouhodobou a 

konstruktivní spolupráci s NATO vytvářejí neklid, nejistotu a napětí v regionu východních 

hranic NATO. Nedůvěru Ruska a jeho veřejnosti k NATO a sousedním zemí ukazuje i 

v průzkum provedený společností Nevada roce 2016, kdy 65% Rusů s rozdílem 40% v roce 
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2006 věří, že ostatní státy představují vojenskou hrozbu k Rusku. I tyto názory ruské 

společnosti společně s její vysokou podporou k současným ruským vládnoucím elitám 

umožňuje její snadnější mobilizaci a sjednocení, které snižuje politickou cenu zbrojení, 

nepřátelství, uvalených sankcí, vedení konfliktů (Vice 2017). Tyto postoje ruské veřejnosti 

snižují prostor pro spolupráci a posilují napětí bezpečnostního dilema. 

Jádrem subjektivního pojetí hrozeb Ruské federace generující bezpečnostní dilema mezi 

Ruskem a NATO v pobaltských státech jsou geopolitické zájmy země chápající mezinárodní 

systém jako anarchický a soutěživý, kde politický vládnoucí režim v Rusku usiluje o přežití. 

Tento přístup reflektují již uvedené strategické koncepce a reálná politika Ruska po roce 

2014. Na jejím základě se Rusko tradičně vidí jako světová velmoc s neomezenou regionální 

hegemonií, se kterou se musí počítat. Navíc je Ruská federace determinovaná k posílení svého 

vlivu v polycentrickém světě s větším angažmá v řešení mezinárodních konfliktů a zajištění 

strategické stability. Pro řešení těchto výzev je ruská kreditibilita a diplomacie podložena 

robustní a akceschopnou vojenskou silou. V ruském chápání je polycentrický neboli 

multipolární svět regionálně a globálně soutěživý, nestabilní a chaotický. Toto chápání přímo 

koresponduje s logikou anarchického mezinárodního systému vyznačující se soubojem o moc 

a přežití mezi velmocemi postrádající vyšší autoritu a princip, který tvoří základní kámen 

formující bezpečnostní dilema. 

V důsledku toho Ruská vojenská doktrína publikovaná v roce 2014 nepřímo reflektuje 

sekuritizaci ruských elit v podobě vnímání své strategické zranitelnosti odrážející se v rivalitě 

k Západu, kdy NATO už není považováno jako partner pro posílení kolektivní bezpečnosti a 

míru, ale jako potenciální partner pro rovný dialog. Tato sekuritizace je cílena na dvě publika 

interní a externí. Interní publikum dostává vzkaz, že veškeré domácí otřesy, ekonomický 

propad a nestabilita v sousedních státech jsou vinou Západu kontinuálně expandujícího 

směrem na východ a jeho geopolitických ambicí podkopávající prestiž Ruska. Druhým 

vzkazem je, že Rusko je připraveno chránit své vitální zájmy v blízkých sousedních 

postsovětských státech podpořené masivním rozvojem úderných odstrašujících konvenčních a 

jaderných vojenských kapacit. Jinými slovy nepřátelské zahraniční publikum a především 

NATO dostává vzkaz, že je Rusko ochotné chránit i vojensky své vitální zájmy, které za 

jistých okolností může interpretovat jejich narušení jako provokaci legitimizující ozbrojený 

konflikt v podobě preventivního úderu. 

Na základě těchto důvodů se vytváří atmosféra regionální nejistoty a strachu, kdy Rusko jako 

vojenský hegemon v regionu znepokojuje své sousedy ochotou řešit problémy svých vitálních 

zájmů silou. Rusko se zároveň státá nečitelným a nevyzpytatelným, jelikož z důvodu udržení 
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nejistoty u svých soupeřů přesně nedeklaruje, jaké země jasně spadají pod „near abroad“. 

Navíc umělým udržováním této nejistoty udržuje Rusko sousední země v permanentním 

napětí a odrazuje postsovětské země s početnými ruskými menšinami z implementace 

protiruských politik. Navíc ochrana Rusů v zahraničí jako jeden z nejproblematičtějších 

referenčních objektů a vitálních zájmů Ruska umožňuje Rusku široce zasahovat do těchto 

teritorií, budovat vlastní nárazníkovou zónu a udržet si zde svůj vliv. Na druhou stranu poloha 

ruských menšin v postsovětském prostoru tvořící jeden z vitálních zájmů Ruska umožňuje 

poměrně přesnou dedukci, jaké země do ruské sféry vlivu spadají.  Dále touto strategií Rusko 

jasně vymezuje červenou linii své trpělivosti, do jaké míry je ochotné tolerovat vměšování 

externích aktérů jako je NATO s rozmístěním jeho ozbrojených sil a zbraňových systémů do 

zemí v postsovětském prostoru.  

Na druhé straně ruské uvažovaní, Západ nechápe, protože sám neusiluje a nevidí smysl ve 

vojenském ohrožení Ruska nebo dokonce ve vojenskou konfrontaci, která by byla tragická. 

Zároveň se snaží udržet současný status quo současné bezpečnostní architektury Evropy, 

překrývající se, se sférami vlivu Ruska. Sami Rusové ve svých koncepcích v posledních dvou 

letech konstatují, že jejich politika je Západem nepochopena a odmítána, protože je Západ 

v krizi a odmítá vznik nových a nezávislých mocenských center vedoucí k regionální a 

globální stabilitě. Navíc Rusko obvinuje Západ z nové politiky „zadržování“ Ruska. Tento 

fakt ukazuje na rozdílnost zájmů Ruska a NATO v současný status quo. Příčiny této vzájemné 

nekompatibility zájmů spočívají v rozdílných hodnotách, kulturách, historii a principů 

ustavující odlišnou mentalitu obyvatel a vládnoucího establishmentu Ruska jako centrálně 

řízené suverénní země a 29 členských zemí mezinárodní organizace NATO postavené na 

západních demokratických principech (Laguerre 2016). Na jedné straně se Západ snaží svou 

současnou dominantní pozici v bezpečnostně politickém uspořádání Evropy udržet, ne-li 

expandovat a Rusko se naopak tento status quo po konci Studené války snaží změnit. Ruské 

mocenské ambice se změnou současného statusu quo reflektují pozici slabší velmoci snažící 

si zachovat vlastní existenci, která v počtu obyvatel, ekonomické, politické a vojenské síle 

nedosahuje parity se Západem sjednoceným v NATO a EU.  

Důsledkem této uměle vytvořené nejistoty doprovázené ruskou rétorikou, propagandou a 

dezinformacemi s demonstrací síly nebo akcemi na východní Ukrajině Rusko vytváří 

nedůvěru a bezpečnostní dilema v očích slabších sousedů. Ti musí v pudu sebezáchovy 

sekuritizovat svou obranu, protože po ukrajinském a gruzínském precedentu si nemohou 

dovolit být „oklamáni“ v podobě překvapivého útoku ohrožující jejich existenci. Tato situace 

je typická pro pobaltské státy s členstvím v NATO ve vztahu k Rusku jako regionálnímu 
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hegemonovi. Rusko jako nevyzpytatelný vojenský hegemon řízený odlišnou ideologií a 

státním zřízením svým chováním vytváří existenciální obavy pobaltských států 

z překvapivého konvenčního nebo hybridního útoku. Přestože jsou pobaltské státy součástí 

nejsilnější vojenské aliance na světě, nemohou si díky své velikosti, marginální vojenské síle 

a geografické poloze podvedení v podobě překvapivého útoku dovolit. Odlišné vládnoucí 

ideologie, hodnoty, historická zkušenost pobaltských států ze sovětské okupace během Druhé 

světové války, její ruská relativizace a místní ruské menšiny v kombinaci s ruskou agresivní 

rétorikou a vojenskou regionální dominancí vytváří nedůvěru, strach a nejistotu v pobaltských 

státech charakteristické stavu bezpečnostního dilematu. Tyto státy proto v zájmu přežití 

usilují o odstrašení Ruska, aby se nestaly obětí jeho stupňujícího nátlaku, jak hybridními, tak 

konvenčními prostředky pokud budou jednat v rozporu s jeho zájmy. Pobaltské státy chápou 

sekuritizaci ruské hrozby tak, že pokud by tato témata nesekuritizovaly, byly by vystaveny 

většímu bezpečnostnímu riziku v podobě stupňování ruského nátlaku, rostoucího napětí a 

rizika přímého vojenského ohrožení jejich zemí.  

Ačkoliv ruská vojenská hrozba byla v pobaltských státech již předmětem sekuritizace a 

nedůvěra pobaltských států k Rusku byla zřejmá již v minulé dekádě před rokem 2014. Míra 

sekuritizace a pocitu ohrožení v těchto zemích nebyla tak velká pro získání podpory veřejnosti 

v prosazení adekvátních politických a obranných kroků vůči Rusku a především podpory 

spojenců NATO. Nicméně po roce 2014 pobaltské státy začaly intenzivněji vnímat hrozbu 

z Ruska s větším pocitem přímého vojenského ohrožení a zranitelnosti, kdy sekuritizace 

Ruska se plně transformovala na úroveň státu jako existenciální hrozba. V důsledku toho se 

ruská hrozba stala celospolečenským politickým tématem ve všech pobaltských státech 

s velkou mírou konsenzu v podobě přehodnocení bezpečnostních opatření. Tato změna 

umocnila již existující nedůvěru pobaltských států směrem k Rusku. Ta posílila sekuritizaci 

Ruské hrozby v přijetí politických a obranných opatření k ochraně primárních referenčních 

objektů pobaltských států jako je zachování státu, suverenity, územní integrity, ochrana 

obyvatel a státních institucí, tradic a hodnot. Hlavním důsledkem tak byl posun z chladné 

vzájemné nedůvěry mezi pobaltskými státy a Ruskem k bezpečnostní nejistotě generující 

pocit přímého vojenského ohrožení pobaltských států z Ruska. Před rokem 2014 byly 

pobaltské společnosti rozděleny ve vnímání konkrétních referenčních objektů a hrozeb jako je 

například vojenská ochrana území a hranic. Proto jednou z hlavních změn mezi roky 2014-

2017 byl konsenzus mezi veřejností a politickými elitami na hlavní bezpečnostní prioritě, 

kterou se stala teritoriální obrana před možnou ruskou hybridní nebo překvapivou vojenskou 

agresí.  
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Příčinou této radikální změny subjektivního vnímání hrozby pobaltských států byla změna 

kontextu bezpečnostního prostředí nikoliv jeho struktur v důsledku ruských akcí na východní 

Ukrajině. Tato změna proto vedla pobaltské státy v intenzivní nátlak na své spojence v NATO 

k posílení závazku a demonstraci bezpečnostních garancí Aliance k odrazení Ruska 

(Timofeev 2016: 60-61). V kontextu této změny vnímání hrozeb rostoucí nedůvěra 

pobaltských států v ruské záměry společně s atmosférou nejistoty a obav z ruských akcí vedly 

k jejich pochybnostem o mírových úmyslech Ruska. Dále tato změna vedla k přehodnocení 

jejich postoje, že kolektivní vojenská a politická síla NATO sama o sobě dokáže odstrašit 

Rusko od ohrožování suverenity a teritoriální integrity kteréhokoliv člena NATO. Proto 

pobaltské státy přehodnotily názor, že masivní posílení vlastních vojenských sil a militarizace 

regionu s posílením přítomnosti jednotek NATO by byla provokace směrem k Rusku, jehož 

protiopatření by destabilizovaly celý region. V důsledku této změny, aktuální bezpečnostní a 

obranné politiky pobaltských států naopak spočívají v posílení vojenské přítomnosti jednotek 

NATO. Jejichž cílem je demonstrativní potvrzení bezpečnostních garancí Aliance s posílením 

vlastních vojenských kapacit a větších výdajů na obranu, vzděláváním obyvatelstva nebo 

znovuzavedení vojenské služby. Tato opatření nemají za cíl o dosažení vojenské parity 

s Ruskem v regionu, ale kreditibilně odstrašit Rusko. 

Silná reakce pobaltských států z hlediska nedůvěry k Rusku má mnoho racionálních prvků. 

Pobaltské státy díky své geografické poloze, malé populaci s přítomností ruských menšin 

spadající do ruské sféry vlivu, historické zkušenosti okupace Sovětským svazem a vojenské 

slabosti jsou subjektivně velmi citlivé k ruské bezpečnostní hrozbě a přikládají jí proto 

největší prioritu. V důsledku toho pozorně sledují Ruské aktivity a odmítají smířlivější postup 

ostatních států NATO. Pocity ohrožení a nejistoty pobaltských států z Ruska navíc umocnila 

rozsáhlá vojenská reforma a modernizace ruské armády, agresivní rétorika nebo ruské 

provokace s narušováním vzdušného a námořního prostoru. Kromě toho, neklid v pobaltských 

republikách zrovna nesnižují demonstrace síly Ruska v podobě masivních a neohlášených 

vojenských cvičení často ofenzivního charakteru v blízkosti pobaltských hranic, které v 

minulosti simulovaly i útok a okupaci pobaltských zemí s nasazením jaderných zbraní s proti 

okolním zemím NATO.  

V neposlední řadě nejistotu v regionu dále asi nejviditelněji formují Ruské asymetrické 

nástroje hrozeb neboli nástroje hybridního konfliktu. Tento široký balík nástrojů zahrnuje 

ekonomicko-politické vydírání nebo kybernetickou a informační válku Ruska s pobaltskými 

státy eskalující od roku 2014 cílící, jak na domácí, ruské, tak mezinárodní publikum. Ruská 

propaganda a dezinformační kampaň je charakteristická vymyšlenými a provokujícími 
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narativy dehonestující pobaltské státy, jak v Rusku, tak v ruské komunitě v pobaltských 

státech. Obsahy těchto kampaní překrucují historii, medializují špatné zacházení s ruskými 

menšinami, obvinují z rusofobie a především zpochybňují státní suverenitu a legitimitu 

pobaltských států, které jenom posilují jejich nedůvěru k Rusku. Ačkoliv pobaltské národy 

jsou vcelku imunní vůči ruské propagandě, kdy na nejistou atmosféru možného konfliktu si už 

zvykly a ruské menšiny nejsou otevřeně považovány za pátou kolonu Ruska. Obavy 

pobaltských vlád z nepokojů nebo separatismu ruských menšin podněcovaných Ruskem jsou 

reálné. Proto kroky pobaltských vlád k řešení a prevenci eskalace tohoto vnitřního problému 

s mezinárodním přesahem zahrnuje integraci ruských menšin, ekonomický rozvoj, vzdělávání 

a boj proti dezinformacím jako zákaz ruských dezinformačních webů a televizí. 

Na závěr kombinace silných obav pobaltských členů Aliance z ruských záměrů společně 

s ruskou anexí Krymu a akcemi na východní Ukrajině diametrálně změnila postoj 

Severoatlantické aliance směrem k Rusku. Tudíž po roce 2014 se vzájemné bilaterální vztahy 

transformovaly ze stavu kooperace a partnerství v největší nedůvěru od konce Studené války. 

Od této doby Rusko přestalo být Aliancí nazíráno jako partner, ale jako soupeř. Tyto změny a 

obavy Aliance se plně sekuritizovaly na summitu ve Walesu v roce 2014. Severoatlantická 

aliance jako celek odsoudila ruské aktivity na východních hranicích Aliance a vyjádřila obavy 

a nedůvěru v ruské záměry, které fundamentálně změnily bezpečnostní prostředí v Evropě 

s apelem ke zvýšení výdajů členských států na obranu. Dále poprvé od konce Studené války 

začalo mít NATO znovu reálnou obavu o ochranu svých hranic a členů. Tato situace navíc 

Alianci vrátila k  původnímu smyslu její existence, zároveň představující existenciální výzvu 

pro její budoucí fungování. V návaznosti na to Aliance a její členové s cílem snížit nově 

vzniklou bezpečnostní nejistotu a pochybnosti o zajištění ochrany svých členů důrazně 

deklarovali svou odpovědnost k použití článku 5 v případě narušení územní celistvosti a 

suverenity všech členů, jejich obyvatel a hodnot. Dále se Aliance zavázala udržet status quo 

současné bezpečnostní architektury v Evropě. Hlavní opatření k posílení kreditibilního 

odstrašení Aliance chránící pobaltské členy především zahrnuje balík opatření nazvaný 

Readiness Action Plan. Tento balík opatření se skládá z bezpečnostních garancí Aliance 

(Assurance measures) pobaltským státům a adaptivních opatření (Adaptive measures) 

posilující akceschopnost, robustní připravenost vojenských kapacit NATO rychle zasáhnout v 

budoucích krizích a čelit novým hrozbám jako je hybridní válka. Nicméně, pokračující 

nejistota a rostoucí kritika ze slabosti a akceschopnosti aliančních sil neschopné dle kritiků 

kreditibilně odstrašit překvapivý Ruský útok na pobaltské státy Aliance svá opatření posílila 

na Summitu NATO ve Varšavě v červenci 2016. Celkovou atmosféru napětí a soupeření mezi 
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NATO a Ruskem Aliance vyjádřila ve svém komuniké summitu. NATO zde přímo označilo 

Ruskou asertivní zahraniční politiku v posledních letech jako zdroj regionální nestability, 

která poškozuje současné Euro-Atlantické bezpečnostní uspořádání. Nedůvěra NATO 

k Rusku pramení z pokračující ruské anexe Krymu, podpory separatistů na Ukrajině nebo 

narušováním suverénních hranic sousedních hranic silou (Timoteef 2016:58-60). Dále NATO 

znepokojují provokativní vojenské aktivity a cvičení poblíž východních hranic členských 

států v Pobaltí jako jsou ofenzivně vedená rozsáhlá vojenská cvičení nebo posilování ruských 

vojenských sil s opakovaným narušováním vzdušného prostoru NATO. Kromě toho neklid v 

Alianci posiluje Ruskem demonstrovaná ochota k dosažení politických cílů hrozbami užití 

síly v postsovětském prostoru nebo použití taktických jaderných zbraní i proti konvenčním 

silám k deeskalaci konfliktu. Společně s touto nedůvěrou čelí NATO nepředvídatelnosti a 

netransparentnosti Ruských záměrů. Proto nečitelnost ruských záměrů jen posiluje regionální 

destabilizaci a nejistotu proměňující celkové bezpečnostní prostředí Evropy. V reakci na to 

Aliance v komuniké Varšavského summitu a rétorikou svých lídrů demonstruje neústnost ve 

vitálních principech existence NATO determinující bezpečnost v severoatlantickém prostoru. 

Tato komunikace má za cíl vyvrátit obavy, nejistotu a pochybnosti z podkopání principu 

kolektivní obrany Aliance v rámci článku 5, jehož důsledky by popřely její principiální   

raison-d´être. Jeho diskreditace by vedla k rozpadu Aliance a současného statusu quo 

demontující dominující západní bezpečnostní a demokratické politické uspořádání v Evropě 

ustanovené po Studené válce vedoucí k chaosu a fragmentaci Evropy. Proto NATO jasně 

deklarovalo, že je připraveno ochránit své členy v Pobaltí od externího tlaku, donucování a 

agrese i navzdory eskalaci a stupňování napětí. Na druhou stranu Aliance ve vztahu 

bezpečnostního dilema s Ruskem zároveň usiluje o kontrolu se snížením nejistoty a napětí. Ze 

snah Aliance je zřejmá snaha vyhnout se ze své strany provokujícím akcím eskalující do 

nekontrolovatelné spirální fáze bezpečnostního dilema. Z tohoto důvodu Aliance otevřeně 

deklaruje, že nepředstavuje žádnou bezpečnostní hrozbu Rusku, neusiluje o vzájemnou 

konfrontaci a naopak si zakládá na své předvídatelnosti a transparentnosti. Navíc se snaží o 

udržování politických, vojenských a diplomatických komunikačních kanálů s Ruskem s cílem 

prevence vzájemného nepochopení, nedorozumění a miskalkulace vedoucí k nezáměrné 

eskalaci. Strategie Aliance dále i přes ochlazení vztahů s Ruskem chce vést konstruktivní 

dialog o postavení konvenčních sil v Evropě a přesvědčit Rusko, že udržení současné 

bezpečnostní architektury v Evropě je v oboustranném strategickém zájmu. Nicméně i dle 

Aliance je spolupráce a normalizace vztahů je možná až po ruském dodržovaní dohod, 

mezinárodního práva respektující vitální zájmy NATO a současný status quo.                                                                                             
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7.2. Materiální faktory 

Pro formování a dynamiku bezpečnostního dilema v regionu pobaltských států mezi NATO a 

Ruskem je zásadní ambivalentnost Ruských odstrašujících kapacit. Přestože ruské odstrašující 

kapacity mají oficiálně účel defenzivních sil. V ruském chápání deterrence mají současně i 

ofenzivní charakter na základě přístupu “aktivního omezení a zadržení“ nepřítele v podobě 

hrozeb nebo vedení preventivních úderů. Situace bezpečnostního dilema mezi Ruskem a 

NATO v pobaltských státech ukazuje převrácenou podobu mocenské a vojenské převahy 

mezi soupeřícími stranami na regionální a globální úrovni. Na globální úrovni nemají Ruské 

ozbrojené síly i přes masivní modernizaci a reorganizaci probíhající od roku 2008 v celkovém 

kvalitativním a kvantitativním srovnání převahu ve vojenských kapacitách nad spojeneckými 

armádami členských států NATO. Nicméně na regionální úrovni v případě regionu 

pobaltských států si udržuje vojenskou hegemonii Moskva. Ruská regionální vojenská 

převaha je dána především díky své dominantní geografické poloze v postsovětském prostoru. 

V případě řídce zalidněného Estonska, Lotyšska a Litvy, jejichž hranice s Ruskem a 

Běloruskem tvoří 1400 kilometrů a pozemní spojení se zbytkem Evropy je v sousedství s 

Ruskem kontrolovanou hustě militarizovanou Kaliningradskou oblastí. Rusko má v Západním 

vojenském okruhu alokovány nejpočetnější útvary čítající dle odhadů NATO na 300000 

příslušníků. Tyto útvary zahrnují jedny z nejsilnějších oddílů ruských ozbrojených sil a 

letectva, často ofenzivního charakteru podporované speciálními silami, výsadkovými oddíly, 

námořní pěchotou nebo prapory speciálního určení. Mnoho z nich je navíc rozmístěno 

(65000) v těsné blízkosti s pobaltskými státy určené k demonstraci síly, provádějící rozsáhlé a 

rychlé manévry čítající desetitisíce vojáků, přesuny na dlouhé vzdálenosti, které navíc mohou 

být rychle posíleny dalšími oddíly z ostatních částí Ruska (Boot 2016). Na základě této síly a 

žádným limitujícím geografickým faktorům má Moskva v síle, rychlosti, akceschopnosti a 

počtu bojových kapacit v případě preventivního útoku na pobaltské státy jasnou převahu. 

Proto není překvapení, že takováto převaha nahání existenciální obavy pobaltským státům a 

signifikantní obavy v NATO, jak ochránit své spojence a kreditibilně odstrašit převahu 

ruských odstrašujících sil, které mohou být snadno nasazeny i do překvapivých ofenzivních 

operací. Rusko svůj nejsilnější vojenský okruh posiluje, jak kvantitativně formováním a 

obnovováním nových útvarů, tak kvalitativně novými technologiemi a postupy ve velení 

v podobě C4ISR posilující akceschopnost a efektivitu sil Západního vojenského okruhu.  

Z technologického hlediska strategickou výhodu ruských vojenských kapacit v Západním 

vojenském okruhu tvoří ruská strategie integrované obrany v podobě kapacit A2/AD. Tyto 

kapacity kromě defenzivních vlastností, mají také i ofenzivní využití, které poskytují Rusku 
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schopnost bránit nepřátelským armádám v přístupu do regionu a současně zasáhnout cíle i na 

území přilehlých států NATO. Kombinace pozemních raketových, protivzdušných, 

protiraketových a námořních kapacit A2/AD umožňuje Rusku vytvořit regionální pokrytí 

operačně a strategicky izolovanými bublinami do kterých je obtížné externě vstoupit. 

Současně systémy A2/AD znemožňují operace uvnitř této bubliny, jelikož přímý útok na 

systémy A2/AD rozmístěné v hustě militarizovaných ruských oblastech jako je Kaliningrad 

nebo západní Rusko v okolí Petrohradu představuje vysoké riziko eskalace, časové náročnosti 

plánování a vysokých ztrát. Ruské kapacity a strategie A2/AD tak v rámci deterrence by 

denial pokrývající pobaltský region posilují kromě kvalitativní odstrašující kreditibility také 

převahu Ruských vojenských kapacit v Západním vojenském okruhu. V důsledku toho 

kapacity A2/AD posilují nervozitu v NATO, jak jim čelit, kdy jakákoliv viditelná vojenská 

protireakce povede k eskalaci bezpečnostního dilema v regionu. 

Dalším důležitým komponentem ruského odstrašení formující dynamiku bezpečnostního 

dilema je jaderná strategie, která s často velmi silnou komunikací vymezuje ruské závazky a 

červené linie pro jejich použití v případných rozsáhlých a regionálních konfliktech. Přestože 

Rusko si od roku 2014 nárokuje právo na užití jaderných zbraní na základě defenzivy, pokud 

vnímá přímé ohrožení své existence. Odmítnutím zásady no-first use s deklarovanou ochotou 

nasadit i taktické jaderné zbraně, kterých má Rusko více než 2000 i proti útoku konvenčních 

sil nepřítele Rusko nevylučuje použití těchto zbraní i pro preventivní ofenzivní plány. V této 

souvislosti suspendováním zásady no-first use Moskva vidí strategickou a politickou hodnotu 

prvního užití jaderných sil jako demonstrativního preventivního úderu na nejaderný útok 

během eskalace konfliktu s cílem jeho de-eskalace. V praxi toto komunikované jaderné 

vydírání má za cíl odradit ruské rivaly od intervencí přímo do konfliktů a oblastí, kde jsou 

ruské vitální zájmy nebo vojenské působení, kdy i případné nasazení těchto zbraní má za cíl 

ukončit jejich vojenské akce a následný ústup s deeskalací konfliktu. Není proto překvapením 

že tato rétorika vede rostoucímu napětí a eskalaci s obřím prostorem pro miskalkulaci. 

Na závěr v odstrašující komunikaci Ruska formující nejistotu bezpečnostního dilema je 

nejviditelnější demonstrace rozsáhlých a často neohlášených, náhlých ofenzivně vedených 

cvičení ruských ozbrojených sil bez mezinárodních pozorovatelů v okolí pobaltských států. 

Dle kritiků ruská vojenská cvičení slouží nejen k demonstraci síly a rychlým přesunům, ale i k 

zastrašování a donucování svých neposlušných sousedů. Současně masivní vojenská cvičení 

představují také kamufláž pro plánované překvapivé ofenzivní útoky bez jakéhokoliv 

varování, které ještě více stupňují pocity ohrožení, nedůvěru a nejistotu pobaltských států. 

Frekvence a nepřetržitost cvičení ruské armády indikují její zlepšující se schopnosti a 
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připravenost pro vedení rozsáhlých konfliktů nebo limitovaných regionálních válek. Ačkoliv 

Rusko se spíše vyhýbá přímé konfrontaci se silnými a odhodlanými oponenty. Jeho největší 

vojenská cvičení v Západním vojenském okruhu v letech 2009 a 2013 byla velmi ofenzivně 

koncipovaná zahrnující, jak výsadkové nebo obojživelné operace, tak i simulaci použití 

jaderných zbraní proti členským státům NATO. Ačkoliv cvičení Zapad 2017 potvrzuje snahy 

ruských ozbrojených sil o udržení vojenské převahy v regionu i v případě vojenské 

konfrontace s NATO. Hlavním cílem Zapad 2017, byla na rozdíl od předchozích cvičení 

tohoto typu defenzíva v podobě potlačení separatismu a hybridních akcí vedená Západem 

podporovanými milicemi na území Běloruska a Ruska. Nepotvrdily se tak obavy západních a 

pobaltských politiků a generálů v počtech vojáků přesahující 100000, kdy cvičení se dle 

odhadů účastnilo podle odhadů mezi 40000-70000 vojáků. Cvičení aplikovalo spíše 

defenzivně kvalitativní přístup, než tradičně demonstrativně ofenzivní s cílem zefektivnit 

systém velení než masivní demonstraci sil, přestože cvičení zahrnovalo všechny složky ruské 

armády. Důležitým komponentem cvičení byla i podpora odstrašujících A2/AD kapacit. 

Rusko v tomto cvičení simulovalo připravenost, velení a schopnost ruských vojenských 

kapacit defenzivně čelit Severoatlantické alianci jako vojensky rovnocennému soupeři s 

leteckou, námořní a technologickou převahou s následným protiútokem masivních 

konvenčních sil odrážející západní invazi. Dále se nepotvrdily ani obavy ze stálého umístění 

rozsáhlejších ruských sil v Bělorusku po ukončení cvičení, kdy se všechny cvičící jednotky 

společně s technikou vrátily zpět do Ruska. Navzdory defenzivnímu pojetí cvičení Zapad 

2017, které nebylo tak demonstrativně ofenzivní jako předchozí cvičení.  Rusko demonstruje, 

že jeho hranice s NATO nejsou pouze konvenčně dobře bráněné, ale také neprostupné, kdy je 

schopné odrazit intervenci do regionu konvenčních sil NATO navzdory jejich celkové 

vojenské a technologické převaze. Pro Západ z toho vyplívá, že Rusko se snaží o udržení 

dominantní kontroly nad směřováním a chodu eskalace během potenciálního konvenčního 

konfliktu s NATO. Dále Rusko nenacvičovalo scénář totální války, ale spíše ukázalo, že je 

připraveno stupňovat své sázky v navyšování deterrence s cílem zvítězit a zároveň způsobit 

masivní ztráty invazní armádě ve svém teritoriu. Dále se posiluje ruské vědomí vojenské síly 

v kreditibilní odstrašení NATO, jak pro domácí publikum, tak v možnosti využít svou 

převahu ke stupňování svých zájmů, jejich prosazení a kontroly sféry svého vlivu před externí 

intervencí. Tato situace nepředvídatelné ruské regionální odstrašující převahy společně s její 

netransparentností jen dále posiluje nejistotu a neklid na Západě, jak jí čelit generující 

v blízkém sousedství bezpečnostní dilema. 
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Reakce NATO v důsledku nově vzniklé nedůvěry v ruské záměry a obav ze změn její 

zahraniční politiky po roce 2014 bylo přijetí balíku Readiness Action Plan na summitu NATO 

ve Walesu 2014. Tento balík opatření kromě potvrzení bezpečnostních garancí zahájil nové 

budování odstrašujících sil k posílení kreditibilního odstrašení ruské hrozby na východních 

hranicích Aliance. Navýšení kapacit v rámci Adaptive measures zahrnovalo navýšení velikosti 

sil rychlé reakce NATO Response Force z 13000 na 40000 vojáků s nasazením do jednoho 

měsíce následované posilami do 45000 vojáků schopné plného nasazení do tří měsíců. Dalším 

prvkem bylo vytvoření mezinárodně složeného hrotového oddílu Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF) o síle 5000 příslušníků, který je postavený na rotační bázi a plně operační 

od roku 2017. Tento útvar je akceschopný do 2-3 dnů během prvních varování a indikátorů 

potenciálních hrozeb před vypuknutím krize za účelem rychlého odstrašení další eskalace. 

Aliance navíc kromě rostoucí intenzity vojenských cvičení v regionu, výcviku a budováním 

vojenských kapacit pobaltských spojenců posílila již existující rotující Air policing mission a 

buduje nová lokální velitelství ve východoevropských členských státech.  

Nicméně tato opatření byla vystavena kritice. Na jednu stranu opatrná opatření přijatá na 

summitu ve Walesu měla za cíl zbytečně nedráždit Rusko a tím neposilovat napětí a 

dynamiku bezpečnostního dilema v regionu. Na druhé straně v očích kritiků a především 

pobaltských států zůstaly pochybnosti. Pochybnosti se týkaly zejména pomalé akceschopnosti 

sil rychlé reakce jako dostatečné kreditibility odstrašení Ruska. Na základě toho přetrvaly 

obavy ze schopnosti kombinovaných rozmístěných lehkých mezinárodních síl NATO a 

pobaltských armád efektivně vojensky čelit převaze v množství a palebné síly Ruských 

ozbrojených sil Západního vojenského okruhu. Tyto argumenty byly posíleny i tím, že 

pobaltské státy geograficky postrádají strategickou a operační hloubku svého území. Jinými 

slovy jejich geografická poloha mezi Ruskem a Baltským mořem jim neumožňuje se vzdát 

části území k získání času pro příchod posil NATO a konsolidaci své obrany.  

V důsledku toho Varšavský summit v roce 2016 výrazněji posílil odstrašující kapacity NATO 

a jejich kreditibilitu rozhodnutím o rozmístění čtyř mnohonárodnostních praporů v Estonsku, 

Lotyšsku, Litvě a v Polsku od roku 2017. Tyto mnohonárodní prapory úzce spolupracují s 

místními armádami s cílem viditelně demonstrovat bezpečnostní garance aliance, její jednotu 

a připravenost ochránit své zranitelné členy proti Ruské agresi. Navíc NATO připomíná, že 

přítomnost těchto praporů v pobaltských státech a v Polsku je postavená na rotační bázi a má 

kontinuální, než stálý charakter. Ačkoliv malá početní síla těchto praporů nemá za cíl 

dosáhnout vojenské parity s Ruskem v regionu a zůstává předmětem kritiky mnoha analytiků. 

Tento krok vychází z kalkulací NATO, že masivní přítomnost vojsk Aliance by mohla vést ke 
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zbytečnému růstu nejistoty a napětí v regionu eskalující do spirální fáze bezpečnostního 

dilema. Místo toho motorizované mnohonárodní prapory vybavené těžkými zbraněmi a 

technikou na rotační bázi demonstrují kolektivní jednotu NATO bránit své spojence v Pobaltí 

a čelit ruskému útoku (Timofeev 2016:61). Obecně řečeno tato defenzivní odstrašující 

strategie NATO má za cíl posílit kreditibilitu odstrašení na východních hranicích a zároveň 

nepodněcovat eskalaci bezpečnostního dilema. Dále tuto strategii „neeskalace“ ukazuje i 

opatrné angažmá USA v celém problému. Přestože americká armáda velí jednomu z praporů 

v Polsku. Jeho ostatní oddíly nejsou součástí kontinuálně přítomných mnohonárodních 

praporů v pobaltských státech. V případě Estonska, Lotyšska a Litvy se USA spíše zaměřují 

na rétoriku a komunikaci bezpečnostních garancí s materiální a logistickou pomocí doplněné 

posilováním svých jednotek v Německu, Polsku a jiných regionech Evropy v rámci operace 

Atlantic resolve. Z této politiky je evidentní kalkul, že permanentní rozmístění amerických síl 

v pobaltských státech u ruských hranic by akcelerovaly dynamiku bezpečnostního dilema. Na 

druhou stranu americká přítomnost v pobaltských státech je stále viditelná, ať už rozmístěním 

rotujících speciálních sil trénující pobaltské armády v boji proti hybridním hrozbám nebo 

přechodné dislokace raket Patriot během cvičení v Litvě v létě 2017. Americké jednotky se 

také pravidelně účastní velkých cvičení NATO v pobaltských státech, kdy například v únoru 

2015 společně s oddíly Velké Británie, Nizozemka, Španělska, Lotyšska, Litvy a Estonska 

provedly vojenskou přehlídku v Rusy dominovaném městě Narva v Estonsku, u hranic 

s Ruskem (Marszal 2015).  

Důležitou roli ve formování dynamiky bezpečnostního dilema mezi Ruskem a NATO 

v pobaltských státech hraje kromě posílení kapacit bezesporu odstrašující komunikace NATO. 

Aliance je ve své komunikaci v rámci rozmístění vojáků v pobaltských státech opatrná. Tato 

opatrnost v rétorice se projevuje v preferenci slov jako “kontinuální přítomnost” na rotační 

bázi před slovem „permanentní“. Jejím důvodem je neprovokovat Rusko k silnějším 

vojenským protiopatřením posilující dynamiku bezpečnostního dilema porušením 

nezávazného slibu aliance v Zakládajícím aktu z roku 1997 mezi NATO a Ruskem o 

nerozmístění masivních sil NATO ve střední a východní Evropě. Nicméně Aliance 

argumentuje, že dislokací čtyř praporů se nejedná o rozmístění masivních bojových sil 

ohrožující bezpečnost Ruska, kdy naopak Rusko porušilo své závazky ze zakládajícího aktu 

navýšením počtu svých vojáků na hranicích aliance, vojenské netransparentnosti a použitím 

síly proti jinému státu. Naopak Rusko kritizuje a upozorňuje, že rozmístění sil Aliance 

v pobaltských státech ohrožuje životnost Zakládajícího aktu a pečlivě monitoruje akce NATO 

v blízkosti svých hranic. Z hlediska formování dynamiky bezpečnostního dilema rotace 
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dovolují Alianci respektovat Akt NATO-Rusko limitující rostoucí militarizaci a eskalaci 

v regionu, kdy spojenci mohou podle potřeby stáhnout své oddíly po zlepšení bezpečnostního 

prostředí. Na druhou stranu, pokud se napětí nesníží, spojenci mohou své kapacity v regionu 

kontinuálně udržovat v permanentní stav, který reflektuje kontinuální atmosféru 

bezpečnostního dilema v regionu    

Dalším zásadním atributem odstrašující komunikace NATO s cílem redukce dynamiky 

bezpečnostního dilema je transparentnost a dialog. Snaha Aliance být transparentní a vést 

dialog ve vojenských aktivitách a záměrech má za cíl prevenci nedorozumění, nehod, 

incidentů, rizik, miskalkulací a zabránit tak spirální fázi bezpečnostního dilema vedoucí 

k nekontrolované eskalaci napětí v potenciální konflikt. Ve snaze kontroly dynamiky 

bezpečnostního dilema NATO udržuje otevřenou diskuzi o transparentnosti a redukci rizik 

s Ruskem navzdory jeho nepředvídatelnosti vytvářející nejistotu. Mezi tyto kroky patří 

obnovení rady NATO-Rusko v roce 2016, kde obě strany komunikují o Ukrajinské krizi a 

implementaci Minských dohod, vojenských aktivitách, transparentnosti nebo terorismu. Dále 

Aliance iniciuje dialog s vrcholnými představiteli Ruské federace jako setkání generálního 

tajemníka Aliance s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, a především udržováním 

vojenských komunikačních kanálů mezi ruskými a spojeneckými generály. Příkladem může 

být telefonický hovor a setkání předsedy vojenského výboru NATO českého generála Petra 

Pavla s ruským náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem v březnu a září 2017. 

Navíc NATO striktně a transparentně ohlašuje v rámci OBSE všechna vojenská cvičení nad 

9000 mužů a pravidelně zve ruské vojenské pozorovatele. Dále Aliance podporuje navzdory 

ruské selektivní implementaci udržení kontroly o množství konvenčních zbraní v Evropě 

s úsilím o reformu Vídeňského dokumentu pro přísnější ohlašování vojenských cvičení, jejich 

prahu, inspekce a pozorování pro lepší transparentnost a důvěru pro redukci napětí a nejistoty, 

které jsou základy bezpečnostního dilema. Zároveň Aliance kritizuje Rusko, jehož častá 

masivní, náhlá a ofenzivně laděná cvičení porušující vídeňský dokument jsou často 

neohlášená s absencí pozorovatelů NATO. Tato porušování, které Rusko navíc používá 

k zastrašování svých sousedů, vytváří nejisté a nepředvídatelné bezpečnostní prostředí ve 

východní Evropě. V neposlední řadě velké riziko napětí a spirální eskalace představuje 

nukleární rétorika NATO a Ruska. Například v červnu 2014 v reakci na jadernou rétoriku 

Ruska ohledně Krymu USA v Evropě demonstrativně rozmístili v rámci „trénovací mise“ 

strategické bombardéry B-52H nebo B2. Dále Aliance v reakci na agresivní nukleární rétoriku 

Ruska ve Varšavském komuniké jasně deklarovala, že jakékoliv použití jaderných zbraní 

proti NATO by fundamentálně změnilo povahu konfliktu, kdy Aliance má dostatek kapacit k 
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odvetě, která nepřijatelnými ztrátami převáží zisky nepřítele. V důsledku toho by jakékoliv 

jaderné vydírání nebo preventivní jaderný úder za účelem deeskalace pouze prohloubily 

spirálu destruktivnější eskalace. Není náhodou, že pro udržení statusu quo součástí 

mnohonárodnostních praporů v Estonsku a Lotyšsku jsou jaderné velmocí jako je Velká 

Británie a Francie, zatímco v Polsku USA.  

Závěrem vliv pobaltských států a jejich obranných politik s cílem odstrašit Rusko na 

formování dynamiky bezpečnostního dilema je odlišný. Z hlediska vojenských kapacit 

pobaltské státy vědí, že díky svému počtu obyvatel, ekonomické síle a velikostí ozbrojených 

sil nepředstavují protiváhu ruským silám a tudíž ani vojenskou hrozbu Rusku. Pobaltské státy 

a jejich elity se místo toho snaží jasně deklarovat Rusku, že kromě členství v NATO, jeho 

vojenské podpory a bezpečnostních garancí nejsou nefunkčním státem jako Ukrajina, 

připravují se na obranu a jsou plně odhodlaní se bránit v podobě širokého zapojení 

obyvatelstva. Tento přístup spadá do kontextu obav z nebezpečí eskalace v přímý konvenční 

konflikt, podněcovaný hybridním konfliktem. Na základě toho Varšavský summit NATO 

v roce 2016 schválil přijetí nového pojetí deterrence v podobě „Resilience“, kdy úzká 

spolupráce státu a civilního sektoru s vojenským sektorem má za cíl posílit kreditibilitu 

deterrence proti nestátním i státním aktérům. V případě Estonska, Lotyšska a Litva se jedná o 

ruské menšiny a hrozby jejich zapojení do Ruskem řízeného hybridního konfliktu. Do 

konceptu odolnosti tak i spadají státem zřizované polovojenské spolky a expandující systémy 

aktivních záloh úzce propojené s rozvojem asymetrického způsobu boje. Této strategii se 

přizpůsobuje modernizace jejich ozbrojených sil za podpory přítomných jednotek NATO. 

Jejich cílem je hned zpočátku odolat separatistickým tlakům ruských menšin, zmařit hybridní 

válku hned v zárodku a v případě ruské invaze co nejvíce zpomalit ruský postup, vyčkat na 

posily NATO a za pomocí gerilové a městské války způsobit útočníkovi co největší ztráty. 

Tato strategie k dosažení kreditibilního odstrašení na základě deterrence by denial v podobě 

civilní dimenze připravenosti a spolupráce s vojenskou oblastí posiluje, obranné kapacity a 

redukuje zranitelnosti a stabilitu členských států Aliance. Zároveň posiluje, jak odstrašující 

kreditibilitu, tak prevenci eskalace napětí v kontextu dynamiky bezpečnostního dilema. Navíc 

aplikace této doktríny redukuje potřebu nasazení masivních sil NATO v pobaltských státech, 

které by akcelerovaly dynamiku bezpečnostního dilema v regionu. Nicméně je otázkou, zda 

tato opatření a ostatní politiky vlád pobaltských států dokážou v dlouhodobé perspektivě 

úspěšně pacifikovat a integrovat ruské menšiny a zároveň redukovat případné riziko nepokojů 

vedoucí k dalšímu zhoršení eskalace dynamiky bezpečnostního dilema mezi NATO a Ruskem 

v pobaltských státech. 
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7.3. Perspektivy bezpečnostního dilema v regionu pobaltských států  

Bezpečnostní obavy Estonska, Lotyšska a Litvy díky své geografické poloze, malé populaci s 

přítomností ruských menšin spadající do ruské sféry vlivu, historické zkušenosti okupace 

Sovětským svazem a vojenské slabosti jsou subjektivně velmi citlivé k potenciální ruské 

bezpečnostní hrozbě. Tudíž jí přikládají největší prioritu, pozorně sledují ruské aktivity a 

bezpečnostní politiky a odmítají smířlivější postup ostatních států NATO. Na základě této 

kalkulace jakékoliv podcenění ruské hrozby v podobě nesekuritizace by mohlo být pro přežití 

pobaltských států fatální. Pocity ohrožení a nejistoty pobaltských států z Ruska navíc 

umocnila ruská agresivní rétorika, dezinformace s provokacemi a narušováním vzdušného a 

námořního prostoru v kontextu rozsáhlé vojenské reformy a modernizace ruské armády. 

Kromě toho, neklid v pobaltských republikách také posilují ruské demonstrace síly v podobě 

masivních a neohlášených vojenských cvičení často ofenzivního charakteru v blízkosti 

pobaltských hranic. Tyto obavy eskalovaly díky Ukrajinské krizi, kdy nedůvěra pobaltských 

členů se přelila na úroveň bilaterální nedůvěry mezi NATO a Ruskem. Nedůvěru ze strany 

NATO spustilo Rusko porušováním mezinárodních pravidel, zastrašováním sousedů, 

netransparentností, řešením a prosazováním svých zájmů silou. Dále Rusko vytváří nejistotu 

svou ambicí o revizi současného statusu quo bezpečnostní architektury v Evropě po konci 

Studené války s návratem k multipolárnímu světu z důvodu snahy ruského vládnoucího 

režimu o přežití. Tato situace vytváří nepředvídatelnou atmosféru nejistoty a vzájemné 

nedůvěry, která v důsledku formuje bezpečnostní dilema mezi NATO a Ruskem 

v pobaltských státech. Perspektiva bezpečnostního dilema díky atmosféře současných vztahů 

v regionu bude pokračovat díky kontinuální ruské snaze o revizi současného statusu quo. 

Současně tento trend formují klesající, ale stále převažující sekuritizační tendence 

pobaltských států reflektující nedůvěru k Rusku a jeho menšinám, které je nevyzpytatelným 

regionálním vojenským hegemonem. Navíc řešení komplikuje požadavek NATO 

požadující dodržování dohod a mezinárodního práva Ruskem, k obnovení normálních vztahů 

Aliance a Ruska před rokem 2014. Tento bludný trojúhelník vztahů a rozporů tvoří současnou 

nekompatibilitu zájmů a vzájemných percepcí reflektované skrze vnitřní sekuritizační procesy 

v rámci regionálního bezpečnostního komplexu mezi Ruskem na jedné straně a pobaltskými 

státy s NATO na straně druhé. Ve výsledku tyto vzájemné interakce generují vzájemnou 

nedůvěru a celkovou nejistotu v podobě bezpečnostního dilema. Jinými slovy v důsledku 

nevyřešení hlavních problémů ve vztazích mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech je 

v dohledné době uvolnění chladných vztahů, zmírnění agresivní rétoriky, konec nedůvěry, 

vzájemné kritiky a vymezování červených linií v podobě desekuritizace nepravděpodobné. 
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Ačkoliv má Rusko v počtu a síle odstrašujících kapacit v regionu pobaltských států převahu. 

Rozmístění mnohonárodních praporů u pobaltských spojenců s bezpečnostními garancemi 

chce NATO pouze demonstrovat defenzivní kreditibilní odstrašení k Rusku (Dempsey 

2017:5). Toto opatření vychází z kalkulace, že neřešení těchto hrozeb by mohlo Rusko jako 

vojensky silnějšího aktéra v regionu svést ke stupňování sázek a napětí. Tato miskalkulace by 

měla nepředvídatelné důsledky akcelerující eskalaci následných vzájemných protiopatření 

mezi NATO a Ruskem vedoucí do spirály. Naopak odstrašující strategie NATO nemá za cíl 

provokovat Rusko, eskalovat napětí a destabilizovat situaci prohlubující dynamiku 

bezpečnostního dilema. Na základě této defenzivní kalkulace NATO na první pohled spíše 

symbolicky a empaticky posílilo svou přítomnost v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Jinými slovy 

zde Aliance demonstruje svůj kolektivní závazek bránit své spojence v podobě rotujících 

mnohonárodních praporů na kontinuální nikoliv na permanentní bázi, kdy v případě jakékoliv 

krize je angažována více než třetina členských států umožňující rychlejší a akceschopnější 

rozhodování Aliance. Dále přítomnost těchto útvarů NATO v pobaltských státech je vyhovění 

žádosti pobaltských států a jejich veřejného mínění odhodlanými bránit svou zem            

(Nato Fact Sheet 2017). Dále místo permanentního rozmístění masivních sil v regionu 

vedoucí k eskalaci napětí, NATO provádí častá, ale předem ohlášená vojenská cvičení 

a pomáhá rozvíjet vojenské kapacity a doktrínu Resilience u pobaltských spojenců. Touto 

strategií se řídí i rozmístění pokročilých protivdušných systémů Aliance, které mají pouze 

přechodný charakter s tichou účastí USA. NATO těmito kroky usiluje o zvýšení kreditibility 

deterrence a zachování statusu quo na svých východních hranicích na základě konceptu 

deterrence by denial. Zároveň Aliance chce eliminovat možnost ruské miskalkulace 

z agresivních plánů NATO a především ze slabosti obrany pobaltských států a ochotě Západu 

jim přijít na pomoc v případě preventivního útoku. Navíc NATO s cílem redukovat dynamiku 

bezpečnostního dilema si zakládá na rozdíl od Ruské strany na transparentnosti svých 

mírových a obranných plánů a obnovením dialogu. Tato snaha Aliance má za cíl prevenci 

nedorozumění, nehod, incidentů, rizik, miskalkulací a zabránit tak spirální fázi 

bezpečnostního dilema vedoucí k nekontrolované eskalaci napětí na pokraj potenciálního 

konfliktu. Proto ve snaze kontroly dynamiky bezpečnostního dilema NATO udržuje 

otevřenou diskuzi o transparentnosti a redukci rizik s nepředvídatelným Ruskem. Mezi tyto 

kroky patří obnovení rady NATO-Rusko v roce 2016 nebo iniciativa Aliance v dialog 

s vrcholnými představiteli Ruské federace a udržováním vojenských komunikačních kanálů 

mezi ruskými a spojeneckými generály. Navíc NATO pro zvýšení transparentnosti a snížení 

nejistoty a nedůvěry ze strany Ruska NATO hostilo ruské zbrojní inspektory Estonsku, 



90 

 

Lotyšsku a v Litvě v listopadu 2017, kteří navštívili několik vojenských zařízení včetně 

objektů užívaných útvary NATO (Nato Fact Sheet 2017). Zároveň NATO demonstruje svůj 

závazek se nepodřídit jadernému vydírání nebo i preventivnímu útoku za účelem deeskalace. 

Na druhou stranu Rusko během svého posledního velkého cvičení v Západním vojenském 

okruhu Zapad 2017 nedemonstrovalo primárně ofenzivní a provokativní manévry jako 

v předchozích letech. Přestože cvičení bylo opět netransparentní a simulovalo střet s vojensky 

rovnocenným soupeřem s leteckou a technologickou převahou v podobě NATO. Navíc, 

Rusko stáhlo své jednotky z Běloruska, čímž pominuly obavy z permanentního rozmístění 

ruských ozbrojených sil v Bělorusku po skončení cvičení, které by posunuly dynamiku 

bezpečnostního dilema do nebezpečnější fáze. 

Z výše uvedeného vyplývá, že defenzivně pojatá odstrašující strategie NATO na svých 

východních hranicích a ruská obranná protiopatření v současné době nevedou do 

nekontrolované spirály. Místo toho, se obě strany spíše řídí racionálními kalkulacemi a nemají 

zájem v eskalaci s rizikem destruktivní války, ačkoliv nedůvěra a chladné vztahy stále trvají. 

Přestože bezpečnostní dilema mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech nestojí na prahu 

nekontrolované spirální fáze a současný stav díky své statice může být v budoucnu ve stínu 

jiných dynamičtějších událostí a krizí. Strukturální problémy v regionu formující a eskalující 

bezpečnostní dilema stále přetrvávají. Kromě nekompatibility vitálních zájmů a revizi 

současného statusu quo zainteresovaných aktérů je zdrojem vzájemné nedůvěry a nejistoty 

také regionální vojenská nerovnováha nebo ruské menšiny v pobaltských státech. V důsledku 

toho se v budoucnosti nedá vyloučit riziko spirální eskalace, která může mít mnoho kontextů 

a příčin. Určité změny kontextu jsou dobře předvídatelné, zatímco některé nikoli. Mezi 

příčiny potenciální eskalace vedoucí do spirály může být například budoucí rozmístění 

početných ruských sil v Bělorusku. V roce 2017 se Rusko k tomuto kroku neodvážilo, jak již 

z důvodu potenciální eskalace destabilizující regionální bezpečnost, tak i odporu jinak 

spojeneckého Běloruska (Ferris 2017). V návaznosti na to napětí může zvýšit ruská intervence 

do jiné zranitelné země v postsovětském regionu nebo eskalace konfliktu na východní 

Ukrajině. Naopak zaručenou destabilizaci může způsobit přijetí Finska, Švédska nebo i 

Ukrajiny do NATO, které by Rusko chápalo přímé ohrožení své bezpečnosti (Timofeev 

2016:61). V technologické oblasti možnou příčinou eskalace může být i přetrvávající ruská 

převaha kapacit A2/AD v regionu. V této oblasti je každé vojenské řešení špatné, protože 

rozmístění permanentní protiraketové obrany NATO v pobaltských státech stoprocentně 

povede k ruským protiopatřením a eskalaci (Šešelgyte 2016: 39).  Naopak k eskalaci ze strany 

Ruska může vést rozmístění zakázaných raket středního doletu s jadernými hlavicemi, na 
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které je NATO v čele s USA připraveno rozmístit do regionu systémy protiraketové obrany 

v kombinaci s údernými jadernými a konvenčními kapacitami představující jeden z příkladů 

spirálního modelu. V neposlední řadě mezi v současnosti nejviditelnější obavy v potenciální 

eskalaci ve spirální fázi bezpečnostního dilema patří kromě rozkolu uvnitř NATO (Dempsey 

2017:7) nepokoje a separatistické tendence ruských menšin v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Ty 

mohou být vyprovokované, jak Ruskem za pomocí hybridních taktik a masivní vojenské 

přítomnosti u hranic NATO, tak i přímo pobaltskými státy, jejich politiky a občany.  

Na druhou stranu obtížně odhadnutelné příčiny spirálního procesu mezi NATO a Ruskem 

v pobaltských státech jsou výsledkem jejich vzájemné nedůvěry a nejistoty. Navzdory snahám 

NATO zabránit spirálnímu procesu i nadále existují rizika vzájemného nedorozumění a 

nepochopení. Ta zároveň redukují racionální uvažovaní aktérů zvyšující riziko miskalkulace 

se spuštěním spirálního procesu eskalující v nechtěný konflikt. Ačkoliv Rusko je typické svou 

nepředvídatelností generující nejistotu. Snaha o přežití mocenského establishmentu v Rusku 

staví nejistotu vzniku eskalace a spirály na tenkou hranici. Na jedné straně riziko eskalace 

může spustit subjektivní ruská interpretace ohrožení svých vitálních zájmů nebo miskalkulace 

slabosti Západu. Na druhé straně optimističtější pohled nabízí racionální vhled na celou 

situaci. V této logice eskalace vedoucí ke konfliktu s gradující destruktivní intenzitou by 

v důsledku znamenala zánik země a jeho současného vládnoucího režimu. Proto na základě 

racionálního přístupu není v zájmu ruských elit podněcování eskalace do spirály s rizikem 

následného konfliktu. Nicméně rostoucí vliv na formování nejistoty mají i Spojené státy 

americké jako vojenský hegemon NATO. Kromě impulzivního chování a horkokrevnosti 

současného prezidenta Donalda Trumpa americkou zahraniční politiku nově determinuje jeho 

Národní bezpečnostní strategie USA zveřejněná v prosinci 2017. Tato strategie se vrací k 

zahraniční a bezpečnostní politice USA založené na realismu s centrální rolí moci 

v mezinárodní politice jako je posílení vojenských a ekonomických kapacit a silné 

diplomacie. Doktrína je zajímavá tím, že konstatuje, že USA se v současné době nacházejí v 

novém soutěživém mezinárodním systému velmocí na anarchické bázi. Mezi hlavní rivaly 

USA patří i revizionistické Rusko s velmocenskými ambicemi vytvářející geopolitickou 

nekompatibilitu mezi oběma zeměmi. Podle dokumentu Rusko svými výše uvedenými 

politikami vytváří nejistotu v Evropě se snahou podkopat transatlantickou jednotu, jehož 

rostoucí ofenzivní kapacity představují riziko ruské miskalkulace s hrozbou nových konfliktů 

v Evropě (U.S. Government 2017: 2-3, 27, 47, 55). Obecně řečeno současná nejistá atmosféra 

vztahů v podobě bezpečnostního dilema a rizik z něho vyplívající bude charakteristická i pro 

budoucí vztahy mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech v 21. století.   
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Závěr  

Vznik bezpečnostního dilema mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech 

je formován na základě změny kontextu bezpečnostního prostředí a nekompatibility zájmů 

soupeřících aktérů v současném mezinárodním systému, který někteří aktéři chápou jako 

anarchický. Ačkoliv pobaltské státy již v minulé dekádě vyjadřovaly nedůvěru a obavy 

z Ruska. Faktický vznik stavu bezpečnostního dilema a jeho dynamiky vyjadřující vzájemnou 

nedůvěru a obavy mezi pobaltskými státy a NATO na jedné straně a Ruskem na straně druhé 

byla změna kontextu bezpečnostní situace v postsovětském prostoru po roce 2014. Ruské 

akce a podpora separatistů na východní Ukrajině s anexí Krymu způsobily šok pro Západní 

státy a potvrdily obavy pobaltských států z revizionistických snah Ruska. Navíc ruská 

relativizace statusu quo současné bezpečnostní architektury v Evropě zformované po konci 

Studené války akcelerovala sekuritizační procesy v pobaltských státech prohlubující jejich 

nedůvěru k Rusku. Zároveň skokový nárůst nedůvěry s obavou východních členů NATO se 

přelil na úroveň Severoatlantické aliance jako celku. Nedůvěra a pocity ohrožení Estonska, 

Lotyšska a Litvy z Ruska jsou determinovány na jedné straně materiálními faktory, jako je 

geografická poloha, malá populace a marginální vojenská síla s přítomností početných 

ruských menšin. Na druhé straně jejich nedůvěra je formována subjektivními percepčními 

faktory v podobě špatné historické zkušenosti koexistence pobaltských národů a Ruska, která 

je umocňována ruskou agresivní rétorikou nebo šířením dezinformací zpochybňující jejich 

suverenitu. Navíc nedůvěru pobaltských států umocnila i rozsáhlá vojenská reforma a 

modernizace ruské armády doprovázená provokacemi a demonstracemi síly v podobě 

masivních a neohlášených vojenských cvičení často ofenzivního charakteru v blízkosti 

pobaltských hranic, které v minulosti simulovaly i útok a okupaci pobaltských zemí s 

nasazením jaderných zbraní. V důsledku toho pobaltské státy nadále přikládají Ruské hrozbě 

největší prioritu, pozorně sledují Ruské aktivity, bezpečnostní politiky a odmítají smířlivější 

přístup ostatních států NATO. Tento postoj vychází z kalkulace, že jakékoliv podcenění 

potenciální ruské hrozby v podobě nesekuritizace by mohlo být pro přežití pobaltských států 

v případě podvedení ruským preventivním útokem fatální. Dále nedůvěra pobaltských států 

aktivně upozorňující své alianční spojence na ruskou hrozbu se přelila na úroveň bilaterální 

nedůvěry mezi NATO a Ruskem. Pobaltské státy vědomy si své zranitelnosti začaly otevřeně 

pochybovat o zárukách kreditibilního odstrašení Aliance. Tyto obavy společně s porušováním 

mezinárodních pravidel Ruskem, jeho zastrašováním sousedů, netransparentností, řešením a 

prosazováním svých záměrů silou byly příčinami současné nedůvěry ze strany NATO. Kromě 
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toho další příčinou pro vytvoření atmosféry nejistoty formující bezpečnostního dilema v 

regionu byla ruská geopolitická ambice usilující o obnovení multipolárního světa 

v anarchickém systému z důvodu snahy ruského vládnoucího režimu o přežití zahrnující i 

revizi současného statusu quo bezpečnostní architektury v Evropě. V praxi se jedná 

o kombinaci netransparentnosti s ambivalentním, místy až vágním vymezením jasné ochoty 

Ruska použít své ozbrojené síly pro ochranu svých vitálních zájmů zahrnující i preventivní 

útoky a intervence připravenými a rychle akceschopnými oddíly převažující v počtech a 

palebné síle regionální síly NATO. Tato kombinace všech uvedených faktorů je příčinou 

nepředvídatelné atmosféry nejistoty a vzájemné nedůvěry v regionu, která ve svém důsledku 

formuje bezpečnostní dilema mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech.  

Podrobnější objasnění příčin, dynamiky a perspektiv bezpečnostního dilema ve zkoumaném 

regionu poskytuje analýza materiálních a percepčních faktorů na základě dvou aplikovaných 

hypotéz reflektující aplikované teorie sekuritizace a deterrence. Obecně řečeno obě soutěžící 

hypotézy v rámci provedené systematické analýzy procesů se nerozporují v příčinách 

formující bezpečnostní dilema. Nicméně viditelný nesoulad obou hypotéz je v dynamice a 

v budoucím vývoji bezpečnostního dilema mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech. 

Přestože má Rusko v počtu a palebné síle svých vojenských kapacit v Západním vojenském 

okruhu sousedící s pobaltskými státy viditelnou převahu. Bezpečnostní garance 

Severoatlantické aliance s posílením své přítomnosti v členských pobaltských státech jsou  

pouze za účelem demonstrovat Rusku kolektivní defenzivní kreditibilní odstrašení. Tato 

strategie je postavená na kalkulaci, že opomíjení této hrozby by naopak vedlo k větší 

destabilizaci, kdy by Rusko jako vojenský hegemon v regionu mohlo stupňovat své sázky a 

zvyšovat tak napětí. V důsledku toho by tato miskalkulace vedla do spirály eskalace 

následných vzájemných protiopatření mezi NATO a Ruskem nebo díky neochotě, nejednotě a 

neakceschopnosti Aliance ochránit své členy k jejímu konci a dalším konfliktům. Na druhou 

stranu Severoatlantická aliance, jejichž 29 členů jako celek disponuje politickou, 

ekonomickou a vojenskou převahou nad Ruskem nemá za cíl svými opatřeními o dosažení 

vojenské rovnováhy sil v regionu. Toto rozhodnutí vychází z kalkulace, že masivní 

přítomnost sil NATO by zbytečně provokovala Rusko a posilovala tak napětí akcelerující 

dynamiku bezpečnostního dilema. Proto na základě této kalkulace NATO na první pohled 

spíše symbolicky a empaticky posílilo přítomnost svých útvarů v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, 

která je navíc vyhověním žádosti pobaltských států a jejich veřejného mínění. Aliance zde tak 

demonstruje svůj kolektivní závazek bránit své spojence v podobě rotujících mnohonárodních 
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praporů na kontinuální nikoliv na permanentní bázi. Jinými slovy v případě jakékoliv krize je 

okamžitě angažována více než třetina členských států umožňující rychlejší a akceschopnější 

rozhodování Aliance. Dále místo rozmístění permanentních sil v regionu vedoucí k eskalaci 

napětí, NATO provádí častá, ale předem ohlášená vojenská cvičení s přechodným 

rozmístěním citlivých zbraňových systémů a pomáhá rozvíjet civilní a vojenské obranné 

kapacity pobaltských spojenců odhodlaných bránit svá území. NATO těmito kroky usiluje, 

jak o zvýšení kreditibility deterrence základě konceptu deterrence by denial, tak o zachování 

statusu quo na svých východních hranicích. Zároveň Aliance chce eliminovat možnost ruské 

miskalkulace z agresivních plánů NATO nebo naopak ze slabosti obrany pobaltských států a 

ochotě Západu jim přijít na pomoc. Navíc NATO s cílem redukovat dynamiku 

bezpečnostního dilema si zakládá na rozdíl od Ruské strany na transparentnosti svých 

mírových a obranných plánů s obnovením dialogu. Tato snaha Aliance má za cíl prevenci 

nedorozumění, nehod, incidentů, rizik, miskalkulací a zabránit tak spuštění spirální fáze 

bezpečnostního dilema vedoucí k nekontrolované eskalaci napětí v potenciální konflikt. Proto 

Aliance ve snaze kontroly dynamiky bezpečnostního dilema udržuje otevřenou diskuzi o 

transparentnosti a redukci rizik s méně předvídatelným Ruskem, kdy iniciuje dialog 

s vrcholnými představiteli Ruské federace s udržováním vojenských komunikačních kanálů 

mezi ruskými a spojeneckými generály. Zároveň NATO demonstruje svůj závazek se 

nepodřídit se jadernému vydírání nebo i preventivnímu útoku za účelem deeskalace. Na 

druhou stranu Rusko během svého posledního velkého cvičení Zapad 2017 nedemonstrovalo 

primárně ofenzivní a provokativní manévry jako v předchozích letech. Přestože cvičení bylo 

opět netransparentní a simulovalo eskalovaný střet s vojensky rovnocenným soupeřem 

s leteckou a technologickou převahou v podobě NATO. Rusko stáhlo své jednotky 

z Běloruska, čímž se rozplynuly obavy z permanentního rozmístění ruských ozbrojených sil 

v Bělorusku po skončení cvičení, které by posunuly dynamiku bezpečnostního dilema do 

nebezpečnější fáze. Z výše uvedeného může být schnuto, že v současnosti obě strany se spíše 

řídí racionálními kalkulacemi a nemají zájem o eskalaci s rizikem destruktivní války. Tudíž 

snahy NATO o navýšení kreditibility deterrence v pobaltských státech v posílení kapacit, 

závazků a komunikace s ruskými protiopatřeními v současné době nepoukazují na gradující 

dynamiku napětí vedoucí do nekontrolované spirály. 

Nicméně atmosféra současných vztahů v regionu oplývající nejistotou a nedůvěrou mezi 

soupeřícími stranami nasvědčuje v kontinuitu bezpečnostního dilema jako perspektivy vztahů 

mezi aktéry v regionu i v budoucnu. Tento trend formuje kontinuální ruská snaha o revizi 

současného statusu quo a stále převažující sekuritizační tendence pobaltských států 
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reflektující nedůvěru k Rusku, jeho menšin a nevyzpytatelné regionální vojenské hegemonie. 

Na závěr nekompatibilitu zájmů doplňuje požadavek NATO k Rusku požadující dodržování 

dohod a mezinárodního práva s respektem k současnému statusu quo pro obnovení 

normálních vztahů. V důsledku těchto strukturálních problémů je v dohledné době uvolnění 

vztahů v podobě desekuritizace nepravděpodobné. Tento bludný trojúhelník nekompatibility 

zájmů mezi Ruskem na jedné straně a pobaltskými státy integrované v NATO na straně druhé 

generované skrze vnitřní sekuritizační procesy v rámci regionálního bezpečnostního 

komplexu i nadále udržují vzájemnou nedůvěru a celkovou nejistotu v podobě bezpečnostního 

dilema. Jinými slovy nevyřešení těchto současných hlavních problémů je základem této 

podoby vzájemných vztahů mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech s různou mírou 

intenzity a dynamiky i v budoucnu. 

Ačkoliv výsledky analýzy nepoukazují na gradující dynamiku napětí vedoucí do 

nekontrolované spirály v regionu pobaltských států mezi NATO a Ruskem. Na základě 

nevyřešených vzájemných strukturálních problémů udržující současnou nedůvěru a nejistotu s 

kontrolovanou dynamikou bezpečnostního dilema v regionu se nedá v budoucnosti vyloučit 

riziko eskalace napětí vedoucí do spirálního procesu. Příčin zhoršení může být celá řada. 

Dynamiku napětí bezpečnostního dilema zvyšující prostor pro miskalkulace, nedorozumění 

nebo nehody může akcelerovat eskalace Ukrajinské krize, ruské intervence do jiných 

postsovětských republik nebo rozmístění masivních ozbrojených sil v Bělorusku, rozkol 

uvnitř NATO, přijetí Finska, Švédska nebo dalších postsovětských zemí do NATO či stálé 

rozmístění nových pokročilých zbraňových systémů protiraketové obrany NATO jako 

protiváhy k ruským kapacitám A2/AD. Dále mezi v současnosti nejviditelnější obavy 

potenciální eskalace ve spirální efekt patří nepokoje a separatistické tendence ruských menšin 

v Estonsku, Lotyšsku a Litvě podněcované ať už Ruskem za pomocí hybridních taktik a 

masivní vojenské přítomnosti u hranic NATO nebo i přímo pobaltskými státy. Na závěr 

atmosféra celkové nejistoty, nedůvěry a netransparentnosti všech stran dává prostor pro vznik 

těžko odhadnutelných příčin a jejich prevenci. Navzdory snahám NATO zabránit spirálnímu 

procesu i nadále existují rizika vzájemného nedorozumění a nepochopení. Ta redukují 

objektivní uvažovaní aktérů zvyšující rizika pro miskalkulace a následné aktivace spirálního 

procesu eskalující v nechtěný konflikt. Ačkoliv Rusko je typické svou menší předvídatelností 

generující nejistotu. Na základě racionálních kalkulací ruských záměrů a vitálních zájmů lze 

dedukovat racionální jednání ruské strany. Nicméně méně optimistický a rostoucí vliv na 

formování nejistoty mají také i Spojené státy americké jako vojenský hegemon NATO díky 

povaze, menší čitelnosti a politikám současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.  



96 

 

Závěry této diplomové práce zkoumající bezpečnostní situaci v pobaltských státech 

ovlivňující bilaterální vztahy mezi NATO a Ruskem nabízí široký rozsah pro následující 

analýzy a studie. Novější analýzy zahrnující nová data a fakta o budoucím bezpečnostním 

vývoji v pobaltských státech umožňují následnou revizi, doplnění nebo vyvrácení závěrů této 

diplomové práce i za pomocí jiných konceptů teorií bezpečnosti a mezinárodních vztahů. 

Následující výzkum by měl kromě toho zahrnout do analýzy více informací od přímo rusky 

psaných zdrojů a studií pro přesnější analýzu ruského pohledu a přístupu ve zkoumané 

problematice. Jejich absenci a čerpání na bázi sekundárních zdrojů v této práci shledává autor 

jako jednu z největších slabostí této práce. Navíc tato práce z důvodu svého rozsahu 

nezahrnula do své analýzy ostatní pobaltské státy jako Polsko, Švédsko a Finsko, které jsou 

s bezpečnostní situací v pobaltském regionu a zahraniční bezpečnostní politikou Ruska úzce 

provázány. Další výzkum vycházející z tématu této diplomové práce se nabízí k nové 

obsáhlé kvantitativní sociologické analýze veřejného mínění napříč členskými státy NATO v 

ochotě angažovat se a bránit své pobaltské spojence proti vnější agresi. Tato studie by měla 

být primárně aplikována na členské státy NATO, které nejsou teritoriálně blízké s pobaltským 

regionem a čelí odlišným bezpečnostním výzvám. Cílem tohoto výzkumu by mělo být 

zmapování jednoty členských zemí Aliance v jejich závazcích v kontextu současné 

postfaktické doby a fenoménu dezinformačních kampaní, které jsou hrozbou pro soudržnost 

NATO v 21. století. V neposlední řadě tématem pro další výzkum se nabízí i celková revize 

teoretického konceptu Bezpečnostní dilema a jeho relevance v 21. století. Závěrem řešení 

bezpečnostního dilema mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech se 

může ve své podstatě jevit jako prosté v podobě desekuritizace, jednotným postojem všech 

členů Aliance, vzájemného racionálního uvažovaní aktérů s fungující komunikací, 

transparentností a dialogem. Komplexní řešení obtížně řešitelných strukturálních problémů a 

příčin formující současný a budoucí stav bezpečnostního dilema představuje navzdory 

problémům jako netransparentnost některých aktérů a nedostupností všech informací a 

omezenosti otevřených zdrojů zajímavé téma pro budoucí studie. Ty se mohou inspirovat 

jinými konflikty a spory v postsovětském prostoru, které mohou svým obsahem, novými 

návrhy a závěry přispět k desekuritizaci a snížení napětí mezi zainteresovanými aktéry 

v regionu s oteplením bilaterálních vztahů mezi NATO a Ruskem.  
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Summary 

The origin of the current Security dilemma between NATO a Russia in the Baltic States has 

been shaped by the changing context of the security environment and chiefly by 

incompatibility of interests competing actors. Russian annexation of Crimea and its support to 

separatists in the eastern Ukraine with has caused a shock in the Western countries and 

augmented already existing mistrust and fears of Baltic States from Russia. The securitisation 

of the Russian threat in the Baltic States with low population, military power combined with 

their historical experience with Russia, its rhetoric’s and demonstration of military power is a 

result of the calculation that any underestimation of the Russian threat by desecuritization 

would be fatal in the case of Russian surprising attack. As a result Baltic States aware of their 

vulnerabilities started to press Allies in the NATO to enhance deterrence in eastern flank. At 

the same time the Russian relativisation of the current security architecture in Europe after the 

Cold War with an ambition to restore the new multipolar world in the logic of anarchic 

system by violating of international agreements, threats and intimidation to neighbours, 

intransparency, using force to achieve its interests spilled over the distrust of Russia to NATO 

that paved the way to the security dilemma.  

The conclusions confirmed that the current atmosphere of regional relations covered by 

uncertainty and distrust among competing sides formulated in the first hypothesis strengthens 

the continuity of the security dilemma as a perspective of their mutual relations in the future. 

This trend is shaped by Russian effort to revise the current status quo. Furthermore this 

perspective is maintained by predominant securitizing tendencies in the Baltic States 

reflecting their distrust and fears from Russia, its minorities and unpredictable, regional 

military hegemony. Simultaneously the incompatibility of interests completes the request of 

NATO to Russia to comply with the agreements, status quo and the international law to 

restore normal relations. On the contrary the thesis hasn’t confirmed the second hypothesis 

that the NATO´s reinforcement of the eastern flank with Russian countermeasures activated 

the spiral model of escalation with a real risk of the military conflict between NATO and 

Russia. The risk of spiral process is reduced by emphatic NATO´s approach to Russia in 

communication, transparency; deployment of low numbers of multinational forces in the 

Baltic states with Russian defensive demonstration of power in Zapad 2017 military exercise. 

However there has still been a mutual distrust and uncertainty in the region of the Baltic states 

in the form of the Security dilemma that poses a threat of the spiral model with the challenge 

for the bilateral relations between NATO in Russia in the future. 
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Kontext: 

 

Krize na Ukrajině, rostoucí ruská asertivita, vojenská cvičení, provokace a informační válka 

představují největší ochlazení bilaterálních vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem 

od dob Studené války. V kontextu zhoršení vztahů mezi NATO a Ruskem sehrávají důležitou 

úlohu pobaltské státy (Litva, Lotyšsko a Estonsko). Tyto členské země NATO s marginální 

vojenskou silou byly od Druhé světové války do jeho rozpadu nedobrovolně teritoriální 

součástí SSSR. 25 let po rozpadu SSSR představují tyto země strategickou výzvu pro udržení 

soudržnosti, prestiže a teritoriální integrity NATO. 

Rostoucí vzájemná nedůvěra, animozita a regionální militarizace mezi NATO a Ruskem 

vyvolává v NATO nepříjemnou otázku jak vojensky ochránit a odstrašit případný konvenční 

nebo hybridní útok na své členy v Pobaltí. Z tohoto důvodu pobaltský region sehrává 

významnou roli ve formování bilaterálních vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, s 

hlubokými důsledky pro budování bezpečnostního prostředí v Evropě. Jako jedno z vysvětlení 

dynamiky těchto vztahů se nabízí teoretický koncept bezpečnostního dilematu, který 

poskytuje zázemí pro analýzu situací, jako je aktuálně rostoucí militarizace a nedůvěra mezi 

NATO a Ruskem v pobaltských státech. 

 

Výzkumná otázka: 

Jaké faktory vytvářejí bezpečnostní dilema mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech? 

 

Cíl práce a metodologie: 

Práce je zamýšlena jako systematická analýza procesů v případové studii s cílem vysvětlit 

aktuální bezpečnostní prostředí a jeho perspektivy v Pobaltí a objasnit posoudit, resp. 

analyzovat vznik bezpečnostního dilematu mezi NATO a Ruskem. Případová studie aplikuje 

teorii sekuritizace a koncept odstrašení (deterrence), za jejichž pomoci analyzuje příčiny a 

faktory bezpečnostního dilema jako možné budoucí perspektivy bilaterálních vztahů mezi 

Ruskem a NATO v pobaltských zemích. 
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Časové vymezení: 

 

Hlavní časové období analyzované vybranými teoretickými koncepty v diplomové práci 

zahrnuje bezpečnostní situaci v pobaltských státech od roku 2014 po rok 2017 v kontextu 

vztahů mezi NATO a Ruskem. Tato hlavní časová osa je doplněna obdobím integrace 

pobaltských států do NATO od roku 1989 do roku 2014 s představením jeho dopadů na 

zkoumaný jev. 

Aplikované teoretické koncepty mapující příčiny a aspekty bezpečnostního dilematu: 

1. Teorie sekuritizace: 

Aplikace teorie sekuritizace má za cíl zmapovat politizaci bezpečnosti v pobaltských státech, 

Severoatlantické alianci a Rusku formující prostředí pro bezpečnostní dilema mezi Ruskem a 

NATO v pobaltských zemích v rámci teorie regionálního bezpečnostního komplexu. Teorie 

sekuritizace jako sociální konstrukt analyzuje referenční objekty a jejich relevanci ve 

vojenském, politickém, sociálním a ekonomickém sektoru interpretované elitami za pomocí 

řečového aktu na úrovni národní, nadnárodní a vnitrostátní. Referenční objekty ve vojenském 

sektoru zahrnují pocit vojenského ohrožení národní bezpečnosti pobaltských států a 

teritoriální integrity NATO z ruské vojenské převahy v regionu a strach Ruska z narůstající 

vojenské přítomnosti NATO v pobaltských zemích. V politickém sektoru referenční objekty 

zastupuje snaha pobaltských zemí o zachování a ochranu své suverenity, demokratických 

hodnot a prozápadní orientace. Severoatlantická Aliance má za cíl zachovat vlastní stabilitu, 

normy a soudržnost. Naopak Rusko usiluje o ochranu svých občanů, udržení politické 

stability v důsledku ekonomické recese, prestiže a pozice regionálního hegemona s vlivem na 

politické dění v pobaltských státech. Sociální sektor zahrnuje ruskou menšinu v pobaltských 

státech chránící svou národní identitu, která podkopává suverenitu a národní bezpečnost 

pobaltských zemí za podpory masivní ruské dezinformační kampaně. V neposlední řadě 

referenční objekt ekonomického sektoru se v pobaltských státech ve vztahu k Rusku týká 

především energetické bezpečnosti a uvalením ekonomických sankcí na Rusko západními 

státy. 

Hypotéza 1: Sekuritizační procesy mezi pobaltskými státy integrované v NATO a Ruskem 

formují regionální bezpečnostní komplex, jehož vnitřní dynamika vytváří bezpečnostní dilema 

mezi NATO a Ruskem v pobaltských státech. 
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2. Teorie odstrašení: 

 

Druhá aplikovaná teorie v diplomové práci analyzuje dynamiku bilaterálních vztahů mezi 

Severoatlantickou aliancí a Ruskem v pobaltských státech skrze jejich odstrašující strategie. 

Teorie odstrašení zahrnuje následující koncepty. První koncept zahrnuje sílu a rovnováhu 

konvenčních vojenských kapacit v regionu a otázku jaderných zbraní (capability) mezi 

ozbrojenými silami NATO a Ruskem v regionu pobaltských států. Druhým konceptem je 

důvěryhodnost (creditibility) garantující jistotu odstrašení a trestu za pomocí strategií 

deterrence by denial a deterrence by hostage, zakomponované ve strategiích zkoumaných 

aktérů. Posledním konceptem teorie deterrence je komunikace (communication). Tento 

koncept sleduje jasné vymezení a komunikaci strategických národních zájmů a cílů aplikující 

odstrašující strategie mezi mezinárodními aktéry. 

3. Bezpečnostní dilema 

Spirální model bezpečnostního dilema/spiral model of the security dilemma 

Hypotéza 2: 

Růst vojenských kapacit NATO v Pobaltských státech za účelem posílení odstrašení a 

důvěryhodnosti jejich obrany proti Rusku spouští Spirální model bezpečnostního dilematu 

jehož důsledkem je eskalace napětí mezi NATO a Ruskem. 
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