
Radary, rakety a geopolitika

Rovnováha v postkomunistické éře

Od triumfálního vítezství nad komunizmem probíhá normalizace mezinárodních vztahů. 
Počátkem devadesátých let se světová politika odehrávala ve znamení solidarity, demokracie 
a míru: Solidarita s osvobozenými Východoevropany, mír s bývalými nepřáteli a vítězné 
tažení demokracie po celém světě.  V novém tisíciletí se vítězné tažení demokracie zastavilo 
a dochází k novému vytyčování mocenských sfér. Mír se jako společný jmenovatel 
mezinárodních vztahů vytratil a násilí mohou použít nejenom mocnosti, nýbrž i neznámí a 
„bezvýznamní“ aktéři; strach je opět jedním z hlavních motivů zahraniční politiky.  Na místo 
solidarity nastoupila ekonomizace mezinárodních vztahů - soupeření států o co největší podíl 
blahobytu. V západním civilizačním okruhu se mezistátní konkurence projevuje především 
nasazením hospodářské síly - v zaostalých zemích spíše použitím násilí. Tam, kde se tyto dva 
světy setkávají je radno přizpůsobit svou reakci typu výzvy.         

Spojené státy zaujímají v této geopolitické konstelaci (dosud) hegemoniální pozici.  Amerika 
je jediná mocnost, která je schopná globálních námořních a leteckých operací a která má ve 
svém předpolí spojence nebo vazaly a po celém globusu vojenské základny. EU, Rusko a Čína 
chtějí americkou hegemoniální pozici převzít. EU však není schopna soustředit svou 
potenciální moc (ekonomická výkonnost a počet obyvatel) a zaměřit ji na společné cíle. 
Zlepšení nelze očekávat, protože se zájmy nejmocnějších členů Unie a zájmy EU jako celku 
nekryjí. Rusko prodává draho své suroviny a Čína levně svou práci. To sice oběma státům 
poskytuje dočasnou prosperitu a podmíněnou moc, nestačí však k tomu, aby mohli zaujmout 
hegemoniální pozici. Rusko a Čína jsou zaostalé země a nezbývá jim než prosazovat své 
zájmy pomocí těch prostředků, které mají k dispozici. 

Věčným cílem zahraniční politiky zůstává i v nových podmínkách rovnováha, která je 
průběžně porušována snahami jednotlivých států o její dosažení. To je pouze zdánlivě 
nelogické  tvrzení. V zahraniční politice totiž nikdy nejde pouze o jednotlivá témata, jako 
třeba americká raketová základna, nýbrž vždy o veškeré (i skryté) ambice všech zúčastněných 
hráčů. Jejich cíle se průběžně promítají do vzájemných vztahů a porušují dočasně rovnovážné 
stavy. Později se k tomuto tématu vrátíme. 

Rakety a bezpečnost

Každá zodpovědná bezpečnostní politika počítá s nejhorším možným vývojem (worst case). 
Dnes kupříkladu nikdo neví, jak se bude vyvíjet (atomovou a raketovou technologii vlastnící) 
Pákistán; nevypočitatelné režimy jako Severní Korea a Irán již rovnováhu strachu porušují. 
Situaci zhoršuje skutečnost, že Rusko a USA splnily smlouvu z roku 1987 (INF) a zešrotovaly 
rakety krátkého a středního doletu (500-5000 km). V posledních deseti letech se však Indie, 
Pakistán, Severní Korea, Irán, Čína a další země naučily vyrábět nejenom rakety tohoto 
doletu, ale i atomové nálože. Rusko má proti této nové hrozbě lepší obranu než Západ. 
Moskva disponuje šedesáti raketovými systémy Topol M, jejichž dolet lze snižit pod 
vzdálenost 5000 kilometrů. V roce 2009 chce Rusko zavést systémy "Iskander-M", které mají 
dolet přes 500 kilometrů, tedy nad hranicí určenou smlouvou INF. Tyto plány Ruska jsou z 
hlediska bezpečnosti země logické a oprávněné.  Rusko je totiž ohroženo ještě 
bezprostředněji než Spojené státy a Evropa. Moskevská kritika amerického protiraketového 



systému v Evropě však není zcela upřímná.  Jestliže Moskva hovoří o odstoupení od smlouvy 
INF nereaguje tím v první řadě na americké plány, nýbrž především na zmíněná ohrožení ze 
III. světa; proti nim se však chtějí pojistit také Američané.  Současná ruská kritika amerických 
plánů je tedy pokrytecká; evropská kritika na adresu Washingtonu je však jednoduše hloupá. 
Stejná hrozba ze III. světa, která se vznáší nad Ruskem a Amerikou se totiž týká také členské 
země NATO Turecka a celé jihovýchodní části EU. Navíc je Západní Evropa v dosahu ruských 
raket Topol M. 
 
Rakety a moc

Irán, Severní Korea, či rakety v rukou teroristů představují reálná ohrožení, která nelze ztratit 
z očí, ale zároveň tvoří kulisu pro daleko větší politickou hru: Rozdělení moci v 
postkomunistickém světě. Teď se vrátíme k úvodnímu tvrzení o tom, že v zahraniční politice 
nikdy nejde pouze o jednotlivá témata (jako třeba americká raketová základna), nýbrž vždy o 
veškeré (a především skryté) cíle všech hráčů. Jaké jsou tedy nevyslovené cíle Američanů? A 
jaké jsou skutečné pohnutky odpůrců jejich protiraketového systému?
 
Hegemonii Ameriky potvrzuje a udržuje její globální přítomnost. Globální přítomnost však 
znamená i globální zranitelnost a nutnost se všude bránit. Chce-li si Washington udržet svou 
hegemoniální pozici, nemůže poslechnout „nezištnou“ radu kritiků, stáhnout se na svůj 
kontinentální ostrov a stát pouze jedním z podílníků na moci v multipolárním světě. Skrytý cíl 
amerických základen ve střední Evropě? Jednak jde o upevnění amerického vlivu na území 
EU - výslovného konkurenta v soutěži o hegemoniální pozici. Americké základny ve 
středoevropském regionu oslabují také vliv dalšího adepta na hegemoniální pozici, totiž 
Ruska. 

A tajné touhy evropských kritiků amerického protiraketového deštníku? Americká 
přítomnost ve Střední Evropě vadí jak (některým) evropským mocnostem tak i (celé) 
Evropské komisi. Američané si chtějí stavět bábovičky na „jejich“ písečku. Posílení americké 
přítomnost v Evropě oslabuje mocenskou pozici Bruselu, Paříže a Berlína. Dunivé mlčení však 
panuje ohledně toho, že (na zbrojení spořící) Evropané ochranný efekt amerických základen 
vlastně vítají.    

Skryté zájmy Ruska

Geopoliticky viděno připomína ruské území promáčklý rugbyový míč. Na Západě jeho území 
prosakuje čínský vliv. Čína nutně potřebuje prostor pro své obyvatele a surovinová ložiska 
pro svůj průmysl; obojí leží na Sibiři a ruské obavy z Číny jsou tudíž oprávněné. Proto Rusko 
toleruje a diskretně podporuje Irán; jeho bomba by mohla ohrožovat i Čínu, do jisté míry 
vázat síly Pekinu a oslabovat jejich soustředění na Rusko. Čína hraje mimochodem tutéž hru 
se Severní Korejí a zaměstnává tak jak Rusko tak i USA. Na západní straně zmáčklo elipsu 
Ruskem ovládaného prostoru rozšíření EU a NATO a doutnající evropské ambice Kijeva. 
Americké základny ve střední Evropě vnímá Moskva především (a právem) jako vytlačení 
Ruska z Evropy.  Že Evropa sahá až k Uralu? Tím hůře pro Rusko. Je to zaostalá země, která se 
nechce (a nejspíše ani nemůže) pozápadnit. Rusko je tudíž ohrožováno všemi svobodnějšími 
státy ve své blízkosti. V zájmu vlastní stability musí Rusko své předpolí ovládat a nikoliv 
opouštět. 
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A naše zájmy? 

Předně se smířme s tím, že nikoho nezajímá, co si přejeme pod stromeček; státy v naší 
geopolitické situaci nejsou nikdy skutečně nezávislé.  Abychom však nebyli pouze pasivním 
objektem politiky jiných potřebujeme nápaditou a mnohorozměrnou zahraniční politiku. 
Jejím cílem by mělo být získání a uchování určitého akčního prostoru; to lze pouze pomocí 
kombinované spolupráce s mocnějšími státy. Chcete to konkrétněji?  Ze sutin studené války 
se pomalu vynořuje tradiční evropská mocenská architektura. Německo se opět stává 
neklidným centrem Evropy a Rusko přebírá tradiční roli zaostalého a ústupky požadujícího 
protektora. Nespornou geopolitickou výhodou studené války bylo stabilní nepřátelství 
Německa s Ruskem. Dnes obě země sice ještě nejsou přátele, ale zato obchodní partneři - a 
to je pro jejich okolí možná ještě horší. Berlín a Moskva se totiž mohou dohodnout nejenom 
o dodávkách plynu, ale i o našich záležitostech; říká se tomu regionální hegemonie. Jelikož se 
dvě země shodnou snáze než tři, zvyšuje počet mocných hráčů v regionu šance pro zájmy 
malých států. Americká základna je pro nás bezpečnostněpolitická pojistka, ale především 
politické zabezpečení před nadvládou těch, s nimiž nemáme nejlepší zkušenosti. 

© Petr Robejšek, psáno pro Deník, 18.12.2007
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