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Jako další počin elektronické knižní řady !Argumentu jsme 
připravili k vydání druhý díl komentářů a rozhovorů politolo-
ga Oskara Krejčího. V nové (už čtvrté) publikaci naší knižní 
řady najdete celkem 39 různých textů psaných pro webový 
časopis !Argument za poslední zhruba rok a půl. Záběr té-
mat, které v této e-knize najdete, je široký, ale spojuje ho 
systematická snaha o pochopení současného a stále složi-
tějšího světa, vysvětlování kontextů problémů, překračování 
etablovaných „pravd“ a informovaný a informující přístup. 
Věřím, že právě na jednom místě, v podobě elektronické 
knihy vyjde dobře na povrch autorova erudice i záběr při 
analyzování dneška.

Časopis !Argument je nezávislé médium, které vsadilo na 
nekomerční přístup, na svoje čtenáře a na vzájemné sdíle-
ní. Snažíme se sdílet informace, názory a poznatky, sdílíme 
také vědomosti, erudici a zkušenosti našich autorů, různé 
úhly pohledu na svět i na Česko. Bez finanční pomoci zdola, 
jako další formy sdílení, by to nebylo v současných podmín-
kách možné. I tato nová e-kniha je výsledkem sdílení a její 
publikace je umožněna díky sdílení a díky ochotě podělit se.

Poděkování tak patří Oskarovi Krejčímu za to, že s námi 
všemi sdílí svoje poznání a zkušenosti. Patří také všem, kte-
ří svojí ochotou podělit se podporují existenci časopisu a 
umožnili tak rovněž vydání této publikace. 

Veronika Sušová-Salminen

Předmluva
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Globálních problémů je vskutku nemálo a je možné se do-
nekonečna přít, který z nich je tím nejnebezpečnějším.  
K povaze problémů světa ale patří také jejich provázanost: 

v polovině 21. století bude nevyvážený demografický růst spolu 
s klimatickými změnami a nedostatkem pitné vody povzbuzovat 
nezvladatelné migrační vlny a ozbrojené konflikty. Nebo naopak 
– války způsobí ekonomický úpadek velkých regionů, tamní po-
kles gramotnosti, degradaci životního prostředí, hlad a migraci. 
O všech jednotlivých globálních problémech jsou plné počíta-
če, otázkou je důvěryhodnost používaných dat, jejich sčítání či 
slučování vyvolávající synergický efekt, který rizika umocňuje. 
Někdy ale stačí i prosté porovnání. Třeba bohatství a chudoby 
ve světě.

Problémy milionářů
Že se světu loni příliš nedařilo, to mohou potvrdit mnozí dola-
roví milionáři. Hovoří o tom Zpráva o světovém bohatství 2019, 
kterou připravila nadnárodní konzultační firma Capgemini  
s centrálou ve Francii. Při definici milionáře její analytici pracu-
jí s obvyklou kategorií HNWI (high-net-worth individual), což je 
skupina lidí, kteří mají investovatelná aktiva ve výši jeden mili-
on dolarů USA nebo více. Pozor: do tohoto majetku se nepočítá 
primární bydliště, sbírky, spotřební materiál a zboží dlouhodobé 
spotřeby. Podle kurzovního lístku ČNB představuje jeden milion 
dolarů přibližně 22,8 milionu korun českých. 

Dolarových milionářů je prý ve světě, kde žije více než 7,6 mi-
liardy lidí, něco málo přes 18 milionů. Následující graf ukazu-
je pyramidu těchto milionářů včetně jejich rozdělení na malé, 
střední a ultra-HNWI. I milionáři měli svůj globální problém: 

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
Kdo je chudý a kdo bohatý
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https://worldwealthreport.com/
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jejich majetek se loni celosvětově zmenšil o 3 %, tedy o dva bi-
liony dolarů. Nejvíce utrpěli ultra-HNWI, což podle třídění firmy 
Capgemini jsou lidé s aktivy 30 milionů dolarů a více. Jim se 
majetek zmenšil o 6 %, což prý byly tři čtvrtiny světových škod. 
Hlavně tratili čínští milionáři (25 % globální ztráty majetku). 
Podle citované zprávy 61,2 % z globální populace milionářů se 
loni nacházelo ve čtyřech státech, a to v USA, Japonsku, Ně-
mecku a Číně. U velké čtyřky počet milionářů vzrostl jen v USA  
(+ 1 %), v globálním měřítku se ale nejvíce milionářská popu-
lace rozmnožila v Kuvajtu a Brazílii (v obou případech o 8 %),  
v Saúdské Arábii (+ 7 %) a v Rusku (+ 6 %). 

Existují ale i jiné údaje. Bostonská konzultativní skupina ve své 
zprávě Globální bohatství 2019 hovoří o odstartování nového 
radikálního růstu. Podle těchto amerických optimistů loni vzrostlo svě-
tové bohatství v podobě finančních prostředků o 1,6 % a dosáhlo 205,9 
bilionů dolarů. V následující pětiletce by měl nárůst pokračovat, a to  
o slibných 5,7 %. „Počet milionářů (v amerických dolarech) vzros-
tl meziročně o 2,1 % na 22,1 milionu v roce 2018… Tito jednotlivci 
nyní drží 50 % osobních globálních finančních aktiv.“ Nejvíce jich je  
v Severní Americe (15,1 milionů milionářů); hodně vzdáleně druhá 
je západní Evropa (2,9 milionů), nejméně jich je v Evropě východní  
(0,1 milionů milionářů). Uváděná studie však pracuje s prapodivnými 
geografickými kategoriemi, jako je například „Střední východ a Afrika“. 

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
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Podíl majetku milionářů na světovém bohatství pokračuje  
v růstu. Bostonská studie uvádí, že v současné době zámož-
ní lidé s volnými prostředky mezi 250 tisíci a milionem dolarů 
drží 16,2 % světového bohatství. Podle jejich kategorizace dolní 
HNWI s majetkem jeden milion až 20 milionů drží 31 % globál-
ních aktiv, horní HNWI s majetkem 20 milionů až 100 milionů 
drží 7 % globálních prostředků. Populace ultra-HNWI s aktivy 
nad 100 milionů dolarů reprezentuje 12 % globálního bohatství.  

Jiné starosti
Netřeba si dělat obavy o ultramilionáře, někteří lidé jsou na tom po-
někud hůř. Před několika dny Organizace pro výživu a zemědělství 
(FAO) vydala zprávu Stav potravinové bezpečnosti a výživy ve světě 
Ta uvádí, že po desetiletích poklesu počtu hladovějících lidí se po 
roce 2015 jejich podíl ustálil na hladině mírně pod 11 % světové po-
pulace – což přibližuje následující graf. Hlad je v tomto případě de-
finován jako převaha podvýživy, tedy nedostatečný příjem energie 
a živin, které jsou důležité pro uspokojení potřeb nutných k udržení 
dobrého zdraví. Chudoba cti netratí, ale kvalitu života ničí. 

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY

http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
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V září 2015 summit OSN schválil sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs). Hned druhý z nich stanovil úkol vymýtit do roku 2030 
hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohrože-
ným, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stra-
vě po celý rok. Do roku 2025 by se mělo dosáhnout mezinárod-
ně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších 
pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných 
a kojících žen a starších osob. Jenže loni podle FAO hladovělo 
ve světě stále více než 820 milionů lidí, což pomalu mění metu 
SDGs „nulový hlad“ na prchavý sen. V současné době více než dvě 
miliardy lidí nemá pravidelný přístup k bezpečnému, výživnému 
a dostatečnému jídlu. V Africe trpí podvýživou téměř 20 % oby-
vatel. Hlad roste i v Latinské Americe a Karibiku, byť tam zasáhl 
méně než 7 % obyvatel. Západní Asie vykazuje růst počtu podvy-
živených lidí už od roku 2010, a dnes jejich podíl činí více než 12 % 
z tamní populace. V uplynulém roce devět z deseti dětí, které se 
ve světě narodily nevyvinuté, pocházelo z Afriky a Asie. Na druhé 
straně ve všech oblastech světa roste počet obézních lidí. Vloni 
přibližně 40 milionů dětí ve věku do pěti let trpělo nadváhou, 
počet dospělých lidí s nadváhou dosáhl dvě miliardy.

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
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Globální statistiky nesou v sobě stejný problém jako statisti-
ky národní: jsou přesným součtem nepřesných údajů, nemluvě 
o nejednotných definicích, a tedy i třídění údajů. Co ale naplat, 
jiná čísla na trhu informací k dispozici nejsou. Dá se ovšem  
v koutku duše doufat, že při opakování podobných chyb je 
pravděpodobné, že se z delší řady stejně deformovaných dat 
dá odvodit vývojová tendence. Zatím se dá říci, že na této pla-
netě vedle přibližně 20 milionů dolarových milionářů hladoví 
820 milionů lidí. A doplnit, že snižování chudoby ve světě bylo 
řadu let dáno především úspěchy jedné země – Číny. Čím blíže 
bude Peking k odstranění chudoby ve vlastní zemi, tím hůře 
budou vypadat statistiky uvádějící meziroční globální změny. 
Že přitom poroste globální bohatství? To se děje i dnes, a počet 
podvyživených lidí neklesá. Další demografický růst především 
v Africe povede k dramatickému rozbujení tohoto problému.  
K jeho odstranění nestačí charita, drobky od stolu milionářů. 
Jsou nutné zásadní systémové změny, které povedou k řešení 
všech globálních problémů. Jinak budou mít milionáři ještě víc 
starostí.

!Argument, 22. 7. 2019

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
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Rozporný charakter roku 2018 nejlépe charakterizují dvě 
události: uklidňování situace kolem Korejského poloostro-
va a oznámení USA, že chystají odstoupení od Smlouvy 

o likvidaci raket kratšího a středního doletu. Tyto dvě na první 
pohled proti sobě jdoucí tendence společně naznačují, k čemu 
je předurčen rok 2019. 

Protikladné snažení 
Prudké snížení napětí kolem jaderného programu Severní Ko-
reje a obavy z útoku Spojených států proti ní ukazuje, že při 
rozhodování o největších konfliktech zpravidla bývá čas na za-
stavení a zamyšlení. Počátky konfliktu mají tendenci skrýt se 
za následnými událostmi, stát se neviditelné díky nejrůznějším 
heslům, slovním proklamacím či malicherným zájmům. V da-
ném případě se stalo zřejmé, že harašení zbraněmi nemá objek-
tivní základ – důvodem sporu nebyly existenční problémy, jako 
je nedostatek potravin či vody, nebo aktuální hrozba intervence. 
Příčinou těchto sporů především byly (a stále jsou) ideologické 
předsudky a uvěznění politiků v bludišti propagandy. Dostaví-li 
se dobrá vůle řešit problém bez snahy ponížit druhou stranu, 
mír by se mohl zhmotnit nejen v dohodách, ale i ve faktické 
spolupráci. Příslibem pro rok 2019 je tedy zvyšování vzájemného 
porozumění a racionalizace rozhodování. 

Připravované vypovězení Smlouvy o likvidaci raket kratšího a 
středního doletu je trochu z jiného světa. Místo snahy o dohodu 
je tu jednostranný krok USA. Ten má vydíráním přinutit druhou 
stranu (Rusko) změnit povahu smlouvy, a zároveň tlačit na třetí 
stranu (Čínu), aby se raket tohoto druhu zřekla. Cílem je získat 
výhody, a to jak vůči Rusku, tak i Číně, protože sporné rake-
ty mají ve zmiňovaných třech zemích odlišnou funkci. Politika 
America First! navíc hrozí, že příští smlouvou, od které by mohl 
Washington odstoupit, je Dohoda o snížení počtu strategických 
zbraní. Příslibem pro rok 2019 je tedy další rozbíjení smluvního 

Hrozby a naděje

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
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základu důvěry mezi velmocemi, snížení čitelnosti jejich vojen-
ských programů a rozevírání prostoru pro závody ve zbrojení. 

Profily vůdců
V obou uvedených příkladech jsou nejvíce zaangažovány Spoje-
né sáty a jako spoluhráči vystupují Čína a Rusko. Odhad chování 
těchto států v příštím roce by měl být založen na rozboru z celé 
řady zorných úhlů, komentář ale dává právo situaci zjednodušit 
do symbolů. Třeba pomocí politické psychologie. Jak by situaci 
viděl třeba následník Sigmunda Freuda prostřednictvím náhle-
du do nevědomí nejdůležitějších individuálních aktérů světové 
politiky?

Donald Trump (* 1946). Pochází z rodiny s německými kořeny, 
děd zbohatl během zlaté horečky na Klondiku, otec byl deve-
loper. Současný prezident USA původně studoval na vojenské 
škole v New Yorku, která později zkrachovala, ale byla obnovena 
díky investicím čínských podnikatelů. Pak se ve stopách otce 
začal věnovat podnikání s nemovitostmi. To je v New Yorku byz-
nys, kde panují vzorové sociálně-darwinistické poměry, je tudíž 
i školou chování v mimořádně konfliktním prostředí. Podnikání 
pohybující se kolem hrany vedlo prý k více než čtyřem tisícům 
sporů současného prezidenta se státními či federálními záko-
ny. Trump se nikdy nedostal do osobního bankrotu, ovšem šest 
z jeho firem zbankrotovalo. Ukázal, že je schopný odříznout bez-
perspektivní podnik a dynamicky podnikat v jiných oblastech.  
V politice se pohybuje jako otrlý utilitarista sledující bezpro-
střední prospěch. Ví všechno nejlépe a umí vyměnit ministra 
stejně snadno jako sekretářku ve firmě. Když se dostala vojen-
ská mise v Sýrii do situace, kdy brání narovnání vztahů s Tu-
reckem a vyřazuje USA z jednání o budoucím uspořádání Sýrie, 
zavelí vojákům stáhnout se.
 
Vladimír Putin (* 1952). Není v dějinách mnoho tak hrůzných 
příběhů, jako byla blokáda Leningradu nacistickými vojsky – a 
tak hrdinských příběhů, jakým byla jeho obrana. Při této obraně 

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
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byl otec Vladimíra Putina několikrát raněn, matka celou bloká-
du prožila ve městě, starší bratr během blokády zemřel. Vyrůs-
tat na ulici poválečného Leningradu vyžadovalo nejen nefňu-
kat, když padla rána, a také umět ji vrátit. Být rezidentem KGB  
v Německé demokratické republice znamenalo vidět, jak vypa-
dá rozdělený národ. Když se rozpadl Sovětský svaz, ve vysoké 
politice přežil jenom pragmatik, který umí počítat hlasy ko-
lem Kremlu, cenu ropy i rakety. V okamžiku, kdy se NATO tlačí  
k hranici Ruska, je zbytečné si stěžovat na nedodržování dohod, 
je nutné přezbrojit; když proběhne převrat v Kyjevě, je vhodné 
vyslyšet hlas Krymčanů.
 
Si Ťin-pching (* 1953). Otec byl v době bojů proti Japoncům 
i Čankajškovi jedním z velitelů komunistického partyzánského 
hnutí na severozápadě Číny. Po vítězství v občanské válce za-
stával vysoké státní funkce, ovšem v době tzv. kulturní revoluce 
byl zatčen. Na zasedání ÚV KS Číny, na němž byla před 40 lety 
zahájena politika reforem a otvírání se světu, byl rehabilitován 
a poté zakládal první zvláštní ekonomické zóny. Během pro-
následování za kulturní revoluce jedna ze sester současného 
prezidenta zahynula. Samotný Si Ťin-pching pracoval na vesnici 
jako pomocný dělník a zde též zahájil svoji politickou kariéru; 
podle některých zdrojů byl do komunistické strany přijat až na 
základě desáté žádosti. Takovýto přístup k životu vyžaduje ne-
bývalou mravní konsistenci a romantického ducha. I proto se 
současný čínský prezident nebojí podstoupit riziko v boji proti 
korupční hydře a ani při oslavách úspěchů nezapomíná na lidi 
žijící pod hranici chudoby. Když Kanaďané zatknou finanční ře-
ditelku Huawei, nevidí v tom dramatickou změnu, ale pouze 
jednu z mnoha překážek, které se na úspěšné cestě zákonitě 
objevují.
 

Systém formuje osobnosti, a to i ty, které se proti němu 
bouří. Tři zmínění politici však v sobě neodrážejí pouze nála-
dy odlišných společností. Vyjadřují též odlišnou vizi globálního 
uspořádání a místa národních zájmů v něm. Nestává se ale, 

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY
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že by utilitární či pragmatický přístup umožňoval dohlédnout 
na střednědobý horizont. Romantici zpravidla vidí i za tuto ča-
sovou hranici, přičemž ten čínský má dokonce nástroje, jimiž 
může zmíněný horizont událostí ovlivnit.

Technologická válka
Při střetu protikladných tendencí tohoto roku to ale byly Spo-
jené státy, které se pokoušely převzít inciativu. Na přelomu let 
2018/2019 tak činí opětovným přesunem pozornosti z atlant-
ské do ticho-oceánské oblasti. Tento přístup už Washington 
signalizuje celou dekádu, ovšem vždy se znovu a znovu nechá 
strhnout chorobnou rusofobií. V poslední době se však v USA 
objevila řada článků (například Graham Allison před deseti dny 
v časopise The National Interest ) o tom, že současná politi-
ka Washingtonu dělá z Moskvy a Pekingu spojence, což je prý 
špatná strategie. Zdá se, že i za oceánem se někdo učí základní 
abecedu mezinárodní politiky. V posledních dnech už americká 
média nepřekypují „zprávami“ o ruské kyberšpionáži, ale opět – 
jako před pěti lety – o kyberšpionáži čínské. Na obchodní válku 
navázala technologická válka, k níž se okamžitě přidaly anglo-
saské země a následně další servilní spojenci, kteří si už dlouho 
pletou solidaritu s masochistickou disciplínou. 

Technologická válka proti Číně není drahá jen proto, že někdo 
bude muset zaplatit za odstoupení od smluv a nakoupit prav-
děpodobně dražší – že by americkou? – elektroniku. Problémem 
je, že se součástí oficiální státní politiky na Západě stává snaha 
oddělit se od jednoho z nejvýznamnějších inovačních center.  
I když zaslepení politici a novináři donekonečna omílají povíd-
ky o čínských krádežích amerického duchovního vlastnictví, dy-
namika Číny je založena na něčem jiném. Jak ukazuje tabulka, 
podle statistik Světové organizace duševního vlastnictví loni 
46,3 % patentových žádostí ve světě pocházelo z Číny, zatím-
co z USA to bylo 19,2 %. Izolování západního technologické-
ho prostoru od Číny bude ale pokračovat kvůli geopolitickým 
předsudkům, které umožňují snad každé lidské aktivitě přiřadit 
poplašný přívlastek „bezpečnostní“. Porostou snahy hlavních 
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mocností zajistit si datovou suverenitu, a to na škále od kos-
mických globálních polohových systémů přes bankovní struktu-
ry až po drobné mobilní aplikace.

Žádosti o patenty a obchodní známky, 2017;

patenty obchodní známky

Čína 1 381 594 5 739 823

USA 605 571 613 921

Japonsko 318 479 560 269

Evropská patentová kancelář 166 585 371 508

Celosvětově 3 168 900 12 387 600

Mediální dekadence
Větší koncentrace pozornosti Washingtonu na oblast Pacifiku 
by znamenala snížit aktivity USA na Ukrajině a Blízkém východě. 
Není ale jasné, zda Trump obrat od rusofobie k sinofobii ustojí. 
V Moskvě by jistě našel celou řadu spojenců. Když ale naposled 
přišel s myšlenkou, že stáhne vojáky ze Sýrie, přispěchal kdosi 
s příběhem o Asadově chemickém útoku na povstalce, po čemž 
následovalo americké bombardování pozic syrských vládních 
vojsk a dalších zařízení – a na stahování amerických vojáků se 
zapomnělo. I dnes se z Velké Británie a Francie ozývají hlasy, že 
stažení amerických vojáků ze Sýrie, kde jsou v rozporu s mezi-
národním právem, je chybou, že je bezpečnostním rizikem. Zdá 
se, že postkoloniální rezidua v myšlení Londýna a Paříže jsou 
větší přítěží pro evropskou politiku než umrtvené vzpomínky na 
německý militarismus.

Velmi nepříjemnou zprávou pro rok 2019 je, že nejdůležitěj-
ší západní média se přizpůsobila propagandistickým potřebám 
mocenské elity. Debaty, které pěstují, jsou jen odrazem sporů 
uvnitř této elity samotné, ani hodnotově, ani informačně ten-
to diskurs nepřekračují. Nejpříznačnější v tomto ohledu se sta-
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la antitrumpovská hysterie některých médií v USA a rusofob-
ní paranoia britských sdělovacích prostředků, které byly kdysi 
dávno vzorem objektivity. V malých středoevropských zemích 
pak vlastní žurnalistiku nahradilo zpozdilé opisování z těchto 
zdrojů. 

Rostoucí mediální slepota se zpětně promítá do chování ev-
ropských politiků. Ti povětšině pocházejí z hedonisticky oriento-
vaných středostavovských vrstev, které mají stále menší a stále 
černobílejší vzdělání. To jejich závislost na mainstreamových 
médiích zvyšuje. Příznačné je vyjádření Sebastiana Kurze minu-
lý týden na fóru věnovanému vztahům Evropské unie a Afriky. 
Jinak sympatický rakouský kancléř přednesl výzvu, aby Unie ne-
přenechala africký kontinent Číně. Rozumný humanistický apel 
by bral ohled na zájmy Afričanů a volal by po spojení sil Evrop-
ské unie a Číny, což by mohlo zabránit hrozící vlně migrace do 
Evropy. Je jedno, zda si rakouský kancléř neuvědomuje rozdíl 
mezi kooperací a konkurencí při řešení globálních problémů, 
nebo zda se jen chtěl zalíbit médiím milujícím jazyk konfron-
tace. Obě možnosti totiž shodně naznačují, že Evropa není na 
prahu roku 2019 připravena na blížící se problémy. Zdá se, že  
v tomto ohledu čas neznamená změnu.

 
!Argument, 1. 1. 2019 
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Kořeny západní nejistoty

Už je to tady: američtí statistici oznámili, že poprvé  
v dějinách Spojených států překročil federální dluh 
22 bilionů dolarů (v americké angličtině trillions, tedy  

22 000 000 000 000 $). To je přibližně o dva biliony více než  
v době příchodu Donalda Trumpa do Bílého domu. Dluh vlády 
USA  nevesele roste dál. Nemluvě o celkovém zadlužení zahr-
nujícím i osobní dluhy, dluhy obcí a států Unie, které překročilo 
72 bilionů dolarů. Skvělý vzor odpovědného řízení státu… 

Přeměna světa
Hysterie, která se vkradla do mezinárodních vztahů, má řadu 
důvodů, z nichž pouze některé mají přímé ekonomické poza-
dí. Zadlužování USA mezi ně patří. Třeba proto, že největším 
zahraničním věřitelem Spojených států je Čína: v Pekingu měl 
Washington na konci minulého roku peněžní závazek ve výši 
více než 1,1 bilionů, v Hongkongu přes 189 miliard a v Tchaj-
-pej více než 155 miliard dolarů. A dluh neboli sekera se může 
snadno změnit v důvod vykopat sekeru válečnou. Už proto, že  
u kolébky současné dynamiky zadlužování USA stálo rozhodnutí 
prezidenta Ronalda Reagana zároveň snižovat daně a zvyšovat 
vojenské výdaje.

Dodnes není zcela jasné, jaké jsou bezprostřední příčiny zhor-
šení vztahů mezi jednotlivými mocenskými centry ve světě  
v uplynulých pěti letech. Odkaz na převrat na Ukrajině a násled-
né připojení Krymu k Rusku rozhodně jako vysvětlení nestačí. 
Pravděpodobnějším vysvětlením se zdají proměny, na které na-
příklad upozornili pracovníci korporace PeW, mezinárodní sítě 
poradenských společností s centrálou v Londýně. Jejich dva 
roky stará Dlouhodobá předpověď  nese dráždivý podtitul Jak 
se globální ekonomický řád změní do roku 2050? Graf číslo 1 
převzatý a přeložený z této studie ukazuje, že by se v rámci eko-
nomicky nejmocnější pětice zemí mohly v roce 2050 Spojené 
státy dostat nejen za Čínu, ale také za Indii. 
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Graf č. 1: Největší ekonomiky světa (HDP podle parity kupní síly)
(konstantní dolar 2016)

Do tohoto grafu se nevešla informace z citované prognózy, 
podle které by se Německo mělo propadnout z pátého místa 
na deváté – a to dokonce až za Rusko, které by mělo být veli-
kostí HDP na místě šestém. A nejen to. Jak ukazuje graf číslo 
2, čínský podíl na světovém HDP by měl vzrůst z 18 % na 20 %, 
zatímco podíl Evropské unie by měl klesnout z 15 % na 9 %. 
Čísla naznačují, že by se měli západní státníci zamyslet nad 
změnou politiky.
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Graf č. 2: Změna podílu na světovém HDP (podle parity kupní síly)
od roku 2016 do roku 2050

I když takovéto prognózy nebývají ve své konkrétnosti přesné, 
naznačují důležitou tendenci vývoje. Zdá se, že právě data to-
hoto typu vylekala washingtonské stratégy a patří ke zdrojům 
poměrně málo srozumitelného směřování zahraničních aktivit 
současného pána Bílého domu. Jeho politika America First! se 
snaží zvrátit právě ony trendy, které uvedené grafy vyjadřují.  
A činí tak pomocí sekuritizace téměř každé položky mezinárod-
ního obchodu, jež přisuzuje hospodářské spolupráci s Čínou a 
Ruskem přívlastek bezpečnostního rizika. Následuje obohacení 
sankcí o exteritoriální tresty připomínající racketing a nátlak na 
spojence, který není dalek od vydírání. Jak v sobotu na mnichov-
ské konferenci o bezpečnosti uvedla německá kancléřka Angela 
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Merkelová, situace došla tak daleko, že „americké ministerstvo 
obchodu říká, že německá, evropská auta jsou hrozbou pro ná-
rodní bezpečnost Spojených států amerických“. Bylo by zají-
mavé vědět, jak své tvrzení americké ministerstvo zdůvodňuje.  
I tak je ale třeba německou kancléřku pochválit za odvahu (že 
by toto prohlášení bylo důvodem, proč francouzský prezident, 
který chce mít ještě nějakou politickou budoucnost, odřekl 
účast na konferenci?). Škoda jen, že Berlín vidí problémy, jen 
když se dotýkají velkých německých koncernů.

Geopolitika jako klacek
I letmý pohled na letošní mnichovské bezpečnostní fórum uka-
zuje, že se místo pro mezistátní dialog mění na platformu pro 
propagandu zaměřenou na domácí publikum. Americký vice-
prezident Mike Pence necítil potřebu kancléřce odpovědět, ve 
svém projevu ale zopakoval výtky evropským spojencům za to, 
že nevypověděli dohodu s Íránem, nedokázali zastavit stavbu 
plynovodu Severní potok 2 a nedoceňují nebezpečí zvané Hu-
awei. Je jasné, koho označil za nepřítele, když hrozil, že „ne-
budeme nečinně přihlížet, zatímco spojenci v NATO nakupují 
zbraně od našich protivníků (adversaries). Nemůžeme zajistit 
bezpečnost Západu, když poroste závislost našich spojenců na 
Východu.“ 

Souběžně s tím, jak se vytrácí schopnost pro dialog hleda-
jící kompromis mezi oprávněnými zájmy, se politický i medi-
ální prostor zaplňuje „odborníky na geopolitiku“. Geopolitika 
se stala zaklínadlem, které má omluvit nové závody zbrojení, 
rušení dohod, posouvání základen, bujení sankcí, rozpínání nej-
různějších embarg, vyhošťování diplomatů… Americký ministr 
zahraničí objíždí státy střední Evropy a varuje je před Čínou a 
Ruskem, jako by místní státníci nesledovali mainstreamové te-
levizní kanály. Jde ale o to, aby i méně chápaví politici pocho-
pili. A v tom je právě háček: geopolitika není situace, ale názor. 
V obecné rovině předpokládá existenci věčného a všudypřítom-
ného konfliktu mocností. Je to obraz světa, v němž zákonitě a 
tedy i právem přežívá jen ten nejsilnější. A to znamená, buď MY, 
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nebo ONI. Buď MY, nebo Huawei a Putin. Změny globální ekono-
mické rovnováhy má proto překrýt dosažení globální vojenské 
nadřazenosti. Například snahou vytvořit z šesti zemí Blízkého 
východu i severní Afriky „arabské NATO“. 

Je vhodné si občas připomenout, jak vypadá svět podle Hal-
forda Mackindera, jednoho ze zakladatelů anglosaské geopo-
litiky. Ten už v roce 1904 ve stati Geografická osa dějin psal: 
„Když Číňané, zorganizovaní například Japonci, svrhnou Ruskou 
říši a podrobí si její území, může se zformovat žluté nebezpečí 
pro světovou svobodu prostě proto, že přidají oceánskou fron-
tovou linii ke zdrojům velkého kontinentu, výhodu, kterou do-
sud postrádá ruský držitel středového regionu“ , tedy Heartlan-
du.1 Anglosaská nadvláda nad Světovým oceánem by tak byla 
ohrožena. Proto je dnes nezbytně nutné udělat z Jihočínského 
moře druhý Karibik s ukořistěnými základnami typu Guantána-
mo. Vždyť USA mají v těchto vodách oprávněné zájmy, protože 
počátkem 20. století okupovaly Filipíny a pak se tři dekády po-
koušely začlenit je do Spojených států. A také tu přece vedly 
válku ve Vietnamu. 

Na pozadí narůstajícího chaosu proběhlo minulý týden  
v Pekingu šesté kolo obchodních jednání Číny se Spojenými stá-
ty. I když zprávy jsou kusé, zdá se, že dohadování bude pokra-
čovat, což přináší naději. Prostor pro jednostranná rozhodnutí 
Washingtonu se nerozšířil, protože čínská ekonomika vykazuje, 
alespoň dosud, překvapivou odolnost vůči nepřejícím vnějším 
vlivům. Lednový meziroční růst zahraničního ochodu Číny činil 
8,7 % (export zaznamenal nárůst 13,9 %, import 2,9 %), s Evrop-
skou unií 17,6 %. Pokud jde o konkrétní život, loni bylo v Číně 
například nad hranicí chudoby (což je roční příjem 2300 jüanů, 
tedy přibližně 7750 korun) pozvednuto téměř 13,9 milionů lidí. 
Zatím pokusy zastavit ekonomický a sociální rozvoj Číny připo-
mínají snahu postavit přehradu uvnitř vodopádu.

***

 

1 MACKINDER, Halford J.: The 

Geographical Pivot of History. In: 
The Geographical Journal, Vol. 
23, No. 4 (Apr., 1904; Blackwell 
Publishing – http://www.jstor.org/
stable/1775498 [cit. 15. listopadu 
2010].), s. 437.
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Strach z probíhajících změn vede k tomu, že se některé země 
usilovně snaží distancovat od Číny. Výsledek bude připomínat 
tříhlavého draka, který nevypadá tak přátelsky jako bájní draci 
Říše středu. Ekonomický růst Číny se možná zpomalí, ale ne-
zastaví – příliš mnoho čínských zahraničních partnerů postrá-
dá západní geopolitické předsudky a čínský vnitřní trh je stále 
mohutnější. Druhou dračí hlavou bude rozdělení ekonomikou 
sjednocovaného světa na dvě části, přičemž ta naše, západní, 
bude pomalejší. A třetí hlavu takto stvořeného draka bude před-
stavovat snížení globální bezpečnosti, růst rizika vzniku velké 
války. 

!Argument, 18. 2. 2019
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Globální omyly 4.0

V předvečer zahájení Světového ekonomického fóra zve-
řejnil server Foreign Affairs  pozoruhodnou stať Klau-
se Schwaba, zakladatele tohoto davoského setkávání. 

Její název je letošním mottem celého jednání: Globalizace 4.0. 
Nová architektura pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Výchozí teze 
článku praví, že čtvrtá průmyslová revoluce kompletně digitali-
zuje ekonomický, sociální a politický svět. Autor popisuje změ-
ny, které již nastaly, například pokles významu zahraničního 
obchodu z hlediska tvorby HDP či fakt, že „pro americké děl-
níky skončil zlatý věk globalizace před desetiletím“, kdy nastal 
pokles jejich počtu. Nová revoluce přináší umělou inteligenci, 
autonomní prostředky a „internet věcí“, vznikly globálně elek-
tronické obchody jako Amazon, čtyři firmy mají miliardu i více 
uživatelů, objevily se všezahrnující aplikace jako WeChat a po-
dobně. 

Revoluce 4.0 ještě více než ta předcházející bourá hranice, 
svět se pod jejím vlivem stává propojenější, plnější vzájemných 
závislostí než v dobách řetězců subdodavatelů. Globální koo-
perace by měla přinést odpověď na otázky, které jsou v jádru 
proměn: kyberbezpečnost, užití umělé inteligence a genové in-
ženýrství, ochrana duševního vlastnictví a dat. Protože „když 
není bezpečný internet, ekonomika trpí“. Klaus Schwab ale též 
připomíná, že se „rozšiřuje propast mezi vítězi a poraženými 
čtvrté průmyslové revoluce“, škodlivá může být i záplava in-
formací a dezinformací. Je prý třeba nově přemýšlet o tom, co  
v nových podmínkách znamenají „svobodné a férové ekonomic-
ké vztahy“. 

Technika a politika
Základní problém takovéhoto přístupu ke globalizaci je téměř 
úplná absence porozumění pro komplikovanou roli politiky  
v ekonomických vztazích a pro vztah politiky a techniky. Klaus 
Schwab uvádí, že první oblast, která byla zasažena změnami, 
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je průmyslová výroba, kde automatizace, lokalizace a individu-
alizace začala nahrazovat tradiční dodavatelské řetězce. A co 
takhle vojenství? Neprojevuje se v proměnách zbraňových sys-
témů velmocí zavádění revoluce 4.0 daleko výrazněji než za-
tím ve výrobě? Přitom i Schwab píše, že „hrozby z nedigitálního 
světa nemizí“. Podle citované statě v nové situaci „musí vládní 
představitelé, podporovaní občanskou společností a podnika-
teli společně vytvářet novou globální architekturu“. Nemusí – 
pouze by měli. A vědí to? Pochopí potřeby nové architektury 
bezpečnosti včas?

Už dnes se vymoženosti revoluce 4.0 výrazně promítly do po-
doby digitalizovaných zbraňových systémů ve všech sférách po-
tenciální velké války: v kyberprostoru, pod vodou, na zemi, ve 
vzduchu i v kosmu. Zatím státní investice hlavních hráčů směřu-
jí právě tímto směrem. Přitom všechny strany hovoří o nutnosti 
posílit obranu. Je to příběh známý z doby kubánské raketové 
krize (1962), ale i z let diskusí o globální protiraketové obraně 
USA za vlády George Bushe ml. (první dekáda 21. století). Také 
tehdy jedna strana mluvila o tom, že rozmisťované zbraně jsou 
určeny na obranu, druhá namítala, že jsou to ofenzivní zbraně. 
Pravdu měly obě strany. Z technických charakteristik se povaha 
zbraní nedá poznat: použité pro útok jsou tehdy, když se státní-
ci rozhodnut zaútočit; když je jejich vlastník napaden, jsou sou-
částí obranných systémů. Technika je politicky neutrální, což 
znamená, že se dá použít k nejrůznějším cílům.

Strukturovaný svět
Obecné úvahy o povaze revoluce 4.0 neberou povětšině v potaz 
skutečnost, že hlavní hráči na poli technologických změn jsou 
i hlavními hráči v mezinárodní politice. Přestože v citovaném 
článku není o technologické a obchodní válce USA proti Číně 
zmínka, byla tato skutečnost v Davosu všudypřítomná. Vždyť 
není jasné, zda tento ostrý konflikt představuje zákonitost, 
nebo jen projev nahodilého uspořádání na vrcholu mocenské 
pyramidy ve Spojených státech. Čína a USA jsou dva ekonomič-
tí giganti, kteří závodí na čele pelotonu soutěžícího o prven-
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ství v objevení a zavádění technologií 4.0. Tyto země společně 
představují, jak ukazuje graf číslo 1 zpracovaný na základě úda-
jů Mezinárodního měnového fondu (MMF)  z loňského října, 
přibližně 34 % světového hrubého domácího produktu (HDP). 
Nejistoty obchodní války spojené s takovým ekonomickým ob-
jemem mohou snadno zničit představy o lineárním a bezkon-
fliktním rozvoji revoluce 4.0. Uvedený graf zároveň naznačuje, 
že podle MMF rokem, kdy Čína velikostí HDP (měřeného podle 
parity kupní síly; PPP) předstihla USA, byl rok 2014.  

Minulý týden přinesl i chvíle neskrývané veřejnoprávní rados-
ti, protože oficiální statistické údaje z Pekingu přinesly zprávu, 
že meziroční růst HDP byl v této zemi 6,6 %. To je sice v podmín-
kách započaté obchodní války poměrně hodně, ale také rozhod-
ně méně než růst o 14,2 % v roce 2007. V Číně je patrné zpoma-
lení relativního růstu. Komentáře naznačovaly, že se blíží konec 
čínského ekonomického zázraku. A že by se měl svět vrátit do 
normálu, tedy amerikocentrické podoby. Graf číslo 2, zpraco-

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx


Oskar Krejčí: Komentáře a rozhovory 29

vaný taktéž na základě údajů MMF, toto zpomalení ukazuje na 
porovnání meziročního růstu za období 2000 až 2018 (říjnový 
odhad růstu Číny byl ze strany MMF prognózován na 6,595 %).

Vždy platí, že údaj o růstu HDP je méně významný než reálné 
změny kvality života lidí. Podaří-li se dát růstu „zelený“ charak-
ter, jsou i menší čísla výhrou. Z geopolitického hlediska je však 
také důležité vidět, že relativní změny nemusí znamenat stejné 
změny v absolutních hodnotách. Srozumitelněji řečeno, že pří-
růstek se nemusí při poklesu tempa zmenšovat. Graf číslo 3, 
také vytvořený na základě údajů MMF, ukazuje, že růst čínského 
HDP je v zásadě plynulý – a trvá. Znovu se na tomto grafu po-
tvrzuje, že to byl rok 2014, kdy čínská ekonomika co do velikosti 
předstihla ekonomiku USA. 
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Multipolární svět
Zatím to vypadá, že minuly časy, kdy teze „Mysli globálně, jed-
nej lokálně!“ měla téměř charakter přikázání. Heslo America 
First! znamená přesný opak: „Mysli lokálně, jednej globálně!“ 
Z Bílého domu přicházejí chaotické signály, přičemž není jas-
né, který zmatek je zapříčiněný infantilním pohledem na politi-
ku, který nadměrnou závislostí zahraniční politiky na vnitřních 
sporech a který je záměrným prohlubováním neurčitosti. A tak 
dohody s čínským prezidentem doprovodilo zadržení finanční 
ředitelky firmy Huawei; američtí vojáci se ze Sýrie stahují–ne-
stahují; jaderné urovnávání se Severní Koreou jde ruku v ruce 
s vypovídáním dohody o likvidaci raket kratšího a středního 
doletu; vztahy se Saúdskou Arábií mají téměř stejný charakter 
nerozborného přátelství jako vztahy s Izraelem; populismus je 
spojený s podporou vojenskoprůmyslového komplexu a podob-
ně. Tyto skutečnosti průmyslová revoluce 4.0 nedokáže ovlivnit. 
Požadavek posilovat koordinaci jednání vlád, občanské společ-
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nosti a podnikatelů, který je vyústěním citované úvahy Klause 
Schwaba, vyznívá v tuto chvíli jako krásný sen neopírající se 
ani o konkrétní zájmy mocensky významných skupin, ani o do-
statečné množství nástrojů. Fakt, že se revolučním způsobem 
mění technika a technologie, neznamená, že se stejně zásadně 
mění státníci či dokonce zákonitosti mezinárodní politiky. Za-
tím každou předcházející revoluci v technice doprovázely jen 
nové válečné strategie. Mír není vedlejší produkt revoluce 4.0, 
může být jen výsledkem politických zápasů.  

Z ekonomického hlediska je svět multipolární. To se ale v me-
zinárodní politice, kde někteří lidé stále sní o udržení či obno-
vení hegemonie USA, projevuje jako navyšování chaosu. Z nej-
obecnějších charakteristik HDP lze však odvodit, že žádný stát 
nemá a v dohledné buducnosti nebude mít potenciál samostat-
ně ovládnout či alespoň řídit celý svět. Tuto možnost neměly 
Spojené státy v dobách své největší slávy, nebude ji mít ani 
Čína v budoucnosti. Už dnes ale mají dva či tři státy potenciál 
tento svět zničit. 

!Argument, 25. 1. 2019
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Ve jménu božím!

A už je to tu zas! Díky zpravodajským službám a záhadným 
obrázkům je prý jasné, že to byli íránští ajatolláhové, kdo 
zaútočil na ropné tankery v Hormuzském průlivu. K hla-

sitému pokřiku z Washingtonu a tajuplnému mlčení z Tel Avivu 
se spěšně přidal Londýn a Rijád, kde také vždy vědí vše nej-
lépe bez jakéhokoli vyšetřování. Co na tom, že v dané chvíli –  
v době jednání íránského prezidenta a japonského premiéra – ze 
všech zemí v okolí incidentu nejméně útok vyhovoval Teheránu.  
A komu to nejvíce prospívá? V této chvíli bezesporu pravico-
vému izraelskému premiérovi a jeho domácím a zahraničním 
spojencům. Ten potřebuje napětí, které by mu mohlo pomoci 
sjednotit zemi pod jeho praporem před nadcházejícími parla-
mentními volbami. A s nostalgií vzpomíná na doby, kdy zahra-
niční politiku Íránu řídil šáh oddaný protiarabské spolupráci jak 
s USA, tak s Izraelem. Navíc i Benjamin Netanjahu si umí spočí-
tat, kolik je Izraelců a kolik Arabů, kolik lidí vyznává židovskou 
víru, a kolik islám. 

V Izraeli žije přibližně 9 milionů obyvatel, z toho je 7,3 milionů 
Židů. Ve světě je necelých 14,8 milionů lidí židovského vyznání. 

Liga arabských států sdružuje 22 členský zemí (včetně Sýrie, 
jejíž členství bylo pozastaveno) a představuje přibližně 500 mi-
lionů lidí. Ve světě je téměř 1,8 miliardy muslimů. 

Při militarizaci politiky na Blízkém východě tato matematika 
znamená, že Izrael přežije jen tehdy, když budou Arabové, ale i 
muslimové rozděleni. Zní to logicky – ale kdo se v politice chová 
logicky? 

Náboženství ve světě
Nervozita, která zachvátila Evropu v souvislosti s migrační kri-
zí, mimo jiné upozorňuje na růst radikalismu v řadách musli-
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mů. Některým analytikům se zdá, že po porážce takzvaného 
reálného socialismu v Evropě zůstává radikální islám jedinou 
sociálněpolitickou alternativou vůči liberálnímu kapitalismu. 
Proto přitahuje stále více lidí. Dostupné statistiky tento trend 
na první pohled potvrzují: počet muslimů roste. Navíc vzrostl 

počet teroristických 
útoků spáchaných 
muslimy. Pew Re-
search Center, socio-
logické pracoviště se 
sídlem ve Washing-
tonu, ve své zatím 
poslední zprávě Bu-
doucnost světových 
náboženství uvádí, 
že do roku 2050 by 
se měl počet musli-
mů ve světě téměř 
vyrovnat počtu křes-
ťanů, zatímco podíl 
nevěřících lidí – ate-
istů, agnostiků plus 
těch, kdo se k žád-
nému náboženství 
prostě nehlásí – by 
se měl zmenšit. Tuto 
skutečnost přibližu-
je následující graf a 
tabulka připojená na 
konci článku.

https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf
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Projekce podílu jednotlivých náboženství v Evropě, která byla 
zpracována v Pew Research Center ještě před začátkem migrač-
ní vlny, předpokládala, že se počet obyvatel na tomto subkon-
tinentu mezi roky 2010 až 2050 zmenší z 553 na 454 milion.  
V tomto období též klesne podíl křesťanů v Evropě ze tří čtvr-
tin na méně než dvě třetiny. V roce 2050 bude 23 % Evropanů 
nevěřících. Počet muslimů by ale měl stoupnout s 5,9 % na při-
bližně 10 %. Množství hinduistů by v Evropě mělo vzrůst z 1,4 na  
2,7 milionů, budhistů z 1,4 na 2,5 milionů lidí. Počet Evropanů 
židovského vyznání by měl klesnout z 1,4 na 1,2 milionů. 

Náboženství a politika
Z počtu křesťanů, muslimů a židů nelze odvodit, jaké politické 
jednání jednotliví lidé a skupiny upřednostňují. Všechna tři zmí-
něná abrahámovská náboženství se hlásí ke Starému zákonu, 
kde hned po Desateru, které přikazuje „Nezabiješ!“ (Ex 20, 13;  
Dt 5, 17), je možné nalézt varování před pohanskými národy: Bůh 
přivádí Mojžíše „do země, kterou přicházíš obsadit“ a „zažene 
před tebou početné pronárody… Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, 
abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a 
nesmiluješ se nad nimi…“ (Dt 7, 1–3). Každé velké světové nábo-
ženství je plné rozporů, každé má pohnutou historii. 

Samuel Huntington ve své koncepci konfliktu civilizací oprávně-
ně upozornil na aktuální pokles významu moderních politických 
ideologií, těch, k jejichž vzniku dala impuls Velká francouzská re-
voluce. Dnes se prý svět vrací ke sporům náboženských vizí. Jen-
že jakých? I Huntington dělí křesťanské civilizace tak, aby mohl 
proti sobě postavit civilizaci s „židovsko-křesťanskou tradicí“ a 
pravoslaví. Samotný pojem „židovsko-křesťanská tradice“, který 
se zrodil v USA až po šíleném hororu zvaném holocaust, pracuje  
s představou „západního křesťanství“ v podobě sjednocení kato-
líků a protestantů – což ale nevysvětluje logiku nesmírně krvavé 
třicetileté války. A když se po ní katolíci a protestanté naučili spolu 
žít, proč by nemohli spolu žít i představitelé „židovsko-křesťan-
ské tradice“ a pravoslaví? Huntingtonův konflikt civilizací je pouze 
geopolitický konstrukt, v němž má náboženství zdůvodnit takové 
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jevy, jako je spor Západu s Ruskem, či pomoci přivodit tolik žádaný 
konflikt Tibeťanů s Chany. A tak se dnes přesouvají vojáci z pře-
vážně protestantských Spojených států do katolického Polska, aby 
tu stáli proti pravoslavnému Rusku. A čeští katolíci i piráti dávají 
najevo nadstandardní sympatie k dalajlámovi. 

Nejvíce teroristických útoků ve světě, které dnes mají na svě-
domí muslimové, míří proti… muslimům. Zrádce, odpadlík od víry 
– to je nejsnadněji identifikovatelný cíl. Bylo to tak v křesťanské 
Evropě, je tomu tak i v jiných civilizacích. To, že dnes Saúdská Ará-
bie stojí proti Sýrii či Íránu a neví si rady s Tureckem, není dáno 
tím, že některý z těchto států je málo muslimský. Je to mocenský 
zápas na spletité křižovatce tras nejrůznějších etnik, věrozvěstů 
a dnes i ropovodů. V něm ambiciózní radikální saúdští arabští 
sunité nemilují převážně šíitskou arabskou vládu Sýrie či umír-
něně sunitské, hlavně turkické Turecko a šíitský, převážně perský 
Írán. Následující tabulka, převzatá z letošní americké ročenky  a 
odvolávající se na údaje z poloviny roku 2016, ukazuje, jak vypadá 
nejen zastoupení jednotlivých velkých konfesí ve světě, ale také, 
jaké je vnitřní početní rozdělení křesťanů a muslimů. 

náboženství počet

křesťané 2 447 988 000
katolíci 1 242 461 000

protestanté 552 599 000
nezávislí 428 591 000

pravoslavní 284 117 000

muslimové 1 752 045 000
sunité 1 532 250 000

šíité 204 740 000

hinduisté 1 019 421 000

buddhisté 521 492 000

čínská lidová náboženství 441 145 000

sikhové 25 741 000

židé 14 778 000
The World Almanac and Book of Facts, 2019

http://www.worldalmanac.com/index.aspx
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Bůh v politice
Dynamičtější růst počtu muslimů než ostatních konfesí 
není dán intenzivní indoktrinací, ale především růstem po-
pulace v již dříve muslimských regionech. Podle citované 
studie Budoucnost světových náboženství  by v roce 2050 
nejvíce muslimů nemělo žít v Indonésii, ale v Indii, kde by 
jejich počet měl vzrůst z 176,2 na 310,7 milionů. Na druhém 
místě by měl být Pákistán – jak v té době bude vypadat 
spor o dnes indický, ale převážně muslimský Kašmír? Nejen 
židé, křesťané či muslimové, ale i hinduisté se mohu cítit 
jako bohem vyvolení, a tedy nadřazení. V představě bohem 
vyvoleného národa není však podstatným pojmem „bůh“, 
ale „národ“ – nejde o transcendentno, ale o sociální sku-
pinu hledající tmel, naději a ospravedlnění někdy mravně 
sporných činů.

Pro majitele velkých firem a jejich politické představitele, 
jako je německá kancléřka, je imigrant prostě tolik potřeb-
nou pracovní silou. Pro některé politiky je to téma k mobi-
lizaci a hledání souputníků. Pro sociálně deprimované je 
imigrant především nositelem konfliktních kulturních vzo-
rů. Pro levicového liberála či náboženského souvěrce objekt 
charity. To všechno migranti jsou či mohou být. Jacíkoliv 
migranti. I ti křesťanští: největší přírůstek lidí křesťanské 
víry se do roku 2050 očekává v subsaharské Africe, a to  
z 517,3 v roce 2010 na 1112,4 milionů. Ovšem ani v polovině 
století nebude Evropa schopná z kulturních a sociálních dů-
vodů vstřebat miliony křesťanských migrantů z jihu černého 
světadílu. Jediným řešením je intenzivně pomáhat rozvoji 
civilizací v jejich historicky daných oblastech. 

Náboženští fanatici jsou poměrně řídký zjev. Mají ale 
velký vliv na dějiny, protože fanatici jsou více než ostat-
ní příslušníci společnosti ochotní používat násilí – což je  
v politice téměř nepřekonatelná konkurenční výhoda. To ale 
nemá nic společného s boží vůlí. Náboženství, právě tak 
jako ideologie, často v politice slouží jen k zatajení osobní 
touhy po moci a penězích, k zakrývání nedostatku víry v ce-
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listvost lidstva a ke kastování lidí. Je na každém jedinci, aby 
se rozhodl, zda bude věřit v to, že civilizace jsou předurčeny 
k válce, nebo ke vzájemnému obohacování. Budoucnost zů-
stává otevřená oběma variantám.

1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY

svět v roce 2010 prognóza pro svět v roce 2050

počet % počet %
přírůstek 

2010–2050

křesťané 2 168 330 000 31,4 2 918 070 000 31,4 749 740 000

muslimové 1 599 700 000 23,2 2 761 480 000 29,7 1 161 780 000

nevěřící 1 131 150 000 16,4 1 230 340 000 13,2 99 190 000

hindové 1 032 210 000 15,0 1 384 360 000 14,9 352 140 000

buddhisté 487 760 000 7,1 486 270 000 5,2 -1 490 000

lidová 
náboženství

404 690 000 5,9 449 140 000 4,8 44 450 000

jiná 
náboženství

58 150 000 0,8 61 450 000 0,7 3 300 000

židé 13 860 000 0,2 16 090 000 0,2 2 230 000

svět celkem 6 895 850 000 100,0 9 307 190 000 100,0 2 411 340 000

Pew Research Center: The Future of World Religions: 
Population Growth Projections, 2010-2050, s. 6.

!Argument, 17. 6. 2019

https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf
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Hledání jistoty v chaosu

Argument!: V uplynulém týdnu jsme byli svědky jednak vý-
znamných, ale i zajímavých událostí. K těm významným 
bychom mohli zařadit americké vypovězení další smlouvy  
o kontrole zbrojení a druhé fórum o inciativě pásu a stezky  
v Pekingu. Souvisí spolu nějak tato dvě témata?   
Oskar Krejčí: Bezprostředně nesouvisí, ale tvoří pozoruhodnou 
kontrapozici – někdo mezinárodní vztahy komplikuje důslednou 
orientací na sobecké skupinové zájmy, a někdo hledá společ-
né zájmy. Prezident USA Donald Trump na zasedání americké 
Národní asociace držitelů zbraní podepsal oznámení o tom, 
že Spojené státy stahují svůj podpis na Smlouvě o obchodu se 
zbraněmi a vyzval Senát Kongresu USA, aby zastavil ratifikační 
proces týkající se této dohody. Postavil tak zájmy amerických 
výrobců a prodejců zbraní nad názor nejen předcházející vlády 
USA, ale i nad stanovisko 130 zemí, které podle informací OSN 
uvedenou dohodu podepsaly, přičemž 101 z nich už smlouvu 
ratifikovalo, a to včetně Česka a Slovenka. 

Smlouva o obchodu se zbraněmi, která vstoupila v platnost 
v prosinci 2014, zavazuje státy kontrolovat podle stanovených 
pravidel obchod s osmi kategoriemi konvenčních zbraní, včetně 
ručních a lehkých, ale také obchod s municí a zbraňovými sou-
částmi. I když se v diskusích povětšině věnujeme strategickým 
zbraním, v současném světě zabíjejí především takzvané malé 
konvenční zbraně. Připomeňme si jen některá čísla, jež v polovi-
ně loňského roku zveřejnila ve Švýcarsku umístěná organizace 
Small Arms Survey,  která se těmto otázkám dlouhodobě vě-
nuje: v roce 2017 byla ve světě přibližně jedna miliarda střel-
ných zbraní, přičemž 857 milionů z nich, tedy 85 %, je v rukou 
civilistů (v roce 2006 to bylo „jen“ 650 milionů kusů). Pouze  
100 milionů kusů těchto zbraní mezi civilisty je oficiálně re-
gistrováno. Největší nasycenost zbraněmi je v USA, kde na  
100 obyvatel připadá 121 zbraní, zatímco v Japonsku či Indonésii 
je to na 100 obyvatel méně než jedna zbraň. Ve vojenských arze-
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nálech bylo v uvedeném roce 133 milionů kusů těchto zbraní a 
23 milionů jich bylo v rukou policie a dalších oficiálních orgánů.

A výsledek? Podle téhož zdroje v roce 2016 bylo ve světě bě-
hem osobního a kolektivního násilí těmito zbraněmi zabito při-
bližně 560 tisíc lidí – z toho ve válečných konfliktech 99 tisíc. 
Téměř polovina malých a lehkých zbraní se pašováním dostává 
z jednoho místa válečného konfliktu na druhé. 

A!: Mluvil jste o kontrapozici tohoto Trumpova rozhodnutí 
a pekingského jednání 2. fóra o pásmu a stezce. V čem ji 
vidíte? 
OK: Všechna dosavadní odstoupení Washingtonu od dohodnu-
tých smluv ukazují na to, že se Spojené státy pohybují ve svě-
tové politice jako sobecký solitér. Těch aktů destrukce smluv-
ního základu kontroly zbraní je příliš mnoho, aby za tím nebyla 
nějaká obecná představa hledání jednostranných výhod. Jenom 
pro osvěžení paměti připomínám, že Washington odstoupil od 
smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany, od smlouvy 
o klimatu (od té USA odstoupily už dokonce dvakrát!), dohody  
s Íránem o tamním jaderném programu, nedávno Washington 
vypověděl smlouvu o likvidaci raket krátkého a středního dole-
tu, teď začal proces odstoupení od zmíněné dohody o obchodu 
se zbraněmi. Co je další na řadě? Že by rusko-americká Dohoda 
o snížení počtu strategických zbraní?

A!: Nevidíte to příliš jednostranně? Neexistují i jiné signály 
z Washingtonu?    
OK: Máte pravdu, existují. Patří mezi ně například jednání se 
Severní Koreou, přislib stažení vojsk ze Sýrie, vyjádřená ochota 
jednat o uspořádání v Afghánistánu s Ruskem a Čínou a po-
dobně. Osobně nepokládám za nerozumné přizvat k jednání  
o strategických zbraních Čínu – dříve nebo později k tomu stejně 
bude muset dojít. Jenže jsou tu dva problémy. Předně, jak pa-
trno z výše uvedeného výčtu, Washington nedodržuje uzavřené 
dohody. Jejich vypovídání pak dostává podobu vydírání. 
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A!: Druhým problémem je podle vás…?
OK: Spojené státy nedotahují své pozitivní snahy do konce. To 
platí například o stažení vojsk ze Sýrie, což by upevnilo stabi-
litu v tamní oblasti a ukázalo, že USA jsou ochotny dodržovat 
alespoň základní normy mezinárodního práva. Ovšem zatím 
nejmarkantnější příklad zastavení se na půli cesty představu-
jí jednání se Severní Koreou. Lze samozřejmě namítnout, že si 
úspěchy tohoto typu Trump šetří až na ostrou fázi prezident-
ské předvolební kampaně příští rok. To ale jen potvrzuje, že je 
zahraniční politika USA nebezpečně podřízena vnitrostátním 
půtkám mezi znepřátelenými politickými stranami. 

A!: Vraťme se ale zpět k čínské inciativě pásu a stezky. Řada 
médií kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že se opět vy-
dal do Pekingu…
OK: Kdyby zahraniční politiku dělala veřejnoprávní média, měli 
bychom diplomatické styky snad jen se státy NATO – a to se říká, 
kdoví jestli se všemi! Ale vážně: zmíněného pekingského fóra  
o pásu a stezce se účastnilo přibližně pět tisíc delegátů z více 
než 150 zemí a 90 mezinárodních organizací, mezi nimiž bylo 
téměř 40 hlav států a vlád. Při jednání na fóru jste mohli vi-
dět generálního tajemníka OSN, ale i šéfovou Mezinárodního 
měnového fondu. Stačí se podívat na závěrečné komuniké  
z 2. fóra  pasu a stezky pro mezinárodní spolupráci. Ekonomická 
váha Číny vytvořila gravitační ohnisko, které přitahuje i ve chvíli, 
kdy posilují odstředivé tendence. Řečeno jinak: inciativa pásu a 
stezky jde přímo proti politice sankcí některých západních zemí. 

Izolacionalismus či zápecnictví, po kterém volají kritici české 
účasti na fóru, rozhodně není na místě. Čína se neuvěřitelně 
rychle stává globální supervelmocí a je nutné pečlivě sledovat, 
jak se s touto rolí sama vyrovná a jestli staré západní mocnosti 
dokáží Čínu mezi sebe přijmout jako rovnoprávného partnera… 

A!: A přijmou ji?  
OK: Ty hlavní s tím mají velké potíže. Stačí se podívat na pře-
hlídku, která se konala k 70. výročí vzniku válečného námořnic-
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tva Čínské lidové osvobozenecké armády. Téměř 20 zemí posla-
lo své lodě, a to včetně Indie, Japonska, Austrálie a samozřejmě 
Ruska, aby svojí účastí vyjádřili dobrou vůli. Válečné lodě západ-
ních mocností, které se tak rády ukazují v Jihočínském moři, ale 
akci bojkotovaly. Mimochodem, konala se u města Čching-tao, 
které bylo kdysi okupováno Německem a poté Japonskem. 

Ale to jsem nevybral nejlepší příklad. I když přece jen: často 
se připomíná, že Čína má jen jednu letadlovou loď, zatímco USA 
jedenáct, a experti se předhánějí v odhadech, jak bude situa-
ce vypadat za deset či třicet let. Co takhle začít počítat místo 
letadlových lodí ledoborce? To, čemu se říká „nová hedvábná 
stezka“, představuje dnes šest tras, z nichž některé vedou do 
Latinské Ameriky, Austrálie, Afriky… Nekopírují pouze historické 
trasy. Roste význam severní mořské cesty a tedy i ledoborců. 
Budou symbolem příštích desetiletí ledoborce, nebo letadlové 
lodě? 

A!: Tím by se ale posílil význam Ruska, což by se některým 
politikům na Západě nemuselo líbit. Nebude toto hlavní pře-
kážkou?  
OK: Severní mořská cesta vede z Číny do Evropy i přes Kanadské 
arktické souostroví. Ale máte pravdu, ta hlavní severní mořská 
trasa má „ruské charakteristiky“…

A!: Na druhé straně někteří komentátoři škodolibě namítají, že 
Čína se daleko více věnuje USA než Rusku.
OK: A mají do určité míry pravdu. Obrat zahraničního obchodu 
Ruska a Číny loni dosáhl rekordních 107,1 miliard dolarů, zatímco 
při loňském obchodování USA s Čínou pouze deficit Spojených 
států činil 419,2 miliard. Ne vše je však obchod. Na pekingském 
fóru byl tím, kdo poslední přicházel do předsálí, ruský prezident, 
ale poté do jednacího sálu vešel spolu s čínským prezidentem 
jako první. Kdo zná význam protokolu v diplomacii, a to zvláště té 
asijské, jistě si doplní, co tím organizátoři chtěli říci. 

Ale původně jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Čína je eko-
nomicky nejdynamičtější a z hlediska zahraničního obchodu 
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největší světový hráč. Tím dochází k testu významu liberálních 
hesel o svobodném obchodu: dokud největším hráčem byly Spo-
jené státy, Západ přísahal na volný obchod a nutil všechny státy 
otevírat přístavy a banky. Dnes jsou právě USA pionýrem ekono-
mického izolacionalismu. Ve chvíli, kdy se inciativa pásu a stez-
ky stává průkopníkem trvalého zeleného rozvoje a prezident Si 
Ťin-pching hovoří o tom, že nemůže být exkluzivním klubem a 
slibuje větší transparentnost, zvedá se na Západě vlna hysteric-
kých geopolitických úvah o čínském nebezpečí…

!Argument, 29. 4. 2019
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Brusel hledí na východ

O přestávkách během snahy rozmotat gordický uzel zvaný 
brexit pohlédla Evropská unie směrem na východ. Učini-
la tak přes vskutku zvláštní brýle. Oříšek zvaný Čína se 

pokusila rozlousknout Evropská komise, a to 12. března v ma-
teriálu nazvaném EU-Čína – strategický výhled.  Každý, kdo se  
s tímto textem seznámil, znal deset dní dopředu závěry jednání 
unijního summitu o Číně i formulace k tomuto tématu z tiskové 
konference nejvyšších představitelů Unie 22. března. A ví, s čím 
přijdou představitelé Unie na summit EU-Čína v dubnu. 

Čína v křivém zrcadle
Hned na začátku dokument připomíná, že Čína je pro Evropskou 
unii druhý největší obchodní partner (za USA), přičemž Unie je pro 
Čínu dokonce největším obchodním partnerem. Tuto realitu ná-
sledně doprovází stížností na to, že „rovnováha výzev a příležitostí, 
které pro ni (Unii) Čína představuje, byla narušena“. I když mnohé 
je nutné zlepšit, nelze zapomínat, že zahraniční obchod Evropské 
unie je do značné míry statistická veličina vzniklá součtem aktivit 
jednotlivých členských států. A vždy bude problém vytvořit nabídku 
zboží a služeb u státu, který má 10 milionů obyvatel a 143,3 miliardy 
dolarů devizových rezerv, což je příklad Česka, stejnou jako u Číny, 
která má 1,5 miliardy obyvatel a víc než tři biliony dolarů rezerv. Ne-
mluvě o čínských výhodách propojení státu a tamních významných 
firem. 

Strategický výhled obsahuje tvrzení, že Čína má „ambici stát se 
vedoucí globální mocností“, přičemž by „nadále neměla být poklá-
dána za rozvojovou zemi. Je klíčovým globálním aktérem a vedou-
cí technologická mocnost“. Toto tvrzení je sporné. Z hlediska růstu 
spotřeby, zadluženosti, gramotnosti, ale i péče o životní prostředí 
Čína rozvojovou zemí není. Avšak z hlediska hrubého domácího pro-
duktu na hlavu, což je významný ukazatel, rozvojovou zemí stále zů-
stává. Čína je prostě jiná, nevejde se do tradičních definic – nemluvě 
o tom, že žádná oficiální definice „rozvojové země“ neexistuje. 
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Cíle a úkoly
Dokument EU-Čína – Strategický výhled přináší tři obecné cíle a 
celé desatero navrhovaných konkrétních akcí. Cíle jsou skutečně 
obecné: užší spolupráce s Čínou při prosazování společných zá-
jmů na globální úrovni; důsledné (robustly) hledání vyváženějších 
a recipročních vzájemných hospodářských vztahů; potřeba, aby 
se Evropa adaptovala na měnící se ekonomickou realitu a posí-
lila svou domácí politiku i průmyslovou základnu. Mezi navrho-
vanými aktivitami je celá řada konkrétních – například společné 
přístupy ke klimatickým změnám a k ekologii, k Íránu a podobně. 
Je zbytečné uvádět všechny, už proto, že se obdobně jako v tře-
tím cíli u mnohých aktivit vytrácí specifika vztahů Unie s Čínou. 
Zajímavé jsou obecné politické postoje.

Podle Strategického výhledu Čína sice vyjadřuje závazek usi-
lovat o model férové a nestranné globální správy (governance), 
avšak v téže době prý „čínská angažovanost ve prospěch multi-
lateralismu je občas selektivní a založena na jiném pochopení 
pořádku založeném na pravidlech“. Na rozdíl od Číny prý Evrop-
ská unie podporuje „efektivní multilateralismus, v jehož jádru je 
OSN“. Následuje pasáž o lidských právech. Psát ve dnech 20. vý-
ročí bombardování Jugoslávie, které bylo flagrantním porušením 
mezinárodního práva a Charty OSN, o tom, že Unie je mírotvorná, 
to je typický projev bruselského pokrytectví: my Unie jsme míro-
tvorci, co dělají naše členské státy pod hlavičkou NATO, to není 
naše věc. S takovým přístupem lze uspět v českých veřejnopráv-
ních médiích, jít ale takto ideově vyzbrojen na summit s Čínou  
– to není příliš moudré. Což platí i o výhradách k čínskému „zvy-
šování vojenských schopností“, které nedosahují úrovně výdajů 
NATO jako celku, ale ani členských států Evropské unie. Ze stej-
ného soudku jsou i poznámky o Jihočínském moři a arbitráži. Zá-
roveň je ale třeba vyzvednout, že Strategický výhled neobsahuje 
žádné poznámky o kyberšpionáži ze strany firmy Huawei či ZTE. 

Bez hedvábné stezky
Strategický výhled je psán v duchu teze, která zazněla jak při 
jeho představování, tak i na závěr summitu EU minulý týden: 
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Čína je pro Unii právě tak partnerem jakož i konkurentem. Ci-
tovaný dokument přitom zdůrazňuje, že „ani EU, ani žádný její 
členský stát nemůže dosáhnout svých cílů s Čínou bez plné jed-
noty“. Problém je v tom, že jako celek se Unie ve vztazích s vý-
chodem pohybuje podle nejpomalejšího členského státu, který 
může být brzděn washingtonskými zájmy. Je příznačné, že na  
11 stranách tohoto textu není ani jedna zmínka o iniciativě 
pásu a stezky, což je, velmi mírně řečeno, nezdvořilé. Zato tam 
lze nalézt odkaz na sdělení Komise EU adresované Evropskému 
parlamentu, Radě a dalším institucím Evropské unie pod ná-
zvem Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU  ze 
září loňského roku (dokumenty s přívlastkem „strategický“ pod-
léhají v EU divoké inflaci). Ani v tomto materiálu není zmínka  
o iniciativě pásu a stezky. 

Tato programová ignorance má zdroje jednak v černobíle po-
jaté konkurenci, jednak v zaoceánských geopolitických vizích. 
Proto tolik – mírně řečeno – rozpaků nad skutečností, že během 
návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Itálii bylo v sobo-
tu podepsáno memorandum o porozumění, v němž se Řím hlásí 
k iniciativě pásu a stezky. Důvod této „italské partyzánštiny“ 
je obdobný jako v případě německého pochopení pro Severní 
potok 2: výhoda pro vlastní stát a koneckonců i pro Evropskou 
unii. Itálie je v nevýhodném geografickém postavení při tlaku 
migrantů na Unii z Libye, ovšem její přístavy jsou výhodnou ev-
ropskou bránou pro zboží proplouvající oběma směry Suezským 
průplavem. 

Démonická Moskva
V tentýž den, kdy Komise EU zveřejnila Strategický výhled, ob-
rátil svůj zrak na východ i Evropský parlament a přijal rezoluci 
Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem.  Pro její přijetí hla-
sovalo 402 europoslanců, proti bylo 163. I když čtení úvodníků, 
usnesení a rezolucí bývá povětšině nudné, v tomto případě je 
navíc inspirativní a pomáhá nalézt zdroj některých stanovisek 
zaznívajících z Prahy a Bratislavy. Text má obvyklou, z čtenář-
ského hlediska poněkud nesmyslnou strukturu usnesení Euro-
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parlamentu: jedenáct stran zmíněné rezoluce začíná jedenácti 
odrážkami ukazujícími, že byla zpracována „s ohledem na…“, 
dále pokračuje články A až U, které sdělují, že toto usnesení 
bylo připraveno „vzhledem k tomu…“, aby pak následovalo dal-
ších 57 bodů vlastní rezoluce. Text je tak trochu archivem všech 
novinářských výtek vůči Rusku za posledních pět let, od připoje-
ní Krymu k Rusku přes sestřelení malajského letadla nad Ukra-
jinou, kauzu Skripal, stavbu Kerčského mostu, přes incident  
v Azovském moři, ruské zasahování do voleb a referend na Zá-
padě a tak dále a tak podobně. Přátelská ruka Washingtonu je  
v textu rezoluce patrná nejen ve výzvě připravit legislativní ná-
vrh celounijní verze „zákona Magnitský“, ale především v tezi, 
že projekt plynovodu Severní potok 2 „není v souladu s ener-
getickou politikou EU ani s jejími strategickými zájmy, a měl 
by být tudíž zastaven“. Rezoluce neopomněla ani zopakovat 
tvrzení, že „Rusko využívá energii jako prostředek k ochraně a 
podpoře svých zahraničněpolitických zájmů“. 

Je zbytečné zabývat se jednotlivostmi, ale některé formulace 
jsou netradiční, až novátorské a vybízejí k citaci: v Rusku je patr-
né „šíření nálad proti LGTBI menšině“ (To řídí Kreml? Stejně jako 
Brusel podněcuje růst antisemitismu v zemích Evropské unie?); 
„ruská intervence v Sýrii a zasahování do záležitostí v jiných 
zemích, jako jsou Libye…“ (Nebyl ruský zásah v Sýrii na základě 
pozvání tamní vlády a nepomohl porážce takzvaného Islámské-
ho státu? Bombardovalo Libyi Rusko, nebo to byly členské státy 
EU/NATO?); „akce ruských stíhacích letounů v blízkosti vzduš-
ného prostoru EU a NATO ohrožují bezpečnost civilních letů a 
mohly by představovat hrozbu bezpečnosti evropského vzduš-
ného prostoru“ (V blízkosti… mohly? Letadla států EU/NATO  
u hranic Ruské federace nelétají?); Europarlament „je hluboce 
znepokojen vazbami mezi ruskou vládou a krajními pravicovými 
a populistickými nacionalistickými stranami a vládami v EU“ 
(Moskva by měla přerušit vztahy s některými vládami Evropské 
unie?); Evropský parlament se domnívá, že „ruští státní akté-
ři zasahovali do kampaně k referendu o vystoupení Spojeného 
království z EU…, což v současné době vyšetřují orgány Spo-
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jeného království“ (Domněnka a neukončené vyšetřování jsou 
důkazem?); Europarlament „vyjadřuje znepokojení nad možná 
stovkami miliard eur, které jsou každoročně vyprány v EU rus-
kými společnostmi a jednotlivci“ (Možná? Tyto úniky z vlastního 
daňového prostoru organizuje Kreml?); Europarlament pouka-
zuje na ruské „zneužívání Interpolu“; Evropský parlament „vyzý-
vá ruskou vládu, aby se zdržela blokování rezolucí Rady bezpeč-
nosti OSN o situaci v Sýrii, které usilují o řešení probíhajícího 
násilí páchaného na civilním obyvatelstvu“ (Asi se jedná o ná-
vrhy rezolucí, které nebyly jednáním připraveny ke schválení a 
měly jen propagandistický význam. Rusko není jediným státem, 
který vetuje rezoluce o Blízkém východu, činí tak i západní moc-
nosti). Pointu celé rezoluce tvoří článek 56., v němž Europarla-
ment „vyzývá ruské orgány, aby odsoudily komunismus a sovět-
ský režim a potrestaly pachatele trestných činů spáchaných za 
tohoto režimu“. 

Evropský multilateralismus
Tyto jednotlivosti jsou druhořadé při porovnání s třemi kate-
goriemi, které mají organizovat myšlení i akce. Především je to  
v textu rezoluce patrný důraz na „věrohodné odstrašení“ (credi-
ble deterrence; čl. D), což je pojem převzatý z vojenského slov-
níku studené války: je třeba Rusko zadržovat a pokud možno i 
zatlačovat pomocí hrozby silou. Druhou kategorií je „selektivní 
spolupráce“ (čl. 15 a čl. 28). I když Evropský parlament „vyzývá 
k upřesnění definice zásady selektivní spolupráce“, podstata je 
zřejmá: s Ruskem lze spolupracovat jen tam, kde je to podle 
unijních jestřábů výhodné pro Západ. 

Nejzajímavější je teze, která připomíná výše zmíněný doku-
ment EU-Čína – strategický výhled.  V článku Q. se zdůrazňuje, 
že „ruská polycentrická vize koncentrace moci je v rozporu se 
závazkem EU vůči multilateralismu a mezinárodnímu pořádku 
založenému na pravidlech“. Touto méně srozumitelnou větou 
chtěli asi autoři říci, že pro Kreml je multilateralismus živelnou 
rovnováhou sil několika mocností, zatímco v unijním pojetí mul-
tilateralismu jsou vztahy mezi státy řízeny mezinárodním prá-
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vem. Opět se tak vrací obraz panensky nevinné Evropské unie, 
která nemá nic společného s bombardováním Bělehradu, Tripo-
lisu, Bagdádu a dalších měst, byť se na něm podílely některé 
její členské státy. A tak se zákonitým vyzněním celé rezoluce 
stala výzva k „zásadnímu a komplexnímu přehodnocení vztahů“ 
Evropské unie s Ruskou federací, protože „za současných okol-
ností nelze Rusko považovat za strategického partnera“. 

***

Předpoklad, že se Paříž, Berlín či Budapešť budou řídit citova-
nou rezolucí o Rusku, je naivní. Kolik set pracovních člověkoho-
din ale strávili úředníci a poslanci nad její přípravou, aby ihned 
po jejím přijetí upadla do zaslouženého zapomnění? Kdo ale na-
jde sílu a seznámí se s ní, znejistí: má se Rusku vyhlásit válka, 
nebo se má podat trestní oznámení na Evropský parlament pro 
podezření z trestného činu šíření nenávisti k jinému národu či 
skupině osob? Problémem není, že rezoluce obsahuje výtky vůči 
Rusku; nejedna z nich je pravděpodobně oprávněná. Podstatné 
je, že v textu chybí jakákoliv drobná zmínka o úspěších v Rusku. 
Protože rezoluce zároveň postrádá sebekritický pohled na chy-
by Západu, zákonitě tam není vize, jak vztahy EU-Rusko zlepšit. 
Nemluvě o tom, že přijít s takovýmto materiálem v předvečer 
prezidentských voleb na Ukrajině, kde je společnost přesycená 
emocemi a zbraněmi, je nezodpovědné. 

Zdá se, že blížící se volby do Evropského parlamentu nabízejí 
možnost alespoň něco změnit. Jenže v Evropské unii má posun 
nálad uvnitř takzvaného deep state, tedy propojení bruselské a 
washingtonské vrcholné byrokracie se zájmy euro-amerických 
oligarchů, větší význam pro praktickou politiku než složení ně-
jakého parlamentu.

!Argument, 25. 3. 2019
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2. VÁLKA A MÍR
Nukleární únor

Začal měsíc, v němž se jaderné zbraně několikrát stanou ja-
blkem sváru. Hned na začátku února Spojené státy zahájily 
proces odstoupení od Smlouvy o likvidaci raket kratšího a 

středního doletu, kterou roku 1987 uzavřely ještě se Sovětským 
svazem; Rusko odpovědělo zrcadlově. Do středu pozornosti se 
také opětovně dostává jaderný program Íránu mimo jiné proto, 
že si vbrzku nejen Teherán připomene 40. výročí od islámské 
revoluce, která svrhla monarchii a nastolila teokraticko-repub-
likánský režim. A v neposlední řadě by se taktéž v únoru měli 
sejít nejvyšší představitelé USA a Severní Koreje, aby projednali 
jaderný program KLDR a zajištění bezpečnosti na korejském po-
loostrově.

Smysl dohod
Odstoupení Washingtonu od Smlouvy o likvidaci raket kratšího 
a středního doletu je třetím z kroků USA, jimiž ničí smluvní zá-
klady kontroly zbrojení. Tím prvním bylo vypovězení Smlouvy  
o omezení systémů protiraketové obrany (ABM), která byla po-
depsána a ratifikována roku 1972. Hned v prvním roce své vlády 
ale prezident George Bush ml. oznámil, že Spojené státy odstu-
pují od této smlouvy a roku 2002 se tak stalo. Tvrdil tehdy, že 
smlouva ABM je reliktem studené války a zastarala. Totéž tvrdí 
i současný poradce amerického prezidenta pro otázky národ-
ní bezpečnosti John Bolton o Smlouvě o likvidaci raket kratší-
ho a středního doletu. Navíc představitelé USA, a tedy i NATO, 
dodávají, že Rusko tuto úmluvu porušuje zdokonalením rakety 
9M729, ovšem předvádění této rakety se odmítli zúčastnit (Rus-
ko tvrdí, že letí na vzdálenost 480 km, USA, že letí za stanovený 
limit 500 km). Americká strana též požaduje, aby do případné 
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nové smlouvy o raketách středního doletu byla zahrnuta i Čína. 
Při současné povaze narůstajícího chaosu se jako nejpravděpo-
dobnější místa pro rozmístění nových amerických raket střední-
ho doletu jeví Japonsko, Jižní Korea a při dalším zhoršení situa-
ce Tchaj-wan; v Evropě by to vzhledem k existujícím základnám 
mohlo být Rumunsko a Polsko.

Stejně ultimativně postupoval Washington také u další 
smlouvy týkající se jaderných zbraní: úmluvy o Společném vše-
stranném plánu akcí (JCPOA) týkající se jaderného programu Írá-
nu. Ta byla podepsána v roce 2015 na základě jednání Íránu se 
skupinou P5+1 (P5 označuje stálé členy Rady bezpečnosti OSN, 
tedy Rusko, Francii, Čínu, USA a Velkou Británii, + 1 znamena-
lo někdy Německo, někdy Evropskou unii). Úmluva JCPOA má 
zajistit, že íránský jaderný program nebude zahrnovat produk-
ci štěpného materiálu vhodného k výrobě nukleárních zbraní. 
Přestože inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii (MAAE) porušení dohody nezaznamenali, americký prezident 
Donald Trump loni oznámil, že Spojené státy od dohody JCPOA 
odstupují, protože je prý špatná a Teherán ji neplní.

Dvojí metr
Právním základem sporu Íránu a USA je výklad Smlouvy o neší-
ření jaderných zbraní  (NPT) podepsané v roce 1968 (platnost 
od roku 1970). Úmluva JCPOA má zajistit dodržování NPT ze stra-
ny Íránu, ovšem sama o sobě je dítkem nervózní doby: přikazuje 
Teheránu držet se zásad smlouvy NPT, zároveň však omezuje 
jeho práva na mírové využití jaderné energie, která mu právě 
smlouva NPT garantuje. A nejen to. Kritici politiky Íránu či Se-
verní Koreje se dovolávají smlouvy NPT, přičemž zapomínají, že 
tato nejvýznamnější dohoda o kontrole jaderného zbrojení má 
tři opěrné sloupy. 

Kromě zmíněného zákazu šíření i získávaní jaderných zbraní 
a práva na mírový jaderný program NPT obsahuje také závazek 
jaderných mocností usilovat o jaderné odzbrojení. To je důleži-
tý aspekt, protože NPT je sice mnohostranná dohoda, ale má 
charakter dvoustranné úmluvy, a to mezi vlastníky a nevlast-
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níky nukleárních zbraní. Skupina vlastníků jaderných zbraní se  
v preambuli NPT zavázala „napomáhat zmírnění mezinárodního 
napětí a upevnění důvěry mezi státy s cílem usnadnit zastavení 
výroby jaderných zbraní, zničení všech jejich existujících zásob a 
odstranění jaderných zbraní a jejich nosičů z národních arzenálů 
v souladu se smlouvou o všeobecném a úplném odzbrojení pod 
přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou“. Tento slib je zopako-
ván v článku VI uvedené smlouvy. 

Skupina vlastníků jaderných zbraní, tedy „oficiální jaderné 
mocnosti“, to je ona zmíněná skupina P5 – stálí členové Rady 
bezpečnosti OSN, kteří měli jaderné zbraně před podpisem 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Čtyři státy, které jaderné 
zbraně získaly po vstupu NPT v platnost, jsou neoficiálními čle-
ny jaderného klubu: Izrael, Pákistán, Indie a KLDR. Vývoj zásob 
jaderných zbraní ve světě přibližuje graf, převzatý a přeložený ze 
studie Jonathana Masterse zveřejněné na serveru prominentní 
Rady pro mezinárodní vztahy.  Írán na daném přehledu není, 
Izrael ano. Není bezvýznamné, že nikdo ze Západu proti neúčas-
ti Izraele na NPT nikdy nezvedl hlas. V muslimských zemích však 
vypadají názory na tuto otázku jinak. Už v roce 2009 na návrh 
arabských států poprvé přijala Generální konference Meziná-
rodní agentury pro atomovou energii rezoluci vyzývající Izrael, 
aby podřídil svůj jaderný program inspekcím MAAE a Smlouvě  
o nešíření jaderných zbraní. Proti hlasovaly Spojené státy a 
země Evropské unie. Dvojí metr je ovšem v rozporu s potřebou 
vzájemné důvěry. Nelze zapomínat, že svými nukleárními testy 
se Pákistán, Indie a KLDR zapsaly do jaderného klubu ve chvíli 
výrazného znehodnocení role mezinárodního práva. 
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Povaha dohod
Z grafu je patrné, že po kubánské raketové krizi se zastavil růst 
jaderného arzenálu USA, sovětského však nikoliv. Zlom je patrný 
po podpisu Smlouvy o likvidaci raket kratšího a středního doletu. 
Ovšem příčinou oné změny nebyla smlouva sama, ale faktor, kte-
rý podpis této úmluvy umožnil: růst vzájemné důvěry. Navíc se 
do hry dostal důležitý i problematický činitel, který leží v základu 
všech velkých dohod o kontrole zbrojení. Ukazuje se, že zpravidla 
byly zakázány či redukovány ty zbraně, které mají pro mocnosti 
malý význam. To platí i o zákazu biologických a chemických zbraní 
– zbraní hromadného ničení chudých; jejich funkci v doktrínách a 
strategiích mocností plní nukleární zbraně. Když mocnostem ně-
jaké dohody nevyhovují, jako je tomu například v případě Úmluvy 
o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních 
min a o jejich zničení, prostě ji nepodepíšou. Nebo vypovědí. 

Klasickým příkladem rozporuplnosti dosažených výsledků je 
kvalitativní zbrojení navazující na smlouvu SALT I. Tehdy byl 
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zmražen počet odpalovacích zařízení, ale množství jaderných 
náloží v strategických silách USA vzrostlo během pěti let víc 
než čtyřikrát, protože modernizace hlavic umožnila dát na jednu 
raketu více samostatně naváděných náloží. Obecně platí, že po 
všech dohodách o kontrole zbrojení si USA a Rusko zachovaly 
potenciál pro druhý, zničující odvetný úder. Také v současnosti 
platná smlouva New START (Strategic Arms Reduction Treaty 
– Dohoda o snížení počtu strategických zbraní) ponechává Spo-
jeným státům a Rusku jaderný arzenál, který umožňuje zničení 
života na planetě. 

Nebezpečná hra
Přes všechny vady na kráse mají dohody o kontrole zbrojení 
mimořádný význam, protože posilují důvěru a dělají formování 
rovnováhy sil čitelné i předvídatelné. Nemluvě o tom, že po-
depsané smlouvy učinily závody ve zbrojení ekonomičtější. Lze 
samozřejmě oprávněně namítnout, že Bílý dům měl částečně 
pravdu, když označil smlouvy ABM a Smlouvu o likvidaci raket 
kratšího a středního doletu za zastaralé. Například ve válkách již 
odzkoušený americký bezpilotní letoun Reaper má dolet víc než 
1800 kilometrů a může plnit funkce pozemních střel s plochou 
drahou letu středního doletu. Cesta z této situace je ale dvojí. 
Je možné zasednout k jednacímu stolu a archaickou dohodu na-
hradit smlouvou lepší. Nebo, a tuto cestu zvolily Spojené státy, 
jednostranně od dohody odstoupit. Rovnováha se teď bude for-
movat živelně, jako vedlejší produkt amerického úsilí o převa-
hu. Už nyní, v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, 
hlavní jaderné mocnosti mají a plní své programy modernizace 
jaderných arzenálů, přičemž některé inovace směřují k využitel-
nosti těchto zbraní v takzvané omezené jaderné válce, čímž se 
zvyšuje nebezpečí jejich použití. 

Minulý týden se v Pekingu sešli zástupci zemí P5, aby se po-
kusili zvýšit vzájemnou důvěru. Bezúspěšně. Chování Ruska po 
vypovězení Smlouvy o likvidaci raket kratšího a středního doletu 
ze strany Washingtonu se dá předvídat. Když Spojené státy od-
stoupily od smlouvy ABM, reagovalo Rusko tím, že neratifiko-
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valo smlouvu START II. Moskva tak dala najevo svoji suverenitu 
i odhodlání udržet v nových podmínkách rovnováhu sil. Situaci 
se podařilo částečně zklidnit podpisem dohody New START,  
k němuž došlo v roce 2010 v Praze. Teď Rusko odpovědělo roz-
hodnutím vyrábět pozemní verzi střel s plochou drahou letu 
Kalibr a zahájením prací na hyperzvukových raketách střední-
ho doletu. Zároveň zmrazilo své případné diplomatické inicia-
tivy zaměřené na kontrolu zbrojení. Ohrožena je dohoda New 
START. Začíná nové, nekontrolované kolo závodů v jaderném 
zbrojení. 

Proti tomuto nebezpečnému proudu jde případná dohoda  
o denuklearizaci Korejského poloostrova. Důvěra v to, že tako-
vou úmluvu Washington dodrží, je ale značně naleptaná. Zvláš-
tě v době, kdy obnovená washingtonská „diplomacie velkého 
klacku“ budí pocit, že cílem USA není mír, ale jednostranná vý-
hoda. Ostatně byl to bývalý americký prezident Theodor Roose-
velt, prapůvodní otec big stick diplomacy, kdo japonskou okupaci 
Korejského poloostrova komentoval slovy: „Korea patří bezespo-
ru Japonsku. Je pravda, že korejská nezávislost byla slavnostně 
zaručena smlouvou. Ale Korea samotná neuměla její platnost 
zaručit a je nemyslitelné předpokládat, že jakýkoli jiný stát… 
by pro Koreu udělal to, co Korejci absolutně nedokázali udělat 
sami pro sebe.“1  I proto potřebuje Severní Korea věrohodné zá-
ruky, že svým jaderným odzbrojením neudělá ze sebe jen nový 
Irák – bezbranný bod na „ose zla“.

!Argument, 4. 2. 2019

1  Citováno podle KISSINGER, 
Henry Alfred: Potřebuje Amerika 

zahraniční politiku? Cesta k di-

plomacii pro 21. století. Praha: BB 
art, 2002, s. 196.
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Prohlubování globálního chaosu

V dnešním světě plném nejistoty se na dvě věci dá spo-
lehnout: trvá nebezpečné plýtvání v podobě výdajů na 
zbrojení a pokračuje pustošení životního prostředí. Jedná 

se sice o dva odlišné procesy, které však mají obdobnou smrtí-
cí koncovku. V prvním případě se jedná o výsledek politických 
rozhodnutí, v druhém o vedlejší produkt honby za ziskem a po-
hodlím. I když lze pochybovat o lidském podílu na klimatických 
změnách, i když lze mluvit o obranné samočistící schopnosti 
přírody, i když mají klimatické cykly vzestupné a sestupné fáze 
– například plasty v oceánech a hořící Amazonie mohou život na 
planetě Zemi řádně zkomplikovat. 

Obecné blaho
V pozadí zmíněných problémů je individuální a skupinové rozho-
dování, které nebere v potaz potřeby celku – biosféry a lidstva. 
Představa o tom, že se živelným trhem vše setřese do obecného 
blaha, nefunguje. V případě zbrojení by takovýmto „obecným 
blahem“ mohla být rovnováha sil, která každého odradí od chuti 
válčit. Rovnováha vzniklá jako produkt staré zásady „chceš-li 
mír, připravuj válku“. Jenže mnohokrát se v dějinách státy na 
válku připravovaly – a ona přišla. Protože rovnováha sil odstra-
šuje jen ty, kdo chápou její povahu, což rozhodně nedokáže kaž-
dý státník či voják. Buď špatně odhadnou situaci, nebo si myslí, 
že z pasti rovnováhy uniknou dalším zbrojením. Jako třeba ve 
Washingtonu. Tam před několika dny zahájilo svoji činnost Ve-
litelství kosmických vojsk USA, SPACECOM. 

Kosmická vojska představují novou složku ozbrojených sil 
Spojených států, ale například i Ruska a Číny; nejnověji se tou-
to cestu vydala také Francie. V případě USA se jedná o šestou 
složku – vedle pozemního vojska, námořnictva, letectva, námoř-
ní pěchoty a pobřežní stráže. Slavnostní ceremonie 29. srpna  
u příležitosti zahájení činnosti velitelství SPACECOM jasně uká-
zala, že problémem není nová technika, ale především starý 
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způsob uvažování o zbraních. Na tomto zahájení totiž Donald 
Trump nemluvil  o rovnováze či o míru pro všechny. Mluvil  
o tom, že nové Velitelství kosmických vojsk „zajistí, že americká 
dominance v kosmu nebude nikdy zpochybněna a nikdy ohrože-
na, protože my víme, že nejlepší cesta jak předejít konfliktu je 
připravit se na vítězství“. Tuto militaristickou filosofii pak Pen-
tagon praktikuje nejen při zbrojení v kosmu, ale i na zemi, ve 
vzduchu, na vodě i v kyberprostoru. Dominance, nadvláda, pře-
vaha, rozhodující síla – to je představa o světě, kde vládne Pax 
Americana. 

Když se takto nezodpovědně chová nejsilnější, není si jistý 
nikdo. A tak rostou globální vojenské výdaje a rozjíždějí se zá-
vody ve zbrojení. Například vojensky významné balistické ra-
kety má dnes ve výzbroji více než 30 států. Ovšem pouze pět 
států, stálých členů Rady bezpečnosti OSN a oficiálních jader-
ných mocností, má schopnost zasáhnout kterékoliv místo na 
zemi díky mezikontinentálním balistickým raketám či raketám 
umístěným na ponorkách, nebo střel s plochou drahou letu na 
strategických bombardérech či lodích. To vše ale platí jen pro 
tuto chvíli, zítřek bude vypadat jinak. Zatím všechno nasvědčuje 
tomu, že se odstartované závody ve zbrojení v nejbližší době 
nepodaří zastavit. Budou probíhat ve spodních vodách politiky, 
hluboko pod vrstvami matoucích veřejnoprávních informací. 

Obchodní praktiky
Jeden příklad za všechny: aby si USA v chaosu, na jehož vy-
tvoření mají Spojené státy hlavní podíl, udržely své postavení, 
rozjíždějí mimo jiné velkorysou modernizaci jaderných sil. Podle 
rozpočtové kanceláře Kongresu se Spojené státy chystají v ob-
dobí 2017 a 2046  utratit za své jaderné síly 1242 miliard dola-
rů, což přibližuje i přiložená tabulka. Zahájený program Ground 
Based Strategic Deterrent (GBSD), který má do roku 2027 nahra-
dit mezikontinentální rakety Minuteman III, by podle prvních 
odhadů Pentagonu  měl stát 85 miliard dolarů, což jistě bude 
překročeno. Právě program GBSD by mohl ohrozit prodlouže-
ní smlouvy o omezení strategických zbraní Nový START, která 
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byla v roce 2001 podepsána v Praze a je platná do roku 2021, 
či její nahrazení smlouvou modernější. Ukončení dohody Nový 
START bez náhrady by po vypovězení Smlouvy o omezení sys-
tému protiraketové obrany a Smlouvy o likvidaci raket kratšího a 
středního doletu znamenalo dokončení destrukce systému kon-
troly zbrojení vytvářeného více než čtyři dekády. V době, kdy 
narůstá potřeba nové smlouvy o strategických zbraních, ale 
také dohod vymezujících hranice dovoleného chování v kosmu 
a kyberprostoru, Kongres USA přijímá zákony omezující dia-
log mezi americkými a ruskými vojáky. Vnucuje se poznámka, že 
něco tak sebevražedně arogantního by za studené války nebylo 
možné. Také v Bruselu a Praze se epigoni této politiky právě teď 
nadšeně chystají proti údajnému nepříteli z východu. Epigoni, 
kteří se, řečeno slovy amerického psychologa Williama Jamese, 
„domnívají, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky“.

Odhadovaná cena nových nukleárních zbraní USA, 2017–2046
(v miliardách dolarů roku 2017)

výdaje za 30 let

strategické nukleární nosiče a nálože

raketonosné ponorky 313

mezikontinentální balistické rakety 149

bombardéry 266

jiné nukleární aktivity 44

mezisoučet 772

taktické nukleární nosiče a nálože 25

jaderné laboratoře a podpůrné aktivity 261

velení, kontrola, komunikace a systém včasného varování 184

souhrnná cena nových jaderných sil USA 1242

Chaos ve světě narůstá i díky nátlakové politice Bílého domu, 
která místo diplomacie a mezinárodního práva vsadila na hrubé 
praktiky newyorských developerů. Právě ty vedly koncem mi-
nulého týdne k prohloubení zmatku, když Teherán oznámil, že 
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omezuje své plnění jaderné dohody z roku 2015. Stalo se tak 
v reakci na loňské odstoupení USA od této dohody, následné 
hrubé sankce a neúspěch západoevropských států při zpro-
středkovávání smíru. Írán bude obohacovat uran až na úroveň 
20 %, což je sice ještě daleko od potřebných 90 % k výrobě ja-
derné nálože, ale otevírá cestu k nejrůznějším výzkumům v této 
oblasti. Americké pohrdání obtížně dosaženými dohodami me-
zinárodního společenství může vyústit v to, že o jadernou zbraň 
začne Teherán skutečně usilovat. A o jaderné zbrani pro Turecko 
mluvil minulý týden i tamní prezident s tím, že Izrael ji má, 
a nikomu na Západě to nevadí. Zatím se zdá, že Washington 
nemá vnitřní sílu přehodnotit svoji politiku vůči Izraeli, Íránu a 
Turecku – což vytvoří velmi složitou situaci i pro evropské státy.

Náhrada války
Úvahy o sebevražedném chování kapitalismu či vojenskoprů-
myslového komplexu odpovídají logice vývoje. Na druhé straně 
ale nelze opominout otázku, zda nejde pouze o projev agresivi-
ty či sebedestruktivnosti člověka jako takového. Citovaný Wil-
liam James v pozoruhodné eseji Morální ekvivalent války (1910) 
charakterizoval lidské dějiny jako „krvavou lázeň“. Podle něho 
životní dráha lidí, jako byl Alexandr Veliký, byla jen „čiročiré pi-
rátství, nic než orgie síly a plenění, zromantizovaná pro charak-
ter hrdiny“. Také „současnému člověku je vlastní všechna vro-
zená bojovnost a všechna slávychtivost jeho předků. Ukazovat 
nesmyslnost a hrůzy války na něho nepůsobí. Hrůzy fascinují.“ 

Přijmout tento pohled na člověka a jeho dějiny ale nezname-
ná nutně ztratit víru v budoucnost. James v uvedené eseji navr-
hoval odvést energii „vrozené bojovnosti a slávychtivosti“, oné 
„války jako romantiky dějin“, která je součástí barvitosti života, 
ke konstruktivní aktivitě. Za prvořadý úkol pokládal vniknout 
hlouběji do „estetického a etického postoje“ obhájců války, po-
chopit smysl odvahy, hrdinství a sebeobětování. Poté je nutné 
„následnou vládu míru a postupný příchod určitého druhu soci-
alistické rovnováhy“ přibližovat tím, že by se místo vojenských 
odvodů k bojům proti jiným lidem zavedly odvody do pracovní 
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armády, kde by se pěstovaly obdobné ctnosti jako v tradiční 
armádě. Řešením je podle Jamese „pěstovat vojácký charakter 
bez války“. A místo na přípravě války usilovat třeba o zkvalitně-
ní životního prostředí. 

***

Zbraně vybavené umělou inteligencí budou během dvou de-
kád schopny vést válku i bez člověka, rozhodovat samostatně. 
I když si člověk zachová kontrolu nad prvním výstřelem, kdo 
zaručí, že onen výstřel nepřijde stejně nechtěně jako v přípa-
dě 1. světové války? Výsledek pak bude mnohem horší, neboť 
ničivá síla zbraní prudce vyrostla a stále se zvětšuje. Stačí je-
diný chybný kalkul – a těch jsou plné dějiny. Obdobně je tomu 
s degradací biosféry. Americký antropolog Jared Diamond  
v knize Kolaps (2005; česky 2008) popisuje zhroucení několika 
společností, které byly spojeny řadou odlišných příčin – ovšem 
chybné reakce na změny životního prostředí zaznamenal vždy. 
Jeho poznání, že za katastrofou polynéských společností stálo 
odlesnění způsobené člověkem, ústí v otázku: „Co si například 
říkali obyvatelé Velikonočního ostrova, když porazili jeho po-
slední strom?“ Je zřejmé, že na zachování tamní civilizace ne-
stačil ani rozum, ani pud sebezáchovy. A tak hrozí, že se časem 
někdo bude ptát, na co proboha myslel homo sapiens, když se 
místo péči o kvalitu svého života v souladu s přírodou věnoval 
přípravě válek? 

!Argument, 9. 9. 2019
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Na co NATO?

Severoatlantická aliance skromně oslavila 70. výročí svého 
vzniku. Nic nového se zvídaví lidé nedozvěděli. Nebyla při-
jata žádná nová strategie, nebylo žádné rozšíření, dokonce 

ani směrem na východ. Pouze byly zopakovány požadavky Bílé-
ho domu na zvýšení vojenských výdajů a pokorné sliby přítom-
ných představitelů evropských členských států. Nové nebyly ani 
hrozby Ruskem a přísliby směrem k Ukrajině a Gruzii. Protože 
ale zazněly projevy a bylo přijato závěrečné komuniké, je tře-
ba provést dekódování některých formulací, neboť orwellovský 
newspeak by mohl vyvolat nějaká nežádoucí nedorozumění. 

Ne jaderným raketám
Už 3. dubna generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg  
v americkém Kongresu prohlásil, že „NATO nemá v úmyslu roz-
místit pozemní jaderné rakety v Evropě“. Tím reagoval na oba-
vy, že americké vypovězení Smlouvy o likvidaci raket kratšího a 
středního doletu směřuje k rozmístění těchto raket na západ 
od ruských hranic. Celý svět i malé středoevropské země by si 
mohly oddechnout, kdyby… 

Především, ač se to může zdát podivné, Severoatlantická ali-
ance žádné jaderné zbraně nemá, a tudíž je nemůže ani roz-
misťovat. Jaderné zbraně na území evropských států NATO ale 
jsou, ovšem jejich rozmístění, správa i případné použití nespa-
dají pod jednotné velení Aliance, ale zůstávají v rukou jader-
ných mocností-členských států. A tak, jak uvádí například wa-
shingtonská Arms Control Association,  Francie disponuje 300 
jadernými náložemi a Velká Británie jich má 215. Všechny mají 
charakteristiky strategických zbraní, ovšem nejsou to rakety 
středního doletu. 

Spojené státy mají na území pěti členských států NATO při-
bližně 180 jaderných náloží. Jedná se o Německo, Belgii, Nizo-
zemsko, Itálii – tam jsou dvě základny s nukleárními náložemi 
USA – a Turecko. Podle dostupných údajů to jsou letecké bom-
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by B61, tedy termojaderné nálože. V Evropě i Turecku jsou tyto 
americké zbraně rozmístěny na základě bilaterálních úmluv po-
svěcených Severoatlantickou aliancí, ovšem o jejich případném 
použití se rozhoduje výhradně v USA.  

Řečeno stručně, když se ve Washingtonu rozhodnou rozmístit 
v západní či střední Evropě jaderné zbraně, stane se tak na bázi 
dvoustranných dohod. Ty následně Aliance přikryje. Už teď je 
zřejmé, že v Pentagonu mohou počítat s chápavým přitakáním 
generálního tajemníka NATO, ať jim bude kdokoliv. A při četbě 
výroků českého ministra zahraničních věcí je nepochybné, že 
jeden nadšený souhlas z členských států již má Washington za-
jištěn. Zdá se, že se sociální demokraté a Piráti rozhodli udělat 
vše proto, aby svým „principiálním“ zahraničněpolitickým cho-
váním napomohli obnovit volební základnu komunistů. 

Pravidla versus právo
Myšlenkově i co do rozsahu skromné komuniké ze zasedání mi-
nistrů zahraničí členských zemí NATO z minulého týdne ve svém 
3. bodě uvádí, že „čelíme nepředvídatelné a bezpečnost zpochyb-
ňující situaci, včetně agresivnějšího Ruska a vytrvalé hrozbě tero-
rismu ve všech formách a projevech. Na pravidlech založený me-
zinárodní řád je zpochybňován“. Zvláště formulace „na pravidlech 
založený“, rules-based, je zajímavá. V Bruselu se roztrhl pytel  
s dokumenty, které se hemží tímto souslovím, jež slouží k rozli-
šení MY a ONI. Zdá se, že se konečně podařilo nalézt náhradu za 
mezinárodní právo. V každém případě se o mezinárodním právu ve 
zmíněném komuniké vůbec nemluví. 

„Pravidlo“ je zastřešující slovo, pod které se právo, ale i zákon 
vejde. Jenže tam také lze umístit závazné ustanovení, které je vnu-
cené mocí. Také zvyk či obyčej se pod slovo „pravidlo“ vejdou. Me-
zinárodní právo je ale kategorie přesnější: jsou to především su-
verénními státy dohodnuté normy, jejichž jádro tvoří Charta OSN. 
A tak lze bombardování Jugoslávie zařadit mezi zvyková pravidla 
Aliance, rozhodně ale bylo v rozporu s mezinárodním právem. Lid-
ské dějiny jsou plné příkladů situací, kdy pravidlem, které určovalo 
povahu mezinárodního řádu, bylo prostě právo silnějšího. 
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Jiný přístup
Zatím všechny návrhy na likvidaci jaderných zbraní selhaly. 
Existuje ale řada úmluv, které vyjímají celé oblasti planety ze 
závodů v jaderném zbrojení. Připojená mapa a její popis, zpra-
cované s použitím grafiky OSN,  ukazuje, že tyto regiony roz-
hodně nejsou bezvýznamné. 

Mnohostranné úmluvy vymezující zóny bezjaderných států
 

1) Tlatelolcká smlouva – Smlouva o zákazu jaderných zbraní 
v Latinské Americe a v Karibské oblasti (podpis 1967; platnost 
1968) zakazuje získávat, rozmisťovat a přivážet jaderné zbraně 
do Latinské Ameriky. 
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2) Smlouva z Rarotongy – Smlouva o zóně bez jaderných zbra-
ní v jižním Pacifiku (podpis 1985; platnost 1986) kterou podepsa-
ly Austrálie, Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Papua-Nová Guinea 
a další ostrovní země a kterou bylo v jižním Tichomoří zřízeno 
bezjaderné pásmo.

3) Bangkokská smlouva – Smlouva o zóně bez jaderných zbra-
ní v Jihovýchodní Asii (podpis 1995; platnost 1997). Zakazuje 
vývoj, výrobu, získávání nebo zkoušení jaderných zbraní uvnitř  
i mimo uvedenou zónu, jakož i umisťování těchto zbraní v této 
zóně, ale i transport přes ni. 

4) Pelindabocká smlouva – Africká zóna bez jaderných zbraní 
(podpis 1996; platnost 2009). Jako uvedená zóna je chápán celý 
africký kontinent, ostrovní státy dnešní Africké unie a ostrovy, 
které Africká unie považuje za součást Afriky. 

5) Semipalatinská smlouva – Středoasijská zóna bez jaderných 
zbraní (podpis 2006; platnost 2009) byla přijata Kazachstánem, 
Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistá-
nem. Zavazuje účastnické státy nevyrábět, nezískávat, netesto-
vat a nevlastnit jaderné zbraně. 

Mezinárodně uznaný státní bezjaderný status 

6) Mongolský bezjaderný status – Mongolsko je jediný stát, 
který oznámil záměr (1992) učinit ze svého území nejadernou 
oblast. To od počátku akceptovaly sousední jaderné mocnosti. 
Rezoluce Valného shromáždění OSN 55/33S (2000) Mongolská 
mezinárodní bezpečnost a status bez jaderných zbraní dodala 
tomuto rozhodnutí mezinárodní uznání.

  
Bezjaderné geografické oblasti

7) Smlouva o Antarktidě – mnohostranná dohoda (podpis 1959; 
platnost 1961), která demilitarizuje a denuklearizuje území na 
jih od 60. rovnoběžky jižní šířky.

8) Smlouva o kosmu – mnohostranná Smlouva o zásadách čin-
nosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně 
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Měsíce a jiných kosmických těles (podpis 1967; platnost 1967),  
v níž se signatářské státy zavázaly, že nebudou umisťovat 
zbraně hromadného ničení v kosmickém prostoru nebo na ne-
beských tělesech.

9) Smlouva o mořském dně – mnohostranná Smlouva o zákazu 
umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na 
dně moří a oceánů a v jejich podzemí  (podpis 1971; platnost 1972) se 
vztahuje na oblast za dvanáctimílovým pobřežním pásmem. 

A co Evropa?
Uvedené dohody pokrývají území téměř 120 států plus mořské dno 
a kosmický prostor. I když některé z těchto úmluv měly či dokon-
ce stále mají potíže se zárukami ze strany jaderných mocností, 
představují rozumný přístup  v podmínkách omezených možnos-
tí nejaderných zemí. To platí i v současnosti, kdy dochází k růstu 
výdajů na jaderné zbraně a oživování jejich významu ve strategii 
mocností. Jen ve Spojených státech prezidentský rozpočtový pro-
jekt týkající se jaderných zbraní na právě započatou desetiletku, 
tedy na léta 2019 až 2028, činí 494 miliard dolarů (pro letošní rok je 
to 33,6 miliard). Tato částka je o 23 % vyšší než předcházející pro-
jekt na desetiletku, přičemž navýšení je zdůvodňováno potřebou 
modernizovat americký jaderný arzenál. 

Bylo by naivní v době růstu nedůvěry mezi některými mocnostmi 
chtít od Velké Británie, Francie a Ruska, aby odstranily své nukle-
ární zbraně z Evropy. Právě tak je prostoduché očekávat od NATO, 
že zabrání USA rozmístit jaderné rakety v Evropě, když se tak ve 
Washingtonu rozhodnou. Není toho mnoho, co by mohla česká 
či slovenská diplomacie v této situaci učinit na obranu národních 
zájmů. Možná ale nastal čas oživit v moderní podobě Rapacké-
ho plán z října 1957. Tehdy polský ministr zahraničních věcí Adam 
Rapacki na zasedání Valného shromáždění OSN navrhl vytvoření 
bezjaderného pásma ve střední Evropě. Zatím se západní výběžek 
Eurasie za halasného pokřiku o evropských hodnotách mění na 
skladiště atavistických představ o mezinárodní politice.  

!Argument, 8. 4. 2019
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Naše válka v Afganistánu

Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Tato věta 
pruského generála Carla Clausewitze se stala jednou  
z nejcitovanějších myšlenek při komentování mezinárod-

ního dění. Kdo ale skutečně četl Clausewitzovu knihu O válce, 
ten se také dozvěděl, že „politický záměr je účelem, válka je 
prostředkem, a prostředek si nikdy nelze odmyslit od účelu“. 
Tím se však každý, kdo přemýšlí o současné válce v Afganistánu, 
které se účastní i Česko, dostává na tenký led: jaký je skutečný 
politický účel této války? Jaký je vlastně její politický cíl?

Boj proti Al-Kaidě
Po 11. září 2001 se vše jevilo jasné: v Afganistánu se skrýval 
Usáma Bin Ladin, vůdce Al-Kaidy, kterého média a také některé 
zpravodajské služby vinily ze zorganizování teroristického úto-
ku v New Yorku a Washingtonu. Pod ochranu jej vzala afgánská 
vláda, kterou vytvořilo radikální islámské hnutí Talibán – jemuž 
k moci dopomohli zahraniční sponzoři, především USA. Násled-
ný útok Spojených států a jeho spojenců na Afganistán měl po-
dobu msty i prevence před dalšími teroristickými akty a získal 
podporu většiny států mezinárodního společenství. Kdyby teh-
dy Washington pokládal za potřebné požádat Radu bezpečnosti 
OSN o souhlas, velice pravděpodobně by jej získal.

V první etapě války americká intervence slavila – za pomoci 
převážně tádžické Severní aliance, ale i ruských zpravodajských 
informací – úspěch. Byla zformována nová, proamerická vláda. 
Koncem prosince téhož roku akci podpořila Rada bezpečnosti 
tím, že byly vytvořeny Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly 
(ISOFAR), jejichž vedení následně převzalo NATO. Byly připrave-
ny velmi dobré programy rekonstrukce – ovšem válka pokračuje 
dál. Už více než 17 let a dva měsíce, což z ní dělá nejdelší válku 
amerických dějin. 
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Tabulka č. 1: Přímé ztráty v hlavních válečných zónách: 
Afganistán (říjen 2001 až říjen 2008) a Irák (březen 2003  

až říjen 2018)

Afganistán Pákistán Irák

vojáci USA 2 401 --- 4 550

civilní zaměstnanci ministerstva obrany USA 6 --- 15

kontraktoři USA 3 937 90 3 793

vládní vojáci a policisté 58 596 8 832 41 726

spojenečtí vojáci 1 141 --- 323

civilisté 38 480 23 372 182 272 – 204 575

opoziční bojovnici 42 100 32 490 34 806 – 39 881

novináři, pracovníci médií 54 63 245

nevládní humanitární organizace 409 95 62

celkem 147 124 64 942 267 792 – 295 170

V současné době operují ozbrojenci Talibánu a dalších pro-
tiokupačních uskupení na 70 % území státu. A nejen to. Válka  
v Afganistánu prosakuje na území Pákistánu, doprovází ji násled-
ně zahájená válka v Iráku a boje v Sýrii, kde se též Spojené státy 
a jejich spojenci vojensky angažují. Tabulka číslo 1 zpracovaná 
podle zprávy Watson Institute z Brown University v USA z letoš-
ního listopadu ukazuje, že přímé lidské ztráty v Afganistánu činí 
přibližně 150 tisíc lidí. Z toho je 2,4 tisíc amerických vojáků a té-
měř čtyři tisíce amerických kontraktorů – tedy bojovníků najatých 
ministerstvem obrany USA, ovšem nezařazených do regulérních 
ozbrojených sil. Tabulka číslo 2 ukazuje další neslavný výsledek 
této války: z Afganistánu uteklo do zahraničí během této války 
2,6 milionů lidí, dalších 1,8 milionů jsou běženci ve vlastní zemi 
vyhnaní válkou ze svých domovů. Celkové dosavadní rozpočtové 
náklady USA na válku v Afganistánu tentýž zdroj propočetl na 
975 miliard dolarů, přičemž značná část z těchto peněz jde na 
provoz a zisk amerického vojenskoprůmyslového komplexu.
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Tabulka č. 2: Utečenci a běženci v milionech, rok 2017

utečenci do zahraničí vnitrostátní běženci žadatelé o azyl

Afganistán 2,61 1,84 0,33

Pákistán 0,13 0,17 0,08

Irák 0,36 2,62 0,27

Sýrie 6,29 6,15 0,15

Rekonstrukce a opium
Ony velmi dobré programy poválečné rekonstrukce Afganistánu 
se nepodařilo uskutečnit. A nepodaří. Důvody jsou dva. Nikdy se 
na ně nesežene dost peněz. A pak: Američané a jejich spojenci 
nejsou v zemi vítáni. Alespoň velkou částí obyvatel Afganistá-
nu. Bylo iluzí domnívat se, že se Afgánci těší na to, až jim někdo 
ze Západu na bodácích přinese liberální demokracii. Příznačná 
byla atmosféra ve Spojených státech při zahájení této „globální 
války USA proti terorismu“. Podle výzkumů Gallup Poll na začát-
ku útoku v Afganistánu intervenci podporovalo 93 % dotázaných 
obyvatel USA, v případě války v Iráku to bylo 75 % amerických 
respondentů. V předvečer intervence v Iráku zveřejnil Hoover In-
stitution, ze kterého pocházela tehdejší poradkyně prezidenta 
pro otázky národní bezpečnosti a pozdější ministryně zahraničí 
Condoleezza Riceová, rozbor, podle něhož v Iráku bude třeba 
vyměnit nejen vládu, ale i politickou kulturu… Závrať z úspěchů 
po vítězství ve studené válce dosahovala vrcholu. 

Tam, kde se nedostaví skutečné vítězství, přicházejí zpravidla 
velké problémy. Sociální stabilita v Afganistánu je udržována 
více prodejem opia než zahraniční pomocí. Ze země, kde Talibán 
drogy téměř vymýtil, se stal největší dodavatel opia na světo-
vý trh. Tabulka číslo 3, převzatá z poslední zprávy Úřadu OSN 
pro drogy a kriminalitu,  odhaduje hodnotu opia exportovaného 
loni z Afganistánu na 4,0 až 6,5 miliard dolarů. To vše se děje 
v zemi, která by už dávno měla být pod kontrolou vlády udržo-
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vané u moci díky vojenské podpoře USA a NATO. Ale válčí se 
tam dál – mimo jiné i proto, že ten, kdo dokáže vyvážet drogy, 
umí dovážet zbraně. Že by zpravodajské služby USA o tomto ob-
chodu nevěděly? Nebo je to jeden ze zdrojů černých fondů pro 
podobné operace, jako byla ta, která vedla za Reaganovy vlády 
ke skandálu, jenž dostal název „Iran-Contras”?

Tabulka č. 3: Odhad velikosti opiové ekonomiky Afganistánu, rok 2017

hrubá hodnota v US dolarech hodnota ve vztahu k HDP

hodnota opiové ekonomiky 4,1 – 6,6 miliard 20 – 32 %

hodnota opia potenciálně dostupná pro export 4,0 – 6,5 miliard 20 – 32 %

Klouzavý cíl války
Ke zvláštnostem současné afgánské války patří, že se její účel 
mění. Z původní snahy zničit Al-Kaidu a svrhnout Talibán je 
dnes návrat ke klasickým geopolitickým cílům v této oblasti 
plus krmení nenasytného vojenskoprůmyslového komplexu, 
výcvik mužstva a testování zbraní. Ke klasickým geopolitickým 
cílům patří především ovládnutí prostoru. Předehru dnešních 
problémů Afganistánu obstaral příběh z přelomu 18. a 19. sto-
letí, který se jistě líbí milovníkům vize konfliktu civilizací. Začal 
tím, že tak trochu bezvěrec Napoleon obsadil Maltu. Katolický 
řád maltézských rytířů požádal o ochranu pravoslavného rus-
kého cara Pavla I., který přijal titul velmistra řádu. To se ale 
nelíbilo anglikánským Britům, kteří Maltu obsadili. Rozhněvaný 
car se spojil s Francií právě ve chvíli, kdy se Napoleon pokoušel 
získat Rusko k intervenci proti Velké Británii v Indii. To se mu 
povedlo a směrem na Indii přes Afganistán vyrazila jednotka  
o síle přibližně 20 tisíc kozáků, která však k hranicím  Afga-
nistánu nedošla – Pavel I. byl, prý i s pomocí britské diplomacie, 
svržen a zabit. 

Strach z toho, že Rusko zaútočí na kolonizovanou Indii přes 
Afganistán vedl Londýn k vyslání vojska do Afganistánu a ke 
dvěma neslavným britsko-afgánským válkám. Tento strach byl 
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živen imperiální ideologií Londýna i Petrohradu, ovšem z vojen-
ského hlediska byla úspěšná operace Ruska v Indii neprovedi-
telná. Ale jsou tu precedenty, které ukazují, že jít ze Střední Asie 
do Indie přes Afganistán je možné. Už ve čtvrtém století před 
naším letopočtem pronikl Alexandr Veliký se svými vojáky do 
Střední Asie a poté přes oblast dnešního Afganistánu na Indic-
ký poloostrov. Také Tamerlán vyrazil ze Samarkandu přes pohoří 
Hindúkuš, dávný Káfiristán a Kábul do současné Indie a koncem 
14. století dobyl Dillí.

Sovětský vstup do Afganistánu koncem 70. let minulého sto-
letí nesměřoval na Indii, jeho ambice neměly tolik obávané ge-
opolitické pozadí. Už v této sovětské válce se ale ukázalo, co 
se dnes jeví jako osudové i pro americkou intervenci: politický 
zisk byl mnohem menší než lidské a materiální náklady. Proto 
musela Moskva Afganistán vyklidit. Právě pod tlakem rozporu 
hodnoty cíle a nákladů se také mění politický účel americké 
války v Afganistánu. 

Nesmyslná válka
Geopolitická hodnota Afganistánu je dnes rozhodně jiná než  
v 19. či 20. století, ovšem nezdá se nulová. Neklid v této oblasti 
znemožňuje uskutečnit takové projekty, jako je ropovod či ply-
novod z Íránu do Indie. Tamní válka a obchod s opiem kompli-
kují situaci na hranici Íránu, postsovětského prostoru a Číny. 
Jenže právě přemrštěné náklady nekončící války mohou vést  
k tomu, že Spojené státy budou muset překonat pocit ponížení 
a z Afganistánu se stáhnou. Už dnes země, jako je Čína, Rusko a 
Indie, přebírají v dané oblasti politickou inciativu.

Americký psycholog a filosof William James kdysi položil 
otázku, čím se Alexandr Makedonský liší od masového vraha.  
V eseji Morální ekvivalent války napsal, že životní dráha lidí, jako 
byl Alexandr Veliký, byla jen „čiročiré pirátství, nic než orgie síly 
a plenění, zromantizovaná pro charakter hrdiny“. To je tvrzení, 
které asi nelze vyvrátit. Je tu ale přece jen určitá zvláštnost. 
Právě v oblasti Afganistánu zůstalo po rozpadu Alexandrovy 
říše pozoruhodné řecko-baktrijské království. Jeho helénští pa-
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novníci přijali budhismus (od té doby má Buddha na některých 
sochách řecký nos) a v tamních svatyních se mohli modlit vy-
znavači všech náboženství. Tady se pravděpodobně poprvé se-
tkali Evropané a Číňané. Oblast Afganistánu se po Alexandro-
vě smrti stala na krátký čas oázou náboženské tolerance. Čím 
bude Afganistán po skončení současné války? A je to skutečně 
naše válka?

!Argument, 17. 12. 2018
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Trump školí politiky

Už řadu dní plní všechny sdělovací prostředky informační i 
propagandistické komentáře na téma „Trump zradil svého 
spojence!“ Kterého spojence? Turecko se oficiálně stalo 

součástí amerických představ bezpečnosti vyhlášením Truma-
novy doktríny v březnu 1947 a poté v únoru 1952 bylo přijato do 
NATO. Od počátku 60. let jsou na jeho území americké jaderné 
zbraně. Původně byly zaměřeny proti Sovětskému svazu. Stále 
tam jsou, jejich počet je odhadován na 50 kusů. Že by mířily na 
takzvaný islámský stát či bojovníky Al-Kaidy? I v současnosti 
představuje Turecko těžko zastupitelnou součást americké kon-
cepce globální války. Je jisté, že stahování amerických vojáků ze 
severu Sýrie a začátek turecké intervence je mimo jiné spojen 
s dohodou mezi Ankarou a Washingtonem, který si vybral toho 
pro sebe důležitějšího mezi svými znepřátelenými spojenci.  
Z druhé strany platí, že existenční závislost na velkém spojenci 
je vždy velké riziko.

Kurdská otázka
Začátek dnešních problémů na severu Sýrie je třeba hledat po 
skončení 1. světové války. Tehdy vítězné velmoci rýsovaly hrani-
ce států vzniklých rozpadem Osmanské říše. Po  povstání Turků 
na druhý pokus nakreslily v Lausannské smlouvě z července 
1923 Turecku jeho dnešní podobu – a „zapomněly“ na Kurdistán. 
Prvořadá vina padá na dvě koloniální mocnosti, které rozhodo-
valy a zabíraly si pro sebe mandátní území – na Velkou Británii, 
které připadl dnešní Irák a Izrael, a Francii, která zabrala dnešní 
Sýrii a Libanon. Vítězi nadiktované uspořádání rozptýlilo vět-
šinu dnešních 30 až 40 milionů Kurdů do oblasti, která tvoří 
části Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu. Znemožnilo vytvoření Kur-
distánu, ovšem tím nezbavilo Kurdy práva na sebeurčení. Nelze 
zapomínat, že článek 1 jak Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech, tak i Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech shodně začíná dvěma větami: 
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„Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto 
práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskuteč-
ňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

Kurdové ve všech zmíněných státech usilují buď o odtržení, 
nebo alespoň o co největší autonomii. Nejdále se dostali v Irá-
ku, kde pod ochranou amerických zbraní plně ovládají autonom-
ní provincii. V Turecku dlouhodobě vedou boj za nezávislost, a 
to především pod vedením Strany kurdských pracujících (PKK). 
Odhady říkají, že boj PKK a vlády stál zatím 40 tisíc životů Kurdů 
a Turků dohromady. Ankara PKK zakázala, v USA je vedena na 
oficiálním seznamu teroristických organizací. Abdullah Öcalan, 
bývalý předseda PKK, byl před dvaceti lety za pomoci CIA zadr-
žen v Keni a od té doby je v tureckém vězení. 

Ideologie PKK osciluje mezi komunismem a demokratickým 
socialismem; v každém případě je antikapitalistická. Což nebylo 
na překážku tomu, aby se PKK působící i na severu Sýrie sta-
la součástí Syrských demokratických sil (SDF) podporovaných 
Spojenými státy a některými evropskými spojenci USA. Politické 
priority se mění podle situace. Když vojáci USA obsadili Irák,  
v nové vládě v Bagdádu byli i iráčtí komunisté. Situace je čer-
nobílá jen v barevné veřejnoprávní televizi. Ovšem když Kurdové 
bojovali proti takzvanému islámskému státu, nikdy nezapomně-
li na svůj vlastní cíl v podobě sebeurčení. Čím zřetelnější byla 
porážka sil takzvaného islámského státu, tím více se do popředí 
dostávala otázka autonomie či samostatného Kurdistánu. 

Americké priority
Americké jednotky nepřišly do Sýrie jen proto, aby bojovaly pro-
ti teroristům z takzvaného islámského státu. Přišly tam nepo-
zvány syrskou vládou také proto, aby komplikovaly situaci prá-
vě této vládě. Koalice vedená USA, do níž se zapojilo i Turecko, 
začala v Sýrii operace v roce 2014 proti bojovníkům takzvaného 
islámského státu a Fronty an-Nusrá; v roce 2017 tato koalice po-
prvé zaútočila i na syrskou armádu. Americké vojenské operace 
se tak roztáhly od pákistánského pohraničí přes Afganistan a 
Irák až do Sýrie. 
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Údajů o tom, jaké jsou náklady této osmnáctileté války, se 
různí. Zpravidla už tím, kdo dává dohromady údaje o zabitých, 
raněných a vyhnaných ze svých domovů, nebo podle toho, zda 
informace popisují pouze přímé vojenské výdaje, či zahrnu-
jí také platby válečným veteránům a peníze na rekonstrukční 
projekty. Například materiál zpracovaný výzkumnou službou 
Kongresu USA vydaný v září letošního roku uvádí, že přímé 
výdaje ministerstva obrany na válku proti teroru od 11. září 2001 
činily 1,55 bilionů dolarů. Na této částce se válka v Afganistanu 
podílela 49 procenty (737 miliard) a válka v Iráku 51 procenty 
(759 miliard). V tomto nepříliš přehledném dokumentu se píše, 
že mezi fiskálním rokem 2016 a fiskálním rokem 2018 operace 
v Iráku a Sýrii stály v průměru 7,2 miliardy ročně. Citovaná ana-
lýza uvádí, že v současnosti je v Afganistanu přibližně 15 tisíc 
amerických vojáků a v Iráku plus Sýrii 7,2 tisíc. Dalších 65,2 tisíc 
vojáků a civilistů se zvenčí podílí na podpoře vojenských opera-
cí v této oblasti. Po 11. září 2001 zde prý zahynulo 6967 americ-
kých vojáků, 52,8 tisíc jich bylo zraněno. Zpravidla se uvádí, že 
v bojích na území Sýrie zahynulo pět amerických vojáků a dva 
kontraktoři z USA. 

I bez čísel od tajuplných nezávislých organizací, které sice 
sídlí na Západě, ale vědí všechno přesně o dění v uvedené ob-
lasti a zásobují tak mainstreamová média jedinou pravdou, je 
situace v pásu od Pákistánu po Sýrii z morálního hlediska ne-
přijatelná. Ostatně i akademické údaje jsou zpravidla hrozivější 
než oficiální zprávy. Například 5,9 bilionů dolarů – to je údaj, 
který uvádí Watsonův institut Brownovy univerzity v USA jako 
souhrnné náklady astronomicky zadlužených Spojených států 
na válku v uvedené oblasti od 11. září 2001 do konce loňské-
ho roku. Počet zabitých civilistů podle tohoto zdroje překročil  
480 tisíc. Také Amnesty International letos v květnu oponovala 
oficiální zprávě koalice vedené USA, podle které od srpna 2014 
do dubna 2019 v oblasti Iráku a Sýrie její vojáci neúmyslně zabili  
1300 civilistů. Podle průzkumů Amnesty International jen v bitvě  
o syrské město Rakka Američany vedená koalice zabila více než 
1600 civilistů. A tak by bylo možné pokračovat. Otázka je dokdy. 
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Nepřiměřené náklady
I ty nejnižší seriózně shromážděné údaje říkají, že výdaje USA na 
válku v pásu Pákistán-Sýrie jsou (a) hrozivě vysoké, přičemž (b) 
šance na dosažení míru pomocí vojáků USA a jejich spojenců se 
blíží nule. Řečeno jinak, velké lidské i materiální náklady nadále 
porostou, a to bez viditelného zisku – což lze těžko označit za 
naplňování národních zájmů USA. Jako jediná možnost, jak se 
dostat z této pasti, se jeví zásadní změna strategie, a to včetně 
přímé či nepřímé dohody s některými protivníky či konkurenty 
na bojišti. Ti, kdo tvrdí, že vojáci USA by měli v Sýrii zůstat, se 
zpravidla dovolávají principů, jejichž naplňování by znamenalo, 
že by američtí vojáci dodnes bojovali ve Vietnamu. Nezdá se, že 
by po odchodu intervenčních vojáků z Indočíny Spojené státy 
studenou válku prohrály. 

O chybné americké vojenské angažovanosti na Blízkém výcho-
dě a o potřebě stáhnout vojáky ze Sýrie hovořil Donald Trump již 
během předvolební kampaně. Jeho předcházející pokusy vojáky 
vrátit domů ze Sýrie selhaly pod tlakem domácí opozice. Ani 
dnes není jisté, že Trump své rozhodnutí ustojí. V posledních 
hodinách americký prezident znovu připomíná tezi, že je tře-
ba především hájit jižní hranici USA, ne tu syrskou na dalekém 
Blízkém východě. Také se Trump nepříliš šťastně odvolal na no-
vinový článek, v němž se bylo možné dočíst, že Kurdové přece 
také Američanům nepomohli při vylodění v Normandii. Tento 
argument má ale hluboké kořeny v americké politické teorii. 

Nic nového
Moralizování nad tím, že USA nechávají Kurdy na severu Sýrie 
napospas Turecku, přestože jim Kurdové pomáhali, má slavné 
historické odpůrce. Už Alexander Hamilton, jeden z otců-zakla-
datelů USA, první ministr financí této země a guru amerického 
konzervatismu, formuloval teze o malém významu mravnosti 
v mezinárodní politice. Stalo se tak během polemiky kolem 
otázky, zda mají mladé Spojené státy přijít na pomoc revoluční 
Francii v jejím boji s Velkou Británií. George Washington tehdy 
podepsal prohlášení o neutrálním  „přátelském a nezaujatém“ 
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poměru k Francii i jejím nepřátelům. Přívrženci pomoci Paříži se 
dovolávali vděčnosti za velkou pomoc Francie během americké 
revoluce a poukazovali na smlouvu uzavřenou mezi USA a fran-
couzským královstvím v roce 1778. 

Hamilton ve svých článcích na obhajobu neutrality použil ce-
lou řadu argumentů, přičemž mimo jiné navazoval na některé 
úvahy, které zazněly již v jeho dopise Washingtonovi ze září 
1790. Už tehdy Hamilton psal, že „vděčnost je povinnost, sen-
timent, který může mít mezi národy zřídka pevný základ“. Zdů-
razňoval, že pomoc Francie a Španělska americké revoluci „byla 
ovlivněna osvíceným chápáním jejich vlastních zájmů“. Proto 
i americké pojetí mezinárodních závazků prý musí být „velice 
odlišné od ducha romantické vděčnosti, který volá po obětová-
ní našich vlastních zájmů, po vytváření preferencí nespojitel-
ných se zdravou politikou nebo po úslužnostech neslučitelných 
s naší vlastní bezpečností“. Osvícené v tomto pojetí znamená 
„osvícený egoismus“. 

Evropa není rukojmí
Ideologicky či nábožensky zatížené moralizování nad boji v Sýrii 
tamním lidem nepomůže. Válečné tragédie mají krutou snahu 
být buď nekonečné, nebo mít nějakého vítěze. V tuto chvíli jsou 
některé konstanty dány. Především to, že se vládu v Damašku 
ani západním mocnostem podporovaným mimo jiné Tureckem 
a Saúdskou Arábií, ani silám takzvaného islámského státu ne-
podařilo a nepodaří svrhnout. Za druhé, i ti největší přívrženci 
myšlenky vytvoření svobodného Kurdistánu složeného z území 
několika států musejí uznat, že toho v dané situaci nelze dosáh-
nout. A další konstantou je, že skutečně nelze dlouhodobě udržet  
3,6 milionů syrských uprchlíků na území Turecka, když si přejí 
migrovat do Evropy. 

„Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak mů-
žeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionů syrských uprchlíků  
k vám,“ řekl turecký prezident Recep Erdoğan. To neodradilo Pa-
říž, Londýn a Berlín od ostré kritiky Ankary. Jenže – co takhle si 
napřed zamést před vlastním prahem? Evropa není rukojmí, Ev-
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ropa, především zásluhou Paříže a Londýna, je spoluviník syrské 
tragédie. Na tom nic nezmění pokrytecké odsouzení Ankary ze 
strany Francie a Velké Británie, které se podílely na intervenci  
v Sýrii jak přímými vojenskými útoky, tak i dodávkami zbraní, 
nevojenského materiálu a informacemi protivládním povstal-
cům, ale i jejich propagandistickou a diplomatickou podporou. 

Jestliže vojenský útok Turecka na severu Sýrie povede ke sblí-
žení Kurdů se syrskou vládou, jeden rozměr konfliktu by mohl 
být odstraněn. A mohl by tak být položen základ pro funkční 
autonomii Kurdů v Sýrii, začátek zcela nového cyklu kurdského 
zápasu o sebeurčení. Přemístěním syrských běženců z Turecka 
do nárazníkového, povětšině kurdského pásma, by mohlo začít 
jejich rozptýlení v Sýrii – což by mohl být další příspěvek k mí-
rovému urovnání. Že je to fantazie? Když se na tomto přístupu 
dohodnou mocnosti, které jsou zúčastněné ve válce v Sýrii – od 
Ruska a Írán po Spojené státy s jejich spojenci – je to možné. 
Kdyby se pak tyto státy společně podílely na ekonomické re-
konstrukci Sýrie, zákonitě by i pod současnou vládou v Damaš-
ku započala politická transformace. Potom by se možná mohlo 
dokonce podařit, že se ze severního pásu v Sýrii nestane nová 
verze okupovaných Golanských výšin. 

!Argument, 14. 10. 2019
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3. ČESKO A SLOVENSKO

3. ČESKO A SLOVENSKO
Věk lží a Česko

Na počátku prosince to chvíli vypadalo jako zápas o Írán. To 
když v Kanadě zatkli finanční ředitelku firmy Huawei prý za 
to, že firma, v níž pracuje, porušuje embargo vyhlášené Spo-

jenými státy. Pak si v polovině prosince některá americká média 
připomněla, že v únoru šest zpravodajských služeb USA (včetně 
FBI, CIA a NSA) varovalo Senát Kongresu USA, že firmy Huawei  a 
ZTE  představují „největší kyberbezpečnostní riziko“, a to jak pro 
státní instituce, tak pro individuální uživatele. Evropa mlčela, ne-
byla připravena zapojit se do nejasných her. Až 17. prosince zazněl 
hlas z Prahy: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpeč-
nost varoval před používáním softwaru i hardwaru firem Huawei 
a ZTE. A začala soutěž, kdo se nejrychleji a nejdramatičtěji připojí 
k honbě na strašidlo, které obchází Evropou a před nímž Evropany 
tak nezištně varoval zaoceánský bratr. Velký bratr.  

Firma Huawei se ohradila s tím, že za desetiletí jejího působení 
na světovém trhu nikdo porušení bezpečnosti z její úmyslné viny 
nezaznamenal. A začala požadovat důkazy. Vůbec jí to nepomohlo. 
Zkušenost praví, že ani nepomůže. Když v prosinci 2017 americ-
ký prezident Donald Trump podepsal zákon zakazující federálním 
institucím nákup antivirového programu zrozenému v Kaspersky 
Lab,  taky se tato mezinárodní firma marně dožadovala důkazů 
k tvrzení, že její program otvírá špionážní okénko k americkým ta-
jemstvím. Zakladatel a výkonný ředitel této firmy Jevgenij Kasper-
skij je totiž ruský programátor a firma má centrálu v Moskvě. 

Špionománie a propaganda
„Kauza Huawei“ má celou řadu rozměrů, z nichž pouze jeden 
má podobu propagandy. Propaganda v daném případě hraje vý-
znamnou roli, což je patrné i z faktu, že pro zjednodušení pro-

https://www.huawei.com/en/
https://www.zte.com.cn/global/
https://www.kaspersky.com
https://www.kaspersky.com
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deje příběhu byla z veřejné části sporu vyňata (alespoň zatím) 
firma ZTE. Znovu se pak rozjel již několikrát použitý model ar-
gumentace, v níž se pravda zaštituje jménem slovutných zpra-
vodajských služeb. Jejich sdělení či údajné sdělení je bráno jako 
nezpochybnitelné. Požadavek, aby ke svému tvrzení dodaly dů-
kazy, je brán za nepatřičný, ba přímo absurdní: každý rozumný 
člověk přece ví, že zpravodajské služby neuvádějí důkazy k svým 
závěrům, neboť by tím mohly ohrozit své zdroje! Kdo ale uvěří 
závěrům bez důkazů? Skutečně rozumný člověk přece také ví, 
že k práci zpravodajských služeb patří dezinformační operace. 
Tedy znovu – kdo uvěří? Jen ten, kdo věřit chce. Věří pouze ten, 
kdo bez analýzy provedl soud, kdo žije v zajetí ideologických 
předsudků, soudů předem udělaných. Zatím v „kauza Huawei“ 
nejdůležitější důkaz zní „America First!“ – kdo chce, aby Spojené 
státy obnovily svoji pozici světového hegemona, kdo si myslí, že 
je to možné, věří. 

Mediální a politická štvanice na firmu Huawei dostala díky 
moderním technologiím povahu globálního mccarthismu. Od 
mccarthismu z poloviny minulého století v USA se ten součas-
ný neliší jen tím, že nabírá celosvětový rozměr. Neomccarthis-
mus je odlišný i v tom, že se na něm nadšeně podílejí mnohé 
liberální skupiny ve Spojených státech a státech přidružených. 
Je tu ale ještě jeden velký problém: rostoucí schopnosti techno-
logií. Nedávno server prestižního amerického časopisu Foreign 
Affairs zveřejnil stať Roberta Chesneyho a Danielle Citronové 
s pozoruhodným názvem Deepfakes a nová dezinformační válka. 
Nadcházející věk postpravdivé geopolitiky. „Deepfake“ tady zna-
mená výrobu nepravdivých audio a video zpráv pomocí nástrojů 
umělé inteligence, což v zásadě znemožňuje prokázat jejich ne-
pravdivost. Ti, kdo si pamatují sugestivní francouzský film Není 
kouře bez ohně režiséra André Cayattea, jistě ví, o čem je řeč. 
Dnes však v globalizovaném světě, řečeno slovy zmíněné stati, 
„mají deepfakes potenciál být zvláště destruktivní, protože při-
cházejí v době, kdy je těžší oddělit fakta od fikce“. Atmosféra 
nejistoty a narůstajícího chaosu v době postpravdivé geopoliti-
ky produkuje lidi ochotné uvěřit snad čemukoliv. Nadto někteří 

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war
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odborníci již delší dobu upozorňují, že každý čin v kyberprostoru 
zachovává digitální stopu, a není tudíž problém zjistit, kdo akt 
špionáže či sabotáže spáchal; obtížné, ne-li nemožné je však 
rozlišit, zda je daná stopa pravdivá, nebo zastírací. 

Život se lží
„Deepfake Age“, doba dokonalých falz, se ve střední Evropě po-
tkává s obdobím poklesu politické kultury – se snižováním obecné 
vzdělanosti, nárůstem role emocí v politice, vulgarizací slovníku. 
To vede ke stále černobělejšímu vidění světa a tím k nárůstu 
netolerance, šíření nenávisti a následně i k zhrubnutí nástro-
jů politiky, k šíření agresivity. Mnoho moudrého bylo napsáno  
o snadném manipulování davu. Není ale snadné vytvořit politicky 
významný pouliční dav. Manipulovat ambiciózní politiky a novi-
náře je však v nastupujícím věku dokonalých lží stále jednodušší. 
Politici a novináři, kteří rádi uvěří každé dezinformační kampani, 
když jim to pomůže v kariérním růstu, jsou snad všudypřítomní. 

Česká větev „kauzy Huawei“ hraje téměř důležitou roli v ev-
ropském snažení zapojit se do kampaně America First! Vyjádře-
ní čínského velvyslanectví na facebooku, které následovalo po 
zmíněném oznámení Národního úřadu pro kybernetickou a infor-
mační bezpečnost a po setkání velvyslance s premiérem, nebylo 
šťastné. Odhlédnuto od přesnosti či nepřesnosti obsahu zmíně-
ného vyjádření, nebylo vhodné s ohledem na politickou atmosfé-
ru v Česku. Vše přece dlouho nasvědčuje tomu, že vstřícný pohled 
prezidenta směrem na východ je nejen přechodný, ale že lze též 
očekávat zpětnou ničivou vlnu. A tak se stalo, že premiér označil 
čínského velvyslance za lháře. Skutečný státník vyhýbající se di-
plomatickému barbarství a myslící na národní zájmy víc než na 
vlastní kariéru, by třeba mluvil o chybách překladatele. Vyděšený 
premiér-amatér ale střílí od pasu. Nejen jakýkoliv trochu soudný 
velvyslanec se teď bude bát s českým premiérem mluvit otevře-
ně. 

Stalo se veřejnoprávním zvykem stavět oslí můstky mezi 
současnou politikou a historií. Při lásce k dějinám by tak ně-
kdo mohl z televizní obrazovky připomenout Úřadu vlády ČR, 
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že letos uplyne sto let od podpisu Versailleské smlouvy, první  
z dohod, které mezinárodně uznaly Československo. A porovnat 
přitom brilantní diplomatický um zakladatelů republiky – přede-
vším Tomáše G. Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava 
Štefánika, ale nejen jejich – s neumětelstvím současné vládní 
garnitury. Ne náhodou se vypráví, že britský ministerský předse-
da Lloyd George novinářům na otázku, kdo Velkou válkou získal 
nejvíce, odpověděl víc než vtipně: „Profesor Masaryk!“ A nebyl 
to zisk pro soukromou firmu. 

Jak před několika dny v !Argumentu naznačil Zdeněk Vopat, 
snad každá „supervelmoc umí nasadit zásadní páky k ovlivnění 
české domácí i zahraniční politiky“. V dobách bouřlivé dekolo-
nizace někteří analytici ukazovali, že v řadě nově vzniklých stá-
tů slouží zahraniční politika novým elitám k sebeprezentaci a  
k přísahám oddanosti mocným partnerům. Představa národního 
zájmu coby vědomí potřeb sloužící k zachování a rozvoji národa 
či státu jim uniká. Loni v listopadu se český ministr zahraničí ne-
chal slyšet, že svému čínskému partnerovi sdělil, že česká strana 
hodlá předkládat své připomínky k dodržování lidských práv v Říši 
středu. Minulý měsíc pak ministerstvo zahraničí ČR sdělilo, že ky-
jevské ocenění banderovců jako bojovníků za svobodu je jen his-
torie, se kterou se má každá země vyrovnat sama – a není tudíž 
úkolem diplomatů se k této věci vyjadřovat. Jako by oslavování 
zločinců a přihlášení se k jejich odkazu nebylo aktuální politikou. 
Bylo by jen vnitřní záležitostí Itálie a otázkou domácího sporu  
o dějiny, kdyby začala oslavovat Benita Mussoliniho? A když už je 
tu taková starost o lidská práva, kde je vyjádření českého minis-
terstva zahraničí ke skutečnosti, že před rokem Donald Trump po-
depsal výkonné nařízení, na jehož základě byla životnost věznice 
na základně Guantánamo prodloužena na neurčito? 

***

Nová geopolitika přináší život, v němž se nelze vyhnout vel-
mi sofistikovaným lžím. V politice přestává být pravda obranou 
proti lži. Pravdu je totiž stále složitější dohledat v záplavě fik-

http://casopisargument.cz/2019/01/11/stala-se-kauza-okolo-firmy-huawei-dalsim-velmocenskym-diktatem/
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cí, polopravd a obtížně srozumitelných slov a čísel. Skutečnou 
obranou proti lži v politice je odbourávání emocí a sobectví, 
iracionálního sebestředného přesvědčení, že jen mé grandiózní 
JÁ zná pravdu a má právo na víc než ostatní. Cestou ke změně 
je empatie a pokorná, či dokonce trochu ironická sebereflexe 
plus porozumění vlastním zájmům v kontextu globálních změn.  
A učit se zachovat si chladnou hlavu ve chvíli, kdy média roz-
jedou zase další osudovou kauzu, která bude mít velice prav-
děpodobně půlroční život. Třeba proto, že obchodní válku mezi 
Washingtonem a Pekingem ukončí, byť jen dočasně, nějaký 
kompromis. Proto není vhodné pronášet neuvážené, obtížně od-
volatelné výroky a jednat uspěchaně. Pak se „kauzy Huawei“ 
přestanou jevit jako casus belli – a možná se dokonce začnou 
objevovat méně často. Samozřejmě ale platí, že každý stát má 
právo i povinnost bránit se před špionáží a odhalovat cizí živé 
či elektronické agenty. Možná by se dokonce dalo říci, že „každý 
má právo být osvobozen od strachu o svou kyberbezpečnost“ – 
kdyby to nebylo osobní krédo Jevgenije Kasperského. 

!Argument, 14. 1. 2019
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Nevzpomínané májové dny

Výročí slouží k tomu, abychom si současnost postavili do 
kontextu času. Především společenská jubilea jsou při-
pomínána proto, abychom viděli nejen odkud, ale kam 

se má směřovat. Proto má více než symbolický význam to, kdy 
a co z minulosti pokládá za důležité stát, ale i mainstreamová 
média, nebo naopak vzpurní občané. Neméně důležitý význam 
má fakt, která jubilea se někdo snaží potlačit v naději, že se tak 
budoucnost změní. V první květnové dekádě lze taková data na-
lézt v českém informačním prostoru nejméně tři: dvě záměrně 
opomíjená, jedno téměř neznámé. 

9. květen 1945

Mezi těmi dvěma potlačovanými, redefinovanými a pohrdanými 
dominuje 9. květen. Začalo to v květnu 1990, kdy ve Federálním 
shromáždění současný prezident označil oslavu 9. května za 
„fikci stalinské historiografie“ a vyzval, aby se Československo 
přiřadilo k civilizovaným zemím a slavilo konec 2. světové války 
8. května. Spor o 8. nebo 9. květen ale není sporem o konec 
války – bojovalo se i po 9. květnu 1945, v drobných šarvátkách 
v Evropě, ve velkém v Asii. Tyto rozepře jsou, alespoň na první 
pohled, sporem o datum podpisu kapitulace znamenající konec 
války. Avšak striktně vzato, 2. světová válka formálně skončila 
kapitulací Japonska, tedy 2. září při podpisu na palubě bitevní 
lodi Missouri. Nebo dokonce 9. září 1945, kdy byla v Nankingu 
podepsána bezpodmínečná kapitulace japonských vojsk v Číně. 

Toto množství dat, které by mělo být libůstkou pro historiky 
na pozadí oslav konce strašlivé války, se v rukou politiků mění 
na polnici zvoucí k novým konfliktům. Protože se hrátky kolem 
data ukončení války v Evropě notoricky opakují, je nutné zopa-
kovat i banality. První akt nacistické kapitulace nebyl podepsán 
8. května, ale 7. května v Remeši. Tuto dohodu Moskva poklá-
dala za dočasnou. Bezpodmínečná kapitulace, která se větši-

http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm
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nou připomíná, byla pak na žádost Josifa Stalina podepsána  
v Berlíně, a to v noci z 8. na 9. května. Většina historiků uvádí, 
že se tak stalo 8. května ve 23.01 hodin středoevropského času, 
tedy 9. května 01.01 hodin moskevského času. Někteří ale tvrdí, 
že došlo k technickému zpoždění podpisu vedoucího německé 
delegace. To je celá záhada falzifikace. Proto dnes někdo slaví 
Den vítězství 8. května, a jiný – nejen Rusko, ale například také 
Izrael – 9. května. A ti všichni jsou civilizovaní. 

Je tu tedy tak trochu volný výběr, který by neměl nikomu  
s dobrou vůlí vadit. Československo ovšem po změnách v roce 
1989 zvolilo 8. květen i z jiných důvodů: někomu vadilo, že se 
9. května slavilo i osvobození Prahy, tedy hlavního města Čes-
koslovenska, Rudou armádou. Prý se Praha osvobodila sama. 
Nebo ji zachránili vlasovci. Příchod Rudé armády nepokládají za 
osvobození, ale novu okupaci. Tato skutečná falzifikace – vadí-li 
někomu období socialismu v česko-slovenských dějinách, tak to 
začalo až v únoru 1948 – plní dvě ideologické objednávky. Přede-
vším je doprovodným tvrzením široce rozprostřeného zpochyb-
ňování rozhodující role Sovětského svazu na porážce nacistické-
ho Německa. Zároveň pomáhá nafukovat strašidlo obcházející 
Evropu jak do podoby socialismu, tak i do obrazu agresivního 
Ruska.

2. květen 2014

Druhé v českém mediálním prostoru opomíjené datum se týká 
masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse. I když se vyhýbání 
tomuto výročí částečně podobá onomu tvrzení o „stalinské fal-
zifikaci“, má jeden rozměr navíc: týká se otázky viny v součas-
nosti stále aktivních politiků. Onoho 2. května 2014 se střetlo 
přibližně 1200 přívrženců Majdanu, tedy manifestace na tomto 
kyjevském náměstí a následného převratu, plus 600 fotbalo-
vých ultras z Charkova na jedné straně se třemi sty antimajda-
novci a proruskými aktivisty na straně druhé. Výsledkem bylo 
48 mrtvých a desítky raněných. Z celkového počtu zabitých jich 
bylo 46 antimajdanovců a proruských aktivistů, z nichž někteří 
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byli zaživa upáleni, jiní barbarsky ubiti davem či zemřeli na ná-
sledky jiných zranění. 

Tato zločinná tragédie je zamlčována z několika důvodů. Pře-
devším režim nastolený po převratu v roce 2014 na Ukrajině byl 
zrozen za aktivní pomoci Západu a jeho představitelé dosud 
nepřiznali chybu. Proto je třeba skvrny na kráse nových kyjev-
ských vládců zaretušovat. K tomu patří i fakt, že chybí oficiální 
tlak z takových ohnisek nadšené obhajoby lidských práv, za jaké 
se rády vydávají Brusel či Washington, na nestranné vyšetře-
ní příčin této tragédie a na potrestání viníků. Další příčinou je 
ostudné porozumění, které dává Západ najevo při jakémkoliv 
útoku na Rusy či Ruskou federaci v postsovětském prostoru, ať 
již se jedná o Ukrajinu, Pobaltí, Gruzii, nebo jiné oblasti. 

4. květen 1919

Opomenutí tohoto stého výročí má jinou povahu: je neúmyslné. Po-
většině je založeno na neznalosti a malé schopnosti Západu vnímat 
dějiny v jejich globálním rozměru. Eurocentrismus naší politické kul-
tury není spojen pouze s individuálními ideologickými předsudky. Je 
dán i povahou vzdělání, onou falešnou samozřejmostí obsaženou  
v učebnicích na základních a středních školách. Proto si tak málo 
lidí umí vybavit, co pro Čínu znamená Hnutí 4. května. Protože však 
ekonomický, politický a kulturní význam Číny ve světě exponenciál-
ně narůstá, neznalost jejích dějin a politické kultury přestává být jen 
akademickým problémem. Je to riziko, které komplikuje začlenění 
Číny do světového dění v její nové podobě. Podobě, která je – ač se 
to někomu líbí, nebo ne – natolik impozantní, že mění povahu sku-
tečné samozřejmosti. 

Pozadí vzniku Hnutí 4. května nese punc západní arogance a souvi-
sí s tehdy připravovanou a později schválenou Versailleskou smlou-
vou. V této smlouvě je sice Čína uvedena mezi „mocnostmi spoje-
nými a sdruženými“, avšak odmítla ji podepsat. Důvodem byl oddíl 
VIII. v části IV. nazvaný Šantun. Jednalo se o strategicky nesmírně 
cenný Šantungský poloostrov, který byl mezi roky 1898 a 1918 sou-
částí německé koloniální koncese v Číně. Versailleská smlouva uvá-
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dí v článcích 156 až 158, že uvedená německá koncese – její území se 
„zařízením pevným i obíhajícím“, železnice, doly, podmořské kabely, 
archivy, skladiště etc. – se stává majetkem Japonska. 

Odpor proti předání Šantungského poloostrova, rodiště na 
Západě málo pochopených filosofů Konfucia a Mencia, přeros-
tl do vzniku Hnutí 4. května. Studentské protesty (od roku 1949 
je 4. květen v Číně slaven jako Den mládeže) se propojily s ak-
cemi nedlouho předtím založených odborů, začal bojkot japon-
ského zboží, objevily se útoky na japonské usedlíky v Číně i na 
projaponské politiky. Jak píše americký sinolog John Fairbank, 
všichni se sjednotili v „nejmohutnější demonstraci národního 
cítění, jakou kdy do té doby Čína viděla“.1 Pozoruhodné je, že 
toto hnutí nemělo charakter odmítnutí Západu jako celku, ale 
právě naopak. Stalo se mimořádně silným impulzem k dalšímu 
otevření čínského intelektuálního života západní vědě a ide-
jím v podobě demokracie, anarchismu, socialismu, liberalismu 
i pragmatismu. Už 1. května 1919 vyšla stať profesora Peking-
ské univerzity Li Ta-čaa představující úvod do marxistické teo-
rie; přibližně dva roky poté byla založena Komunistická strana 
Číny. 

Století ponížení Číny – období od opiových válek do vítěz-
ství komunistů v občanské válce, v němž jedním z významných 
mezníků byl 4. květen 1919 – je zdrojem historického ponauče-
ní, které tvoří živou součást čínské politické kultury. To neplatí 
jen pro komunisty, ale také pro Čankajškovy pohrobky i jiné 
ideové proudy. Od této stoleté nesmírně krvavé lekce se odvíjí 
i pohled Pekingu na dnešní svět, ať již jde o obchodní, diplo-
matické, nebo vojenské aktivity. 

***

Z dějin lze čerpat rozvážný nadhled i vytrhávat jednotlivos-
ti k podpoře úzkoprsých ideologických zájmů. George Orwell 
asi záměrně přeháněl, když v románu 1984 zformuloval heslo 
„Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá přítom-
nost, ovládá minulost“. Jisté ale je, že nevzpomínat na výše 

1 FAIRBANK, John F.: Dějiny Číny. 
Praha: Nakladatelství Lidové novi-
ny, 1998, s. 451.
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zmíněná tři výročí s otevřenou myslí i srdcem je příznakem 
společenské krize – a zakládáním budoucích problémů. 

!Argument, 6. 5. 2019 
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Pražské grandiózní ego

Praha se osvobodila sama. Alespoň podle současných mé-
dií, která každodenním přívalem nových a nových zvěstí 
dokazují městu i světu, že dějiny píší vítězové. V daném 

případě to nejsou vítězové 2. světové války, ale kuloárních pů-
tek na pražském magistrátu a na radnici Prahy 6. Ti dnes roz-
hodují, kdo osvobodil Prahu a v kolika podobách existuje Čína. 

Sebeosvobození Prahy
Příběh o osvobození Prahy začíná povstáním. Dlužno dodat, že 
k této vzpouře došlo několik dní poté, kdy rozhlas oznámil, že 
v bojích proti Rudé armádě hrdinskou smrtí zahynul vůdce říše, 
tedy i protektorátu, Adolf Hitler. Ve chvíli, kdy Praha sebrala 
odvahu a vzchopila se k boji, byly již osvobozeny Košice, Brati-
slava, Brno, Ostrava… Plzeň byla osvobozena den po vypuknutí 
Pražského povstání. 

Praha se vzbouřila čtyři dny před úplnou a bezpodmínečnou 
kapitulací Německa, přesto však ještě stihla podepsat příměří, 
podivnou kapitulaci německých vojsk umožňující jejich průchod 
městem. Netřeba zpochybňovat podstatu dohody – o vítězi vál-
ky již bylo rozhodnuto, další mrtví byli zbyteční, ničení krás Pra-
hy také. Pravdou ale zůstává, že umožnila odchod jednotkám 
Wehrmachtu, ale i SS. Ty neprchaly před povstalci na bariká-
dách. Utíkaly směrem k Američanům před postupující Rudou 
armádou. Právě tak jako jejich váleční spojenci ve zbrani, Vla-
sovci. Na krvavém díle Vlasovců nic nemění fakt, že zbrzdili ně-
mecký útok na povstaleckou Prahu. 

Praha má ale přece vždy pravdu. Při defenestracích i vraždě 
Želivského. Krásná Praha, jejíž umělecké tváře dokázaly zaplnit 
Národní divadlo jak při tryzně za Reinharda Heydricha, tak při 
pranýřování Charty 77. Město, kde ve volbách roku 1946 stra-
ny se socialistickou orientací získaly celkem 83,8 % hlasů, ale 
také město, které po sametové revoluci zůstává na věčné časy 
spolehlivou pevností pravice – což při výrazném kulturním a po-
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litickém pragocentrismu předznamenává další vývoj celé země. 
Taková je Praha, matka měst, macecha Českých zemí.  

Lokální světovost 
Současný primátor, jehož Česká pirátská strana v posledních 
volbách do magistrátu při účasti 46,4 % oprávněných voličů ob-
držela 17,1 % hlasů, zatím zaujal především tím, jak řeší vztahy  
s Čínou. Ze smlouvy s Pekingem by rád odstranil zmínku o tom, 
že Praha uznává zásadu jedné Číny. Prý chce nepolitickou úmlu-
vu hlavních měst, tedy úmluvu, která umožňuje výklad, že Praha 
vidí ve světě více čínských republik. Výsledkem jednostranné 
úpravy smlouvy bude nutně její zneplatnění, což snad někdo 
na magistrátu chápe. Pan primátor je ale bohatýr, který dokáže 
bojovat proti oportunistické linii české zahraniční politiky, ale i 
Evropské unie a spojenců v NATO. Co na tom, že Čína je, jak praví 
Henry Kissinger, singulár. 

Nejinak je tomu na Praze 6. Místní starosta byl zvolen už po 
volbách v roce 2014 a v roce 2018 mu volby mandát obnovily.  
V onom druhém případě kandidoval za koalici TOP 09 a KDU-
-ČSL. Ta obdržela 19,9 % hlasů při účasti 52,4 %. Už dříve pan 
starosta projevil statečnost, když vyjádřil výhrady k návštěvě 
čínského prezidenta. Teď se postavil do čela hnutí za odstra-
nění pomníku sovětského maršála, který velel vojskům Rudé 
armády při Pražské operaci. To bylo tehdy, kdy Rudá armáda 
obsazením Prahy a jejího okolí završila evropské boje 2. světové 
války. 

Sochy vojevůdců nebývají jen oslavou individuálních činů. Bý-
vají symbolem, personifikací mnoha mrtvých, raněných a od-
vážných. I ti, kdo to nevědí, to jistě podvědomě cítí. A to je také 
vlastní smysl útoků na Koněvovu sochu. Urazit city, podlomit 
víru. Proto média hlavního proudu s takovým nadšením uchopi-
la téma Koněvovy sochy: je třeba těm s jiným názorem ukázat 
marnost jejich života, jejich bezbrannost. A plivnout z Prahy na 
současné Rusko. Nezáleží ani na tom, že vojáci z května 1945 
nejsou ti, kteří přišli v roce 1968. Rudoarmějci, kteří osvobozova-
li Československo od německých okupantů, se přece na rozkaz 
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svého vrchního velitele z Československa stáhli už v roce 1945. 
Všichni. Samozřejmě bez oněch 140 tisíc, kteří při osvobozování 
Československa padli. Úřad ale dal starostovi rozum a razítko, 
on tudíž nejlépe ví, jak tomu v dějinách bylo. 

Uzavřená mysl
Vzpomínaného primátora i starostu vyneslo do jejich křesel 
málo hlasů a hodně kuloárových dohod. Jsou představiteli ve-
lice čilých menšin, které si našly příležitost zapojit se do mezi-
národní politiky. Při útocích na Čínu a Rusko se přitom mohou 
vždy spolehnout na zbabělost ministerstva zahraničí, názoro-
vou přelétavost premiéra a podporu veřejnoprávních médií. 
Sdělovací prostředky to nemají těžké: stačí markýrovat boj Da-
vida s Goliášem, statečného českého Honzy, který se nebojácně 
postavil medvědu i draku hladově pošilhávajícími z východu po 
zemi mlékem a strdím oplývající. Češi rádi podporují ty slabší. 
Navíc je tu ta drzost ruského ministra, který si troufl mít vlastní 
názor. Či dokonce Číny, jež si arogantně myslí, že jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá. 

Na politice je nejhorší, že je v ní vždy spousta místa pro lidi 
s grandiózním egem a s uzavřenou myslí. Lidi chorobně sebe-
vědomé, kteří znají jedinou pravdu a mají odvahu ji prosazovat. 
Hyperaktivní politiky, kteří umějí nalézt přesně místo, na kte-
ré jsou zaměřeny kamery, a tam svojí nezvladatelnou aktivitou 
rozbíjejí, zastrašují, víří prach. Diskutovat s takovými lidmi je 
nemožné. Nejenže neslyší. Oni vědí, že jedinci s jiným názorem 
jsou trollové, kteří rozvracejí zemi v žoldu cizích ambasád či 
dokonce tajných služeb. Sebevědomá intuice těmto politikům 
plně nahrazuje pokoru vzdělání. Fakta, která se do jejich ideo-
logických předsudků nevejdou, buď jejich podvědomí převypráví 
do žádoucí podoby, nebo je jejich mysl odvrhne jako bezvýznam-
ná. Kritika ze strany nevěřících je ani neobohatí, ani nezastraší. 
Naopak, poskytuje jim sebeuspokojení, cítí se obdivovanými hr-
diny. Pocit méněcennosti se tak u těchto politiků mísí s kom-
plexem nadřazenosti. A v jejich nově nabytém sebevědomí je 
utvrzují veřejnoprávní média.
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3. ČESKO A SLOVENSKO

Dále vpřed
Prvního slavného vítězství Praha dosáhla minulý týden – pomník 
maršála Ivana S. Koněva bude odstraněn. A tak konečně 75 let 
od konce války začne Praha 6 hledat koncepci pomníku osvo-
bození. Jistě zasedne komise, v níž ti nejstatečnější navrhnou, 
že by pomník měl především řádně zohlednit rozhodující podíl 
vojáků USA na vítězství. Připojená mosazná deska by mohla po-
ukázat na zločinné intriky Stalina, který zabránil Američanům 
osvobodit Prahu. Je ale hlavně nutné nalézt pro pražské veli-
kány nové téma, na němž by prokázali svoji statečnost. Soutěž  
v agresivní prostoduchosti by přece měla pokračovat. Co takhle 
spolu se stavbou Mariánského sloupu umístit na sochu Jana 
Husa další mosaznou tabulku, která poukáže na zločiny husitů? 

A třeba už nastal čas vypsat grant hlavního města Prahy na 
prokádrování těch, kdo leží na Vítkově v hrobě Neznámého vojí-
na. Včetně jejich předků alespoň do třetího kolena, nebo lépe až 
do slavného vítězství v bitvě na Bílé hoře. Vždyť jeden z oněch 
neznámých padl během karpatsko-dukelské operace Rudé ar-
mády a druhý jako legionář po boku ruských vojsk u Zborova! Co 
když tam v hrobě, nedej Bože, leží nějaký levičák či panslavista 
a slovutní pražští konšelé k němu kladou věnce! 

Poznámka redakce: Matku autora této glosy vysvobodilo Praž-
ské povstání z pankrácké věznice. Během Pražské operace 
Rudé armády byl osvobozen i Terezín, kde otec autora na hro-
madě mrtvol umíral na tyfus.

 
!Argument, 16. 9. 2019
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Demokracie jako řemen

Už zase má Česko jeden svátek demokracie – VOLBY! – za 
sebou. Přesněji řečeno, má za sebou volby zastupitelstev 
obcí, městysů a pražského magistrátu, a první kolo volby 

třetiny senátorů. Některé zprávy o vývoji české politické společ-
nosti vyplývající z tohoto hlasování jsou už v počítačích. Předně 
mírně vzrostl zájem voličů: v případě místních zastupitelstev 
se účast zvýšila ze 44,5 % v roce 2014 na současných 47,3 %,  
u prvního kola voleb do Senátu z 38,6 % na 42,3 %. Zároveň však 
zájem o to být členem místního zastupitelstva znatelně klesl, 
ubylo téměř 15,7 tisíc kandidátů; v případě voleb do Senátů kle-
sl počet kandidátů o šest, tedy bezvýznamně. Druhou informa-
cí je, že pokračuje transformace na oligarchistické uspořádání 
věcí veřejných. Třetí zprávou je, že masakr levice vstupuje do 
nové fáze.

Masakr levice
Už v předvečer voleb se některé kontury prohry levice rýsovaly – 
KSČM i ČSSD dokázaly postavit do zastupitelstev obcí, městysů 
a měst mnohem méně kandidátů než v roce 2014. Následně 
pak, počítáno podle volební strany, ČSSD nově získala na vlast-
ních kandidátkách 1764 zastupitelů, což je pokles téměř o po-
lovinu; obdobně KSČM získala 1368 zastupitelů, což je pokles 
přibližně o tisíc. V obou případech je ovšem jejich zisk vyšší než 
u hnutí ANO a mnohem větší než u Pirátů, TOP 09 a SPD, ale 
o hodně menší, než má KDU-ČSL (nově na samostatných kan-
didátkách 3217 zastupitelů). Na excentrismus Prahy tentokrát 
nedoplatila pouze levice, ale i hnutí ANO. ODS při volbách do 
městských zastupitelstev získala samostatně jen 3,6 % mandá-
tů (další obdržela v koalicích), ale při volbách do Magistrátu hl. 
m. Prahy zvítězila se ziskem 17,9 % odevzdaných hlasů. Za ODS 
následují Piráti, kteří v Praze obdrželi 17,1 % hlasů, avšak na 
samostatných kandidátkách do městských zastupitelstev celo-
státně obsadí 0,3 % křesel. 
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Levice propadla v senátních volbách – do druhého kola po-
stoupila jediná kandidátka KSČM, ale má podle výsledků prv-
ního kola malou pravděpodobnost uspět proti sociálnímu de-
mokratovi. Ten je jediným kandidátem ČSSD, který má větší 
šanci získat mandát. I když lze namítnout, že druhé kolo se 
hraje jinak než kolo první, nelze zapomínat, že do druhého 
kola postupuje jen pět kandidátů ČSSD, přičemž tato stra-
na obhajuje letos 13 senátorských křesel – takže ztráta už je 
patrná po prvním kole, a to včetně pozice předsedy Senátu. 
O nějaké většině vládní koalice s podporou komunistů v Se-
nátu nemůže být řeč. To platí i pro případ, že ANO v druhém 
kole uspěje ve všech svých postupových desíti obvodech. Zce-
la propadlo SPD, Piráti postupují ve třech obvodech a mají 
předběžně nepříliš silnou naději na jeden mandát. Hrdinou 
senátních voleb je ODS, která obhajovala čtyři mandáty a po-
stoupila v 11 obvodech. 

V pozadí prohry levice je především kádrová vyprahlost. Ve-
doucí představitelé ČSSD i KSČM dokážou ukočírovat nejvyšší 
stranické orgány a pohybovat se v parlamentních kuloárech, 
chybí jim ale schopnost uchopit nově sociální a politická té-
mata. Skutečnost, že poddůstojníci jsou povyšování přímo na 
generály, tedy z asistentů jmenováni ministry zahraničí, je 
jen vedlejším produktem této choroby. Je to hazard tradič-
ních politických stran, u nichž se dědí volební chování v rodi-
ně. Politické chyby, jako je spojení se s oligarchou a neschop-
nost – či strach – čelit veřejnoprávní mediální hrůze, navyklé 
volební chování rozmělňuje. Navíc se mění role politických 
stran.

Oligarchizace demokracie
Bývaly doby, kdy politické strany měly širokou členskou základ-
nu, svůj vlastní tisk, někdy i mládežnické, sportovní a odborové 
i družstevní organizace či kampeličky. Některé měly i vlastní 
polovojenské milice, například sociální demokraté, komunisté 
nebo křesťanští demokraté po 1. světové válce v Rakousku. Dů-
ležitý byl i logicky sevřený program, protože lidé měli vyhra-
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něné a zpolitizované sociální, národní a náboženské postoje. 
Agitace, tedy přímý kontakt mezi stranickým aktivem a lidmi, 
byla hlavním nástrojem mobilizace voličů. 

V důsledku proměny nosičů informací – televize, internet, 
mobilní telefony – se dramaticky zvýšil mobilizační potenciál 
technických prostředků. Volební zápas politických stran, jejich 
programů a aktivistů, se změnil na souboj mediálních agentur 
placených stranickými centrálami. Na významu vzrostla perso-
nifikace strany: místo programu je potřebný jeden ohebný ba-
vič. Takto se otvírá prostor pro politické amatéry. Tedy penězi 
obdařené amatéry. Vznikají lokální podnikatelské strany a hnutí 
bez evropských či světových partnerů, které usilují o dodržová-
ní pravidel. Ve volební kampani to ovšem prodávají v heslech  
o boji proti korupci. Ve skutečnosti se jim ale jedná o stabilizaci 
pro ně výhodného uspořádání a o to, aby to byly právě ony, kte-
ré pravidla určí. V tomto smyslu byly Věci veřejné jen milionář-
ským předskokanem miliardářského hnutí ANO. 

Italský byznysmen a mediální magnát Silvio Berlusconi o té-
měř čtvrt století předběhl středoevropské a východoevropské 
oligarchy na cestě k vrcholům politické moci. Nelišil se ale jen 
tím, že byl první. Berlusconi měl národní kořeny. Dnešní ma-
nažerské, hodnotově neukotvené pojetí politiky oligarchů sklí-
zí úspěchy i obdiv v poklidných dobách. V krizové situaci, tedy 
dnes na Ukrajině a zítra v Česku a na Slovenku, je nejkratší 
cestou k výprodeji a destrukci národních zájmů. Útěchou budiž, 
že tito podnikatelé vytvářejí vůdcovské strany, přičemž milova-
ného otce-zakladatele nelze nahradit a stranu či hnutí zdědit. 
Alespoň zatím. 

Proměny stranického systému
V Česku se vedle všeobjímajících stran objevily další dva 
zvláštní druhy. Jednak jsou to strany, které jsou úspěšné na 
celostátní úrovni při volbách do Poslanecké sněmovny, a pro-
padají v jiných volbách – což platí především o stranách vůd-
covského typu (například SPD). Pak jsou to ty, které se sotva 
udrží v Poslanecké sněmovně, ale jsou nadstandardně úspěš-
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né ve volbách do místních zastupitelstev – což platí především 
o tradičních stranách (například KDU-ČSL). Viděno přes Sně-
movnu a Prahu dominují zároveň na české celostátní scéně 
dva kryptopravicové subjekty – ANO a Piráti – a jedna otevřeně 
pravicová strana, ODS. Příznačné je, že v červenci 2013, kdy 
padla Nečasova vláda, byla ODS na odpis – obdobně jako její 
ideový příbuzný SDKU na Slovensku. Hnutí ANO tehdy existo-
valo něco málo přes rok a teprve se chystalo na volby do Po-
slanecké sněmovny. A Česká pirátská strana na podzim téhož 
roku ve sněmovních volbách propadla se ziskem 2,7 % hlasů. 
Stranický systém je dnes divoce se transformující strukturou 
občanské společnosti. 

Jako by se politika vracela do devatenáctého století, kdy 
moderní politické strany vznikaly jako kluby v aristokratických 
parlamentech. Jednalo se o malé skupiny pro organizování 
části úzké vrstvy politické veřejnosti. Dnes strany ztrácejí 
členskou základnu, protože ji nepotřebují. Některá čísla jsou 
vskutku pozoruhodná. Věci veřejné, když v roce 2010 získaly 
ve sněmovních volbách 10,9 % odevzdaných hlasů a násled-
ně čtyři křesla ve vládě, měly 813 registrovaných členů. Úsvit, 
který v roce 2013 dostal 14 poslaneckých mandátů, hlásil o dva 
roky později 9 (devět) členů. Podle dostupných údajů má v této 
chvíli hnutí ANO přibližně desetkrát méně členů, než je počet 
zaměstnanců Agrofertu. Všechny současné politické strany  
v Česku nemají s největší pravděpodobností dohromady tako-
vý počet členů, jaký měli agrárníci za první republiky.

Jak patrno, nedůležitá není jen velikost volební základny, 
ale často ani množství získaných mandátů. I z malých stran a 
hnutí lze vytvářet umělé parlamentní koaliční většiny, jejichž 
členy by si leckdo rozmyslel volit, kdyby věděl, s kým se po 
volbách spojí. Tento proces je velmi dobře známý z Česka i 
ze Slovenska, kde strany těsně proklouznuvší za volební práh 
obsazují ministerská křesla a jejich zástupci pak sebevědo-
mě a mnohdy bezohledně rozhodují o osudu celé země. Třeba  
o restitucích či spolupráci s landsmanšaftem. 
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Nejen doma
Nejde ale jen o dvě středoevropské země: neméně pozoruhodná 
hra začala koncem minulého týdne v Lotyšsku, kde v parlament-
ních volbách opětovně přesvědčivou relativní většinou zvítězilo 
Centrum shody (Saskaņas Centrs). Centrum shody byla původ-
ně federace pěti politický stran a dnes je aliancí dvou stran. 
Jedná se o středolevé uskupení sociálnědemokratického ražení,  
v jehož čele stojí primátor Rigy. Má ovšem jednu velkou vadu na 
kráse: nesdílí Washingtonem a Bruselem pěstovanou hysteric-
kou rusofobii. A protože někteří západní novináři a generálové 
by mohli být zmateni při svém kreslení obrazů vyděšených lidí  
v Pobaltí, kteří se třesou před blížícími se ruskými tanky, nasta-
lo velké demokratické hemžení. Úkol je prostý: postavit vládu 
bez uskupení Centrum shody. 

Volby získaly v liberálním vidění světa kultovní význam. A tak 
se organizují i ve válkou zmítaných či okupovaných zemích, jako 
tomu bude v říjnu v případě voleb do afghánského parlamentu 
či v prosinci při prezidentských a parlamentních volbách v Libyi. 
Libye plná ozbrojených srážek je pro tyto hry charakteristická: 
tam mimo jiné na pozici prezidenta kandiduje Západem uzná-
vaný premiér Fayez al-Sarraj, ale i maršál Chalífa Haftar, veli-
tel Libyjské národní armády, který po útěku před Kaddáfím žil  
v USA, kde získal občanství, ale v poslední době má dobré sty-
ky s Ruskem; kandiduje také Kaddáfího syn, kterému Haftar na 
území, které ovládá, udělil milost. Pozoruhodná je i příprava vo-
leb na Ukrajině, kde byl po svržení prezidenta násilím rozbit 
stranický systém – a poté zorganizovány svobodné volby. A dnes 
tam probíhají procesy, které někteří komentátoři charakterizují 
jako „jazyková genocida“, mířící nejen proti etnickým Rusům, 
ale i Maďarům a Polákům. Inu, demokracie jako řemen. 

Jak vládnout Česku
Při porovnání s výše zmíněnými zeměmi vykazuje Česko fasci-
nující politickou stabilitu. Je to dáno tím, že nálady veřejnosti 
neurčují volby a strany, ale pro střední vrstvy příznivá sociální 
situace. Plus dva faktory, které obstarávají kontinuitu, ať již vol-
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by dopadnou jakkoliv: role orgánů činných v trestním řízení a 
úspěšná transformace politické kultury. Politická role státních 
zastupitelstev v Česku v uplynulých deseti letech bude snad 
jednou plnit stránky učebnic politologie. Jestliže k rozbíjení 
vládních stran na Slovensku slouží pouliční demonstrace, pak 
v Česku například zásah na sekretariátu předsedy vlády zásad-
ním způsobem odklonil volební výsledky. Zásah, který dodnes 
nebyl soudem uzavřen, ale stanovil nové hranice v dělbě moci. 
Mimo jiné mezi zvolenými reprezentanty a nevolenými státními 
zástupci.

Transformace české politické kultury je dána především roz-
padem výuky společenských věd ve školách a veřejnoprávní pro-
pagandou umrtvující diskusi. Díky veřejnoprávní úzkoprsosti a 
nesnášenlivosti se i ty nejsložitější historické a politické otázky 
mění na sice barevnou, ale primitivní komiksovou zkratku. Je 
neslušné, že se tak děje za peníze veřejnosti. Na druhé straně 
je třeba před nevolenými redakcemi veřejnoprávních sdělovadel 
smeknout: takhle během jedné generace zaneřádit politickou 
kulturu národa vlastními ideologickými komplexy, to jen tak ně-
kdo nedokáže.

!Argument, 8. 10. 2018 
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Radikálem snadno a rychle

Politika vstupuje do veřejného mínění prostřednictvím mé-
dií. Tato banalita skrývá ale lokální českou šifru: politika je 
lidem osvětlována médii především prostřednictvím dvou 

témat, jimiž jsou DĚJINY a VOLBY. Protože média nemají pa-
měť, potřebují při výkladu dějin berličku. A tak se v posledních 
letech roztrhl veřejnoprávní pytel s odborníky a umělci, kteří 
průběžně tvarují různá výročí tak, aby to vyhovovalo režimnímu 
výkladu současnosti. Z druhé strany volby jsou důležité pro iluzi 
lidovlády, k mediální legitimizaci budoucích kroků. Samozřejmě 
ne těch, které náhodou udělá český či venezuelský prezident, 
protože ti jednají v rozporu s výkladem historických dat. 

K těmto nástrojům utváření veřejného mínění přidává Česká 
televize ještě některé další zpravodajské novotvary. Možná se 
tak stalo cílevědomě při pátrání po sedmé funkci jazyka1, mož-
ná pouze při pošetilém hledání změny za každou cenu. Předně 
se ve zpravodajství objevil mikropříběh prostého člověka v jeho 
vlastním podání. Divákovi, který nechápe abstraktní pojmy, je 
přece nutné představit událost zabalenou v osudu jemu podob-
ného neprivilegovaného jedince. Tento tah slepuje informaci se 
skrytou emocí. Divákovi zpravodajství je prodávána story, která 
ukazuje, že redaktorův výklad je správný. Příběh je důležitý, pro-
tože nikdy nepopře – jaká to náhoda! – moudrou ideu šéfredak-
tora, což svědčí o demokratickém sepětí redakce s lidem. 

Dějepis bez historie
Při hledání příběhu je spisovatel víc než historik, protože pro-
dat současný zájem prostřednictvím minulosti vyžaduje spojit 
tvář s dobrodružným dějem. Asi není náhoda, že továrna na sny 
vznikla v zemi s minimalizovanými dějinami státu, ale s rodin-
nými příběhy dobyvatelů Západu. Proto je Hra o trůny tak důle-
žitá: fantazy, která nabízí informaci o věčné krutosti dějin bez 
shakespearovské fakticity. Pro dobu s nadvládou virtuální rea-
lity nad skutečností je znalost politických i etnických uskupení 

1 V pozoruhodném románu Lau-
renta Bineta Sedmá funkce jazy-

ka (Praha: Argo, 2017) se jedná o 
ovládnutí tajemné řečnické do-
vednosti, pomocí které lze „ko-
hokoliv přesvědčit, aby udělal 
cokoliv, a to v jakékoliv situaci“. 
(Poznámka redakce)
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v Pánu prstenů důležitější než nudné dějiny 2. světové války. 
Politické spektrum se už přece nedělí na levici a pravici, ale na 
elfy a trolly. Neurčitost je potřebná, protože umožnuje politické 
a mediální elitě libovolně formovat pravidla soutěže o prestižní 
i honorované pozice mezi elfy. Trollové jsou ale také důležití, 
protože jejich temná tvář umožňuje udržet ošklivý obraz nepří-
tele čitelný, i když se – jaká záludnost! – nechová nepřátelsky. 
A samozřejmě nelze zapomenout na obětavý kanál ČT 2, který 
pravidelně v neděli večer pečuje o to, aby divák obdržel dávku 
vysoké kultury, o kterou by bez platby veřejnoprávního desátku 
zůstal ošizen: western! Příběh z Divokého západu přece dává 
českému veřejnému mínění tolik potřebný globální rozměr. 

Začalo to před několika lety, kdy veřejnoprávní pojetí událostí 
dne vykořenilo stereotyp tematického a logického navazování 
informací. Prosadilo se chaotické řazení domácích a zahranič-
ních zpráv, střídaní i opakování témat, které rozbíjí souvislosti. 
V mlze se ztrácí referenční bod, z něhož vychází intepretace 
dějů. Události jsou zbaveny časového i věcného kontextu, který 
jediný by jim mohl přisoudit skutečný význam. Jistotu přináší 
pouze opakování zpráv o počasí z USA, zajímavostí z Izraele, ale 
také pravidelné povídání o utrpení v Rusku a hrůzách v Číně. 
Takto je uhněteno celkové vyznění: není to u nás dokonalé, ale 
na východ od Česka je to mnohem horší. Lékem na neduhy je 
„více Západu!“ Neprofesionální podbízivost před Bílým domem, 
kde zrovna vládne ne zrovna sympatický pán, potvrzuje obě-
tavost redaktorů, kteří dobře vědí, že vždy je lepší mýlit se se 
Západem, než mít pravdu s Východem. 

Suzerén a komprador
Volby představují téma, které zastupuje diskusi o faktické od-
povědnosti za budoucnost. Bouřlivé debaty se týkají nepraktic-
kých věcí. Z demokracie se vytratil spor o program a nahradila 
jej hádka o symboly. Je samozřejmě zajímavé, kdo bude sloven-
ským prezidentem – ale změní se něco? Prezidentští kandidá-
ti prezentují zásadní postoje k věcem, jevům, událostem, aniž 
mohou získat pravomoci k jejich ovlivnění. Lidé se přou, kterou 
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stranu či hnutí zvolí a odvolávají se přitom na jejich programy. 
Netuší přitom, s kým jimi preferovaná strana uzavře po volbách 
koaliční smlouvu a kterou postavu vybere na pozici ministra 
zahraničí. 

Nejen hollywoodský svět je plný tajuplných výrazů. I minulost 
skrývá tajemství slov. Už dříve existovaly země, které přenášely 
část své svrchovanosti do zahraničí. V dobách Osmanské říše se 
státům, které s Istanbulem sdílely svoji suverenitu, říkalo SUZE-
RÉNI. Jejich vladaři byli lenními pány s omezenou svrchovanos-
tí, vnějšími pravidly ořezanou svobodou rozhodovat o své zemi. 
Mnohé přežívá bez ohledu na to, zda funkce státníka je zpro-
středkována volbou, či nikoliv. Tito vládcové se ale zpravidla ve 
své roli cítí šťastni, protože vnější znaky moci byly zachovány a 
občas jsou přizváni k trůnu. Jsou to političtí KOMPRADOŘI. Ten-
to v Česku a na Slovensku málo známý výraz vstoupil do politic-
kého lexikonu v Číně, ovšem převzat byl z portugalštiny, kde pů-
vodně znamenal nákupčího. V Číně devatenáctého století, když 
začínala kapitalistická modernizace Říše středu, výraz „kompra-
dor“ sloužil k označení domorodých obchodních zástupců cizin-
ců či zahraničních firem. Není divu, že zájmy kompradorů byly 
často v rozporu nejen se zájmy čínských pracujících, ale i se 
zájmy rodící se místní buržoazie. To připomíná ty kompradorské 
politiky v Česku či na Slovensku, kteří hájí zájmy zahraničních 
institucí či a firem na úkor národních. 

Vzpoura proti měšťáctví
Jazykové zmatení vede ke zmatení mysli, zmatení mysli ke 
ztrátě orientace. Chybí-li slova, chybí kotva, onen pevný bod, 
z něhož je možné zamířit k velkým imaginacím a pohnout svě-
tem. Kdo dnes ví, co je levice? Ve zmatených dobách, kdy pirá-
ti vyvěšují vlajku hornatého kraje na pražskou radnici, žádný 
kompas nepomůže. Zároveň se ale pod náporem veřejnoprávní 
manipulace lidé zákonitě stávají RADIKÁLY, bouří se proti veřej-
noprávním médiím a samostatně hledají skutečný kořen věcí. 
Je to tlak zglajchšaltované mluvy, politickou korektností zdis-
ciplinovaná hierarchie témat přisuzující událostem význam, co 
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žene lidi k divokým heslům a k víře v nevěrohodné. Ne východní 
propaganda, ale veřejnoprávní hloupost plus arogance politi-
ků – to jsou choroby, které vytvářejí z lidí s kritickým myšlením 
radikály, pro něž pouze alternativa skrývá pravdu a skýtá naději. 
Hledání pravdy nedělá z nikoho trolla. Hledání pravdy je přiro-
zenou potřebou člověka, je tudíž lidským právem. 

Doba přeplněná veřejnoprávní desinterpretací zpráv a za-
rámovaná embargem na nevhodné informace má oslabenou 
imunitu vůči falešným zprávám a konspiračním teoriím. Hoax 
a fake news všech možných ideologických odstínů i politických 
plánů se staly všudypřítomné, přičemž jejich rychlost a přitažli-
vost je zpravidla větší než u věcných analýz. Je stále obtížnější 
nezaplést se při zdravém hledání alternativ do extrémismu či 
nihilismu. Kde hledat svorník umožňující spojit zdravou skepsi 
a rozumný pohled na svět? I v dobách duchovního úpadku, pro-
pagandou rozmělněné kontrapozice levice a pravice, ve chví-
lích převládajícího sebeuspokojení hedonisticky orientovaného 
měšťáctví je to HUMANISMUS, který zůstává vírou uhlířskou. 

Manifest humanismu
Je samozřejmě možné namítnout, že nikdo pořádně neví, co 
humanismus je. Tato námitka může být zásadní, když otevře 
dialog. Diskuse prolamuje klišé a rozbíjí informační poklop, pod 
kterým se někteří politici a propagandisté snaží střední Evropu 
uvěznit. Rozprava brzy ukáže, že například v roce 2003 bylo se-
psáno prohlášení Humanismus a jeho aspirace. To je Manifest 
humanismu III, nástupce Manifestu humanismu z roku 1933 a 
jeho druhé verze z počátku sedmdesátých let. Dá se nad tím 
mávnout rukou, takových textů bylo už přece sepsáno přem-
noho. Onen třetí Manifest ale není bezvýznamný. Připraven byl 
Americkou humanistickou asociací a podepsán desítkami zají-
mavých osobností, mezi nimiž lze nalézt 22 nositelů Nobelovy 
ceny. 

Pro autory Manifestu je humanismus progresivní filozofií ži-
vota. Její hranice vymezili vzájemnou shodou, čímž získali po-
měrně jednoduchý kodex vyjadřující to, v co humanisté věří. 
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Zjednodušený překlad zásad této filozofie života říká:

 Znalost světa pochází z pozorování, experimentování a raci-
onální analýzy. 
 Lidé jsou nedílnou součástí přírody, výsledkem neřízené evo-
luční změny. 
 Etické hodnoty jsou odvozeny z lidské potřeby a zájmu, při-
čemž jsou ověřovány zkušeností. 
 Naplnění života vychází z individuální účasti na službě lid-
ským ideálům. 
 Lidé jsou svojí podstatou sociální povahy a nalézají smysl ve 
vzájemných vztazích. 
 Práce ku prospěchu společnosti maximalizuje individuální 
štěstí. 

Netřeba s tímto kodexem souhlasit ve všech bodech. Někomu 
může chybět bůh, jinému vyjádření potřeby akce proti vraždí-
cím idejím a skutkům, protože pouze čin je pravdivý. Ať tak či 
onak, právě humanistická víra v nedokonalého člověka je oním 
bodem, z něhož je nutné vycházet při formování principů tolik 
potřebného radikalismu. Radikalismu, který nepodléhá fobiím, 
neřídí se poslední poplašnou zprávou, nevěří v rychlou změnu  
k lepšímu. Ale k zásadní změně směřuje. 

!Argument, 11. 3. 2019
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Hurá do války!

Bez ohledu na výsledky slovenských prezidentských voleb 
zůstává základní otázka českého i slovenského národní-
ho zájmu stejná jako v dobách, kdy ji zformuloval Franti-

šek Palacký: lze zájmy malého slovanského národa ve střední 
Evropě zajistit (a) samostatným státem, (b) nebo je nutné za-
střešení v podobě velkého vícenárodního státu či mezinárodní 
organizace? Snad kromě krátkého období Masarykovy republiky 
převažovala uvnitř české i slovenské politické elity odpověď (b). 
To platí také o současnosti.

V protikladu k názorům elity lze zachytit prohlášení v duchu 
„většina veřejnosti nesouhlasí s členstvím Česka v NATO či EU“. 
Toto tvrzení je iluzorní a naráží na čísla z výzkumů veřejného 
mínění. Například podle závěrů výzkumu z ledna tohoto roku, 
který uspořádala agentura CVVM,  s členstvím České republi-
ky v Severoatlantické alianci souhlasí 58 % dotázaných, pouze  
22 % respondentů je proti. Podle této agentury po celé obdo-
bí po přijetí Česka do Aliance s tímto členstvím více lidí sou-
hlasilo, než nesouhlasilo, přičemž pouze krátce po přijetí, tedy 
pravděpodobně ve vazbě na bombardování Jugoslávie, byl tento 
souhlas pod 50 % dotázaných. Pokud se jedná o členství Česka  
v Evropské unii, na tento dotaz minulý měsíc opovědělo agentu-
ře STEM 40 % respondentů, že odchod by byl špatný, přičemž 
odchod Česka z Unie pokládá za dobrý 25 %  dotázaných. 

Vojenská byrokracie
V uvedených číslech se odráží absence diskuse o vhodnosti 
členství v NATO v předvečer přijetí ČR a SR do NATO. Tehdejší 
agresivní mediální kampaň naznačující bezprostřední nebezpe-
čí z Východu znemožňovala diskusi například o výhodách ne-
utrality v pásu Švýcarsko-Rakousko-Česko-Slovensko. Nemluvě 
o tom, že neutrální Finsko a Švédsko nejsou o nic ohroženější 
než bojovně naladěné Norsko těšící se z členství v NATO. Nepří-
tomnost diskuse trvá i dnes, kdy se stávají realitou nesmyslné 
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plány na zvýšení vojenských výdajů evropských členských států 
Aliance na úroveň dvou procent hrubého domácího produktu. 
Zvláště nebezpečná je absence civilní diskuse, protože přita-
kání větším vojenským výdajům ze strany vojenské byrokracie 
je předem dané, neboť jako každá jiná byrokracie vítá navýšení 
svého rozpočtu jako důkaz vlastní důležitosti – a je připravena 
s nadšením utratit jakoukoliv částku. Zcela nezávisle na tom, 
jestli nějaké nebezpečí z Východu existuje. 

Také v tomto případě jsou ale čísla jasná. V polovině minulého 
měsíce centrála NATO zveřejnila údaje o vojenských výdajích 
Aliance.  Podle tohoto přehledu vydala Severoatlantická ali-
ance v uplynulém roce na takzvanou obranu 987,5 miliard dola-
rů (výdaje za rok 2018 doprovází index „e“ znamenající odhad). 
Tento oficiální zdroj uvádí, že evropské členské země Aliance 
loni utratily na obranu 281,7 miliard dolarů. To představovalo 
1,51 % HDP těchto zemí. Ovšem, což tento rozbor neuvádí, výda-
je evropských států NATO byly víc než čtyřikrát větší než loňské 
vojenské výdaje Ruska (63,1 miliard dolarů podle britského Me-
zinárodního institutu strategických studií). Jsou dokonce větší 
než součet výdajů na obranu Ruska a Číny. Těm, kdo v poslední 
době tvrdí, že západní výdaje jsou větší prostě proto, že je zde 
dražší práce, lze připomenout strukturu těchto výdajů, která 
naznačuje povahu vojenské strategie. Podle zpráv pro Kongres 
USA má být letos na výzkum, vývoj, testy a vyhodnocování 
nových zbraní vydáno v USA z federálních zdrojů téměř 57,2 mi-
liardy dolarů (meziroční navýšení o 16,2 %), což se blíží hladině 
všech vojenských výdajů Ruska. 

Etická válka 
V pozadí představ o nutnosti plýtvat penězi na takzvanou obra-
nu je celá řada motivů. Především se jedná o špinavý kšeft 
plný velkých zisků i štědrých provizí. Ten je ale součástí mili-
taristických představ o tom, že podřízení života lidí vojenským 
hodnotám a požadavkům většího zbrojení pomáhá společnosti. 
Zbrojení stimuluje výzkum, zvyšuje zaměstnanost, zklidňuje ži-
velnost kapitalistické ekonomiky plánováním výroby, zajištěním 
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odběratele-státu pro výrobky a podobně. Navíc americká poli-
tická kultura podléhá iluzi, že stačí získat technickou převahu a 
pak lze zvítězit v každé válce. To vše doprovází propaganda ší-
řící strach ve společnosti, což elitám usnadňuje vládnutí. Tento 
přístup se po studené válce nikterak nezměnil, byť doktrinální 
myšlení prošlo pozoruhodným zlomem od důrazu na asymet-
rické války proti nestátním organizacím typu Al-Káida zpět ke 
státocentrickým vizím. Tento obrat započal již za minulého pre-
zidenta USA, konkrétně v Národní vojenské strategii USA 2015, 
kde za hlavní nebezpečí byly označeny – v tomto pořadí – Rusko, 
Írán, Severní Korea a Čína.

Dvacáté výročí bombardování Jugoslávie letadly NATO vyvo-
lává otázku, k zabezpečení jakých zájmů Aliance slouží. Kon-
cem dubna uplyne též dvacet let od projevu Václava Havla 
v kanadském parlamentu, což je projev nesprávně spojovaný  
s představou, že tehdy český prezident mluvil o „humanitár-
ním bombardování“.  Tato formulace vznikla jako převyprávění 
teze, kterou tehdy ale skutečně pronesl: „Jednu věc však tomu-
to zápasu nemůže žádný soudný člověk upřít: je to zřejmě první 
válka vůbec, která není vedena jménem zájmů, ale jménem ur-
čitých principů a hodnot. Lze-li říct o nějaké válce, že je etická 
nebo že je vedena z etických důvodů, pak to platí o této válce.“ 
Toto těžko uvěřitelné opomenutí například náboženských válek 
nejen bagatelizuje alianční zabíjení, ale také podřizuje český 
či slovenský národní zájem, ale i morálku obecně chvilkovým 
pohnutkám, ideologickým stereotypům a chybným kalkulům 
mocných spojenců.  

Zbytečná armáda
Otázka, zda Česko či Slovensko k zajištění svých národních zájmu 
potřebovalo bombardování Jugoslávie, tvoří jen část obecnější 
otázky, zda potřebuje armádu klasického typu. Československá 
armáda bojovala jen v době svého zrodu při vytyčování hranic 
s Polskem a proti Maďarské republice rad. Ve chvíli, kdy se ně-
kteří chtěli poměřit na bojišti s Wehrmachtem či armádami Var-
šavské smlouvy, jiní v kancelářích rozhodli, že se válčit nebude, 
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protože boj nemá žádnou šanci na vítězství. Rčení „chceš-li mír, 
připravuj válku“ v českých ani slovenských podmínkách neplatí. 
Praha a Bratislava mají jediný nástroj k zahraničněpolitickému 
zajištění svých národních zájmů: umnou diplomacii. Kdyby Ev-
ropská unie sloužila svým deklarovaným cílům, což její srůst  
s NATO a postkoloniální politika některých členských států zne-
možňuje, žádné vojenské riziko klasického typu by pro Česko 
a Slovensko neexistovalo. Sousedé nevytyčují územní nároky, 
které by bylo možné či nutné hájit silou. Žádné globální mocen-
ské centrum do střední Evropy neposílá své tanky. Armáda kla-
sického typu nemůže obstát proti strategickým raketojaderným 
zbraním. Armáda přestává být atributem suverenity, protože 
není nástrojem k zabezpečení národních zájmů. V současném 
geopolitickém cyklu propojování klasických armád spíše suve-
renitu malých středoevropských států omezuje, než zajišťuje. 

Česko i Slovensko nepotřebují zbytnění klasické armády, po-
třebují něco jako „ministerstvo pro mimořádné záležitosti“. To 
by mělo mít výzbroj pro zadržení teroristických útoků například 
na jaderné elektrárny či citlivé uzly infrastruktur a prostředky  
k pomoci v dobách přírodních nebo jiných katastrof. Moderni-
zace všech druhů konvenčních zbraní a příprava na bitvy z dob  
1. či 2. světové války je pouze bezuzdným plýtváním prostředky 
a časem. Česko i Slovensko, které nejsou ohrožovány tradičními 
armádami, by se měly stát oázami moderního pojetí bezpeč-
nosti, vzorem pro vytváření zcela nové evropské bezpečnostní 
architektury. 

!Argument, 1. 4. 2019 
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Špioni, Rusko a ti druzí

!Argument: Počátkem týdne zveřejnily Bezpečnostní infor-
mační služba a Vojenské zpravodajství své výroční zprávy. 
Zdá se, že v nich není nic, co by znamenalo zásadní změnu 
oproti loňským zprávám či oproti náladě v mediálním main-
streamu. Přesto – zaujalo vás v nich něco? 
Oskar Krejčí: Ve zprávách tohoto druhu se nesmí hledat divoké 
kauzy. Jsou obecné a zajímavé jsou často právě tím, co se jeví 
jako nudné: signalizují, že se vlastně za rok nic nezměnilo, a to 
ani ve zpravodajských službách samotných. A co mě zaujalo? 
Pasáž o Hedvábné stezce ve Výroční zprávě o činnosti Vojenské-
ho zpravodajství za rok 2017...

!A: Tu citovaly i sdělovací prostředky. Chápu, že vás zaujala, 
ovšem nezdá se, že by znamenala nějaký dramatický posun.  
OK: Tato prognostická vsuvka je kouzelná jak stylistikou, tak 
záměrem. Je kratičká, stojí za to ji citovat: „Ve sféře zahraničně-
politických a ekonomických témat dominovala čínská iniciativa 
Pásu a cesty (BRI), jejíž globální ambice a pravděpodobnost jed-
nostranné čínské expanze se stanou zdrojem rostoucích obav 
představitelů zemí EU.“ (s. 13) Bylo jen otázkou času, kdy i u nás 
někdo vyrukuje s tím, že inciativa Pásu a stezky je nebezpečná. 
Smutně proslulé britské highly probably, v optice ideologických 
předsudků velmi pravděpodobné, jako náhražka důkazu dostalo 
hned několik českých příbuzných. 

!A: Myslíte si, že se jedná o vlastní, českou iniciativu Vojen-
ského zpravodajství? 
OK: Pochybuji. Česko stojí stranou čínské iniciativy Pásu a stez-
ky, žádné velké projekty se tu nerealizují, nejsme ani v Asijské 
infrastrukturní investiční bance – na rozdíl od Britů, kteří ve 
zmíněné bance jsou a Čína u nich staví jadernou elektrárnu, od 
Francouzů, Němců, Poláků a podobně. Iniciativa Pásu a stezky  
v Česku nikomu nekonkuruje, nemluvě  o tom, že naše posta-
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vení ve světové ekonomice není nikterak ohroženo příslibem, 
že čínská „expanze“ bude mít win-win charakter, bude přiná-
šet sdílený zisk. Česko a Slovensko o žádná privilegia nepřijdou 
tím, že se bohatství světa začne víc rozdělovat podle zásluh. 
Naopak, taková změna by přispěla ke stabilitě a předvídatel-
nosti vývoje. 
Teď se ovšem obava vyjádřená českým Vojenským zpravodajství 
rozeběhne do světa a začne žít vlastním životem. Varování ale 
zřejmě nezaznamenali v Portugalsku, kde bylo během návštěvy 
čínského prezidenta pár hodin po zveřejněném varování pode-
psáno memorandum o porozumění týkající se právě iniciativy 
Pasu a stezky plus 17 dohod o čínsko-portugalské kooperaci. 

!A: „Čínské nebezpečí“ se ale minulý týdne začalo skloňovat 
i v souvislosti se zadržením Meng Wan-čou, finanční ředitel-
ky firmy Huawei v Kanadě na žádost USA.  
OK: Pro řadu politiků a ideologů na Západě je jakýkoliv růst 
Číny vnímán jako ohrožení hegemonie Spojených států. Navíc 
Washington užívá téma bezpečnosti jako nástroj k odstraně-
ní konkurence na trhu. Strach z toho, že Čína předběhne USA  
s novým vysokorychlostním přenosem dat, vedl už před časem 
k varování, které bylo adresované evropským spojencům, před 
nebezpečím spolupráce s firmou Huawei. Následně proběhlo 
ono vámi zmíněné zadržení finanční ředitelky této společnos-
ti, protože firma prý porušila americký zákaz obchodovat s Írá-
nem…

!A: Kanadský premiér Justin Trudeau ovšem prohlásil, že je 
vyloučen jakýkoliv politický motiv zadržení Meng Wan-čou. 
OK: Je to prosté – američtí politici se dohodnou, že obchodo-
vat s Íránem je nepřípustné, a vytvoří si k tomu normu. Její 
porušení je pak vydáváno za kriminální čin. Americké  právo je 
povyšováno nad mezinárodní, cizí státní příslušníci jsou loveni  
v třetích zemích… Metody divokého západu nahrazují diploma-
cii i mezinárodní normy. Pozoruhodné je, že k zadržení zmíně-
né čínské občanky došlo ve chvíli, kdy spolu jednali americký a 
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čínský prezident. Dohodli se na zmírnění napětí v obchodních 
vztazích – jaká je tedy hodnota slova amerického prezidenta? 
A budou následovat obdobné zastrašovací akce i v Evropě? 

!A: Minulý týden jste se v Bratislavě zúčastnil sympozia, kte-
ré zorganizovala slovenská Asociace bývalých zpravodajských 
důstojníků. Odrážela se tato atmosféra na zmíněném setkání?
OK: Přirozeně. Britský zástupce začal své vystoupení, které celé 
jednání uvádělo, připomínkou, že před několika dny nový velitel 
britské armády prohlásil, že Rusko představuje „nesporně dale-
ko větší hrozbu“ pro bezpečnost Velké Británie a jejích spojenců 
než takzvaný Islámský stát. Jak se dnes sluší a patří, opomněl 
říci, že tuto tezi převzal z amerických oficiálních dokumentů, 
kde se objevily už za prezidentství Baracka Obamy, a že takzva-
ný Islámský stát představuje menší hrozbu i proto, že Rusko 
zásadním způsobem přispělo k jeho rozbití. Jemně řečeno, vy-
stoupení britského zástupce, obdobně jako amerického kolegy, 
velmi výrazně podcenilo úroveň posluchačů. 

!A: Posluchači byli bývalí zpravodajští důstojníci?
OK: Jejich slovenská asociace uspořádala ono sympozium. 
Účastnili se ovšem nejen důstojníci, ale i generálové a hosté. 
A bývalí? Jak pravil jeden řečník s odkazem na KGB – bývalý 
zpravodajec je jako bývalý černoch. Ale vážně: sympozium bylo 
výborně zorganizováno, zazněla řada podnětných a výborných 
příspěvků…

!A: Například?  
OK: Mně osobně se nejvíce líbilo vystoupení generála Andora 
Šándora – bylo kultivované, konkrétní, opíralo se jak o fakta, 
tak o bohaté životní zkušenosti. Mluvil mimo jiné o případné 
evropské zpravodajské službě, která by měla být doprovodem 
evropské armády, o níž se  v současnosti hodně diskutuje. Když 
zjednoduším poměrně skeptické stanovisko pana generála: 
zpravodajské služby jsou státní instituce, Evropská unie ale 
není stát. 
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!A: Dnes je módním tématem ruská kyberšpionáž. Zaznělo na 
sympoziu něco k tomuto tématu?
OK: Vyslechli jsme referát slovenské kolegyně, která zpřehled-
nila přístup NATO k tomuto tématu. Jen drobnou ukázku opět 
se zjednodušením: ruská kyberšpionáž směřuje na politické 
cíle, čínská na ekonomické, íránská také na ekonomické cíle, 
ale provádí i podvratné operace, severokorejská útočí na banky. 
Pokud jde o věrohodnost takovýchto tvrzení, příznačné je znění 
Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2017:  po 
opatrné formulaci užívající výraz „pravděpodobně“ přichází teze 
„APT28/Sofacy, která se připisuje ruské vojenské zpravodajské 
službě GRU“, a pak v následujících dvou odstavcích zazní „ruská 
kampaň APT28/Sofacy“. (s. 15) Takto se pravděpodobnost mění 
v pseudojistotu. Pro vysvětlení: APT znamená Advanced Persis-
tent Threat, tedy pokročilá a trvalá kybernetická hrozba.   

!A: Nezlehčujete příliš tento problém? Kyberšpionáž je vel-
kým tématem současnosti. 
OK: V posledních letech došlo v oblasti zpravodajství ke dvěma 
změnám: objevil se kyberprostor jako nová oblast konfliktu a 
zpravodajské služby začaly být mnohem více využívány k veřej-
né propagandě. Nejde jen o to, že se během noci tisíce politiků 
a novinářů změní na odborníky na binární bojové látky. Divoké 
mediální kampaně kolem kyberšpionáže se však zrodily až řadu 
měsíců poté, kdy v roce 2013 Edward Snowden uprchl z USA a 
odnesl s sebou podle některých odhadů 50 až 200 tisíc tajných 
dokumentů o globálním elektronickém sledování, které prová-
dí Národní bezpečnostní agentura USA, ale i Britové. Snowden 
dostal v Rusku statut uprchlíka, což se zřejmě neodpouští. Už 
předtím servery WikiLeaks začaly na internetu zveřejnovat taj-
né dokumenty nejen americké vlády. Současná „odhalení“ rus-
kých a čínských kyberšpionů se objevila až potom, kdy v roce 
2015 na Národní bezpečnostní agenturu USA a její anglosaské 
partnery prasklo, že odposlouchávají spojence, včetně německé 
kancléřky Angely Merkelové. 
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Na tyto kauzy je nutné dívat se s nadhledem. Kyberprostor je umě-
lé prostředí, kde dnes zpravodajské služby praktikují své tradiční 
operace: sběr dat i subverzní akce. Chybí ovšem regulace těchto 
aktivit v kyberprostoru na úrovni mezinárodního práva veřejného. 
K tomu přičtěte, že na trhu je moderní špionážní technika, kterou 
mohou soukromníci využívat, avšak zpravodajské služby mají je-
jich použití regulované – tak si státy najímají soukromé agentury. 
To je jev známý i z vojenské oblasti, kde vznikají soukromé armá-
dy, s nimiž státy uzavírají kontrakty. Kyberšpionáž neprovádí jen ti 
„zlí“. Platí to, co na sympoziu řekl generál Šándor: provádějí ji ti, 
kdo na ni mají technické vybavení. 

!A: To zní rozumně. Byl to na sympoziu obecný názor?
OK: Obecně platí, že mezi řečníky i v auditoriu byly patrné dvě 
náladové frekvence: aktivní pracovníci zpravodajských služeb byli 
akčně, povětšině protivýchodně naladěni; ti „bývalí“ byli pochybo-
vační, měli větší nadhled. Souvisí to se specifickou subkulturou, 
která se vytváří  v bezpečnostních institucích díky spojeneckým 
vazbám. Stačí připomenout obecně známý příklad generála, který 
neuměl modernizovat vlastní armádu, ale po odchodu do Bruse-
lu už během dvou tří měsíců dokázal zaujmout bojovná černobílá 
stanoviska snad ke všem globálním problémům. Uviděl nový svět, 
kde všichni mají stejný názor, kde je méně práce, dokonalý servis, 
více informací i peněz. Étos nadnárodní instituce, kde přirozeně 
převládá názor a zájmy nejmocnějšího z partnerů, se stává důleži-
tější než národní zájem. Nově nabytý model chování pak takovým 
lidem vydrží i po odchodu z funkce, protože případná další kariéra 
– co takhle kandidovat na prezidenta malé středoevropské země? 
– bude potřebovat oporu nových přátel. Pár měsíců po odchodu do 
důchodu se i pro tyto lidi svět stane barevnější. I penzionovaný 
George Bush mladší označil intervenci v Iráku za chybu. 

!A: Myslíte si, že se bude posilovat role zpravodajských slu-
žeb v propagandě?
OK: Zpravodajské služby mají dvojí funkci: sloužit a radit stát-
níkům… 
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!A: V Česku ale v posledních měsících sledujeme konflikt mezi 
vedením BIS a prezidentem. Ředitel BIS při obhajobě efektiv-
nosti informační služby například upozornil, že se podařilo 
rozbít ruskou zpravodajskou síť a zabránit příchodu nových 
diplomatů-špionů. 
OK: Česko je – eufemisticky řečeno – zemí se „sdílenou suvere-
nitou“. Část svrchovanosti jsme předali. Nevíme, které uváděné 
úspěchy BIS jsou výsledkem vlastní agenturní činnosti a které 
důsledkem doporučení od velkého bratra. A ke konfliktu prezi-
denta a ředitele BIS: platí, že politické krize se podepisují na 
jednotě a loajalitě všech státních institucí, jejich drobení na 
různé skupinky. To se nutně týká i zpravodajských služeb. Tam, 
kde se někteří lidé snaží napravit výsledky voleb barevnou revo-
lucí, to platí dvojnásob.  
Ale zpět k tezi, že zpravodajské služby – v plně suverénních a 
stabilních zemích – slouží a radí státníkům. Otázkou je, jakou 
mají objednávku. Připomenu dva příběhy: invaze do Iráku v roce 
2003 a Korejský poloostrov letos. V prvním případě washington-
ští státnici převyprávěli závěry CIA, která se později vůči tomuto 
jednání ohradila. Jednalo se o „důkazy“ toho, že Irák má zbraně 
hromadného ničení. Když vyhodnocujete agenturní zprávy, když 
určujete jejich hierarchii podle významu a věrohodnosti, máte 
jen dvě kritéria: předně jak blízko je informátor ke zdroji, tedy 
zda je na místě, či kolik bylo zprostředkovatelů při předávání 
zprávy; a zadruhé kolikrát se informátor osvědčil. Když jako nej-
věrohodnější prohlásíte informace od irácké – či syrské! – emi-
grantské skupiny ve Velké Británii, stáváte se obětí vlastních 
přání. Emigranti jsou vždy daleko od zdroje a vždy jsou nadstan-
dardně radikální. Není divu, že demokraté při prvních volbách 
Baracka Obamy měli v programu „odpolitizovaní zpravodajských 
služeb“.   
Korejský příklad je opačný. Na začátku letošního roku byla si-
tuace na poloostrově vnímána jako místo nejpravděpodobnější 
války. Zpravodajské služby obou korejských států a USA ale ne-
podlehly hysterii médií a na základě reálných informací dokáza-
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ly zdůvodnit i připravit jednání nejvyšších představitelů Severní 
i Jižní Koreje a USA. Riziko pro budoucnost nepředstavují zpra-
vodajské služby, ale úroveň státníků. 

!Argument, 10. 12. 2018
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Geopolitika české i slovenské 
státnosti

V tyto dny, kdy Česko a Slovensko vzdávají hold otcům-
-zakladatelům československé státnosti, je vhodné při-
pomenout, že jejich velikost nebyla dána jen osobní od-

vahou a politickou představivostí. Byla také – a stále zůstává 
– nepřekonanou ukázkou mimořádných schopností zužitkovat 
možnosti, které v daný okamžik dějiny nabízely. Využily toho, 
jak se v našem prostoru načas překřížily geopolitické silokřivky. 
O významu tohoto okamžiku pochybují jen ti, kdo nevidí další 
změny. Vždyť ve 20. století zažili Češi a Slováci sedm či osm 
odlišných státních a režimních uspořádání. Ta sice čerpala své 
státníky z domácích zdrojů, jejich výběr byl však ohlasem mění-
cí se mocenské rovnováhy v Evropě.

Předehra
Každý stát je spojen s třemi neoddělitelnými znaky: obyvatel-
stvem, suverenitou a územím. Za etnický základ českého i slo-
venského státu jsou pokládáni Slované, kteří přišli do prostoru 
střední Evropy přibližně v 5. století, aby se pak rozštěpili na ná-
rody. Svoji suverenitu může český stát odvozovat od chvíle, kdy 
Přemyslovci získali dědičný, zvnějšku neovlivnitelný královský 
titul – tedy od Zlaté buly sicilské císaře Fridricha II. z roku 1212. 
Teritoriální jádro českého státu vymezil císař Karel IV. v roce 
1348 svojí Zlatou bulou jako země Koruny české. 

Počátky jsou tedy zřetelné, potom ale u všech atributů české 
státnosti nastala relativizace – etnické složení doznalo zpest-
ření, území ubylo a v habsburské říši se rozpustila suverenita. 
Slováci hledají počátky své státnosti, jak praví preambule Ústa-
vy SR,  „v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a 
historického odkazu Veľkej Moravy“. Ovšem Velká Morava neby-
la stát etnických Slováků, ale krátkodobý, byť největší státnický 
úspěch Slovanů ve střední Evropě obecně. 
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Obrozenské hledání
Když v Evropě v 19. století nastalo jaro národů, čeští i slovenští 
obrozenci navázali na představy osvícenského filosofa Johanna 
Herdera, který zvěstoval budoucí slávu Slovanů a prohlásil, že 
národ je přirozená jednotka, zatímco stát je jednotka umělá. 
V návaznosti na oživení českého a slovenského jazyka pak za-
čal bouřlivý rozvoj národní kultury. Zároveň se zrodila vize nové 
státní suverenity: koncepce práva národů na sebeurčení. Řeče-
no jinak, každý národ má mít svobodné právo vybrat si podobu 
vlastní státnosti, konkrétně zda zůstat v Rakousku či Uhrách, 
nebo se osamostatnit. Až do rakousko-uherského vyrovnání, 
které zapomnělo na pokornou službu císařskému dvoru při 
potlačování revoluce 1848, jednoznačně převládala představa  
o vyjádření svébytnosti v rámci Rakouska; tu ztvárnila přede-
vším originální idea austroslavismu Františka Palackého. 

Potom byla v českém národním hnutí koncepce práva ná-
rodů na sebeurčení zastíněna jinou vizí: představou státního 
práva. To byl obraz suverenity zemských sněmů jako nositele 
zděděného práva svébytného českého království – byť v rámci 
habsburské říše. Protože Slováci nemohli hájit své zájmy histo-
rickým státním právem, začaly se obrozenci částečně rozchá-
zet. Zvláštní svorník přestavovalo panslovanství, vize možnos-
ti nalezení ochrany malých slovanských národů v rámci jedné 
velké rusko-slovanské říše, což s nadstandardní koncepčností 
zvěstoval Ľudovít Štúr. Palacký a Štúr se zpočátku nejen míjeli, 
ale stáli přímo proti sobě. Palackého poznání nemožnost nalézt 
kulturně-politickou svébytnost slovanských národů v rámci Ra-
kouska tyto otce národů sblížilo.

Malé národy, velká doba
Ještě na konci 19. století téměř všichni národovci cítili, že slo-
vanské národy uzavřené v Rakousku(-Uhersku) jsou v divoké 
době vytváření velkých státních celků bezbranné vůči násilí: 
malý národní stát je odsouzen k zániku. Tehdejší náladu mohou 
charakterizovat Masarykova slova obsažená ve dvou knihách  
z roku 1895 – v České otázce a v Naší nynější krizi. „Život státní 
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a politický nemá pro národ té důležitosti, která se mu u nás 
tak často přisuzuje. Politická samostatnost nás nespasí a ne-
zachrání; byli jsme samostatní a svou samostatnost jsme ztra-
tili, a jsou národové samostatní a přece nesvoji… Naše politika 
nemůže být úspěšná, nebude-li nesena opravdovým a silným 
zájmem o osud Rakouska,“ psal Masaryk v České otázce. Obhá-
jit zájmy národa viděl jako úkol „pracovat ku povznesení celého 
Rakouska a jeho politické správy“. V Naší nynější krizi pak dodal 
varování, že „kdyby Rakousko v evropské konflagraci podlehlo a 
se rozbilo, tedy bychom se dostali k Německu, s nímž už tisíce 
let jsme ve styku. Co by to znamenalo, ať si každý domyslí.“ 
Podstatný byl závěr jeho úvah: „Nečekám žádné ohromné svě-
tové katastrofy a velmi reálně počítám s existencí Rakouska.“1  
Jenže katastrofa přišla, dnes se jí říká 1. světová válka – a s ní 
se nově otevřela otázka státnosti Čechů a Slováků. Nejlépe ze 
všech říšských poslanců se v nové situaci zorientoval právě To-
máš G. Masaryk.  

Atmosféra na konci 1. světové války byla nakloněna právu 
národů na sebeurčení. Bolševická revoluce přinesla v listopa-
du roku 1917 Dekret o míru, který mluvil o právu na sebeurče-
ní včetně oddělení se národa z většího státního celu. S tímto 
právem je spojován i čtrnáctibodový mírový program americké-
ho prezidenta Woodrowa Wilsona z ledna 1918, ovšem text  
X. bodu zní dvojsmyslně: „Národům Rakousko-Uherska, jehož 
místo mezi národy přejeme si míti zachováno a zajištěno, budiž 
dána co nejvolnější možnost autonomního rozvoje.“2  Kulturně-
-politická autonomie uvnitř habsburské monarchie, nebo státní 
samotnost? 

Povaha vítězství
Po celou válku Masaryk a jeho spolupracovníci přesvědčovali 
politiky Dohody o nutnosti dát českému státu samostatnost. Ve 
zcela konkrétní podobě jim kreslili jak jeho politicko-vojenský 
význam v zápase s Německem a pangermánstvím obecně, tak i 
jeho obyvatelstvo a území. I proto je podpis představitelů Čes-
koslovenska na všech pařížských dohodách, které vymezily hra-

1 MASARYK, Tomáš G.: Česká 

otázka. Praha: Svoboda 1990, s. 
104, 136 a 233.

2 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny meziná-

rodních vztahů. 2. vydání. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2010, s. 211.

3. ČESKO A SLOVENSKO

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp


Oskar Krejčí: Komentáře a rozhovory 116

nice tohoto státu: Versailleské, Saintgermainské a Trianonské 
smlouvě. V anglickém i francouzském originálu těchto úmluv se 
ovšem mluví o „Česko-Slovenském státě“, je použita pomlčka a 
velké „S“, oficiální překlad hovoří o „státu československém“. 
Podstatné ale je, že suverénní československý stát vznikl – jeho 
tvar i etnické složení ale neodpovídaly ani právu národů na se-
beurčení, ani historickému státnímu právu. 

Podle preambule Ústavy z roku 1920 Československo utvořil 
„národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu ná-
roda, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistit pokojný rozvoj 
domoviny československé“. Jenže tento „československý národ“ 
byly dva národy – přibližně šestimilionový český a dvoumiliono-
vý slovenský. Pak tu ještě žily více než tři miliony Němců, téměř 
800 tisíc Maďarů, skoro 500 tisíc Rusínů a další etnika. Mnozí  
z příslušníků těchto skupin nevnímali nový stát jako výraz práva 
národů na sebeurčení. A nejen to. Jestliže většinu hranic Čech a 
Moravy bylo možné pokládat za výraz historického státního prá-
va (samozřejmě bez utrženého Horního Slezska a Lužice), jižní a 
východní hranice Slovenska měla jinou charakteristiku. V Uher-
sku záměrně nebyly rýsovány administrativní hranice, které by 
ukazovaly etnické rozhraní – jižní hranici Slovenska bylo nut-
né nějak zkonstruovat. V okamžiku, kdy v Paříži převládl strach  
z Maďarské republiky rad, rozhodly vítězné mocnosti o podobě 
Maďarské republiky a za jejími hranicemi nechaly téměř třetinu 
etnických Maďarů. Jižní hranice Slovenska není ani etnická, ani 
historická – je strategická. O Podkarpatské Rusi nemluvě. 

O mocenské rovnováze
Mezinárodní právo je tvořeno mezistátními politickými doho-
dami. Ty se zakládají především na nalezení společného jme-
novatele zájmů velmocí. Po 1. světové válce se při sepisování 
mírových smluv představa udržení dosažených výhod vítězných 
velmocí opírala o

 zájem Francie mít v týlu Německa silné spojence;
 zájem Velké Británie oddělit pásmem malých států Německo 
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a Rusko, protože, jak napsal Halford Mackinder, jeden ze za-
kladatelů anglosaské geopolitiky a poradce britské delegace 
v Paříži: „Kdo vládne východní Evropě, ovládá Heartland; kdo 
vládne Heartlandu, ovládá Světový ostrov; kdo vládne Světové-
mu ostrovu, ovládá svět“.1 

Prvorepublikové Československo nevzniklo pouze jako ztěles-
nění vlastenecké ideje, ale též jako specifický výraz průsečí-
ku zájmů mocností. Když Francie a Velká Británie v následují-
cích dvou dekádách zeslábly a nebyly schopny hájit své zájmy, 
československá státní idea se začala bortit. Byla podepsána 
mnichovská dohoda, která sebrala českým zemím pohraničí, a 
vídeňská arbitráž, která ukrojila jih Slovenska. Česká i sloven-
ská státnost umíraly. Tehdejší idea Slovenského štátu, která se 
někomu zdála náhradou, byla falešná od samotného počátku: 
jestliže vítězství spojenců znamenalo zánik klerofašistického 
státu, pak vítězství rasismem ovládaného nastického Německa 
by jistě vedlo k zániku malého slovanského státu ve střední 
Evropě.  

Zánik 1. republiky
Zakladatelé 1. republiky dobře věděli, že přežití malého národ-
ního státu ve střední Evropě je velmi problematické. Někteří 
vlivní sociální demokraté, například Bohumil Šmeral, si nepřá-
li rozbití Rakousko-Uherska, protože budoucnost viděli v jed-
notné socialistické Evropě a Rakousko-Uhersko vnímali jako 
organizační předstupeň. Jiní, především první československý 
premiér Karel Kramář, zformovali projekt slovanské říše v čele 
s Ruskem. Pro ni dokonce Kramář vypracoval návrh ústavy.2  
Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš a jejich druzi hledali řešení  
v pevných spojeneckých svazcích, a to na všech azimutech. 
Jak psal Masaryk v knize Nová Evropa (původně vydané v Lon-
dýně roku 1918), Polsko, Československo a Jugoslávie měly být 
v „nastávající nové demokratické době přirozenou hrází proti 
německému náporu na východ“.3  Poté, kdy se sovětské Rusko 
ideově i prostorově vzdálilo, zbyla proti německému revizionis-
mu Francie a Velká Británie a vůči maďarskému revizionismu 

1 MACKINDER, Halford J.: Demo-

cratic Ideals and Reality. New 
York: W. W. Norton and Co., 1962, 
s. 150.

2 Viz GALANDAUER, Jan: Vznik 

Československé republiky 1918. 
Programy, projekty, perspektivy. 
Praha: Svoboda, 1988, s. 247-250 
(příloha). 

3  MASARYK, Tomáš G.: Nová Evro-

pa. Stanovisko Slovanské. Praha: 
Nakl. G. Dubského, 1920, s. 184.
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státy Malé dohody. Jak se ale měnil poměr sil mezi západními 
spojenci a ekonomicky dynamičtějším Německem, zájmy Paříže 
a Londýna se měnily také. Rovnováha v Evropě se vychýlila a 
pohřbila ideu samostatného a jednotného Československa. 

Masaryk představil světu českou otázku jako základ řešení 
problémů Evropy. Ve skutečnosti však bylo a je hledání odpově-
di na českou i slovenskou otázku jen vedlejším produktem utvá-
ření rovnováhy mezi velmocemi. To ale František Palacký, Ľudo-
vít Štúr, ale i Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš či Milan Hodža 
chápali: byli to lidé s mimořádným, dnes v Česku a na Slovenku 
vzácným, porozuměním pro význam a aktuální podobu mocen-
ské rovnováhy. Sám Masaryk v březnu 1933, tedy těsně po pří-
chodu Hitlera k moci, tvrdil, že kdyby byl mladý, udělal by vše, 
co je v jeho silách, aby „pomohl k proniknutí myšlence utvoření 
spojených států evropských“.1  V rovině ideálu ovšem dával na 
začátku 20. století přednost světovému státu jako „mezinárod-
ní nenucené organizaci svéprávných kulturních národů“.2  

Budoucnost naší státnosti
Žádná státní idea nepřežije, když není schopna opřít se o vý-
hodnou mocenskou rovnováhu. Protože malé státy mají velmi 
omezené možnosti regionální i globální rozložení sil ovlivnit, 
musejí spoléhat na náhodu či se schovat pod nějakou širší stře-
chu. Stalo se tak ve chvíli, kdy se Osmané blížili do střední Ev-
ropy a vznikla habsburská říše. První republika chtěla mít rov-
noprávné spojence, ti se však časem ukázali jako nespolehliví. 
Po 2. světové válce se zajištění suverenity vyhledávalo v rámci 
sovětského bloku, dnes pomocí dvojího propojení s bruselský-
mi nadnárodními institucemi. Každé takovéto propojení – ať již  
v podobě austroslavismu, socialistického společenství či v rám-
ci EU/NATO – představuje ovšem omezení ideální podoby suve-
renity. 

  Počátek novodobé české i slovenské státnosti je nutné hle-
dat na bojištích a v diplomatických salonech 1. a 2. světové 
války. Obdobně zásadní vliv jako válečná vítězství měl ale na 
českou i slovenskou státnost i vývoj válečným vítězstvím zfor-

1 Citováno podle OPAT, Jaroslav: 
T. G. Masaryk. Evropan. Světo-

občan. Praha: Ústav T. G. Masa-
ryka, 1999, s. 37 a 38. 

2 MASARYK, Tomáš G.: Ideály hu-

manitní. Praha: 1990, s. 12.
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mované mocenské rovnováhy. Její proměny ukázaly meze su-
verenity malého národního státu jak v době mnichovské zrady, 
tak i v srpnu 1968, ale i v listopadu 1989. Zánik SSSR nepohřbil 
jen Sovětský svaz samotný, ale i další dva státy se slovanským 
etnickým jádrem – Jugoslávii a Československo. I když rozděle-
ní Česko-Slovenska bylo více přáním části politických elit než 
národů samotných, je třeba architektům tohoto dělení vzdát 
hold: nenásilný způsob štěpení jedné vlasti na dvě proběhl ve 
světě nebývalým kulturním způsobem. Jenže vznikly dvě malé 
země, které lze charakterizovat jako „geopolitické minimum 
státnosti“. Jakákoliv dramatičtější změna mocenské rovnováhy 
v Evropě či ve světě jim opět ukáže proměnlivost prioritních zá-
jmů spojeneckých mocností. A myslet si, že dějiny už skončily, 
protože nám daný stav vyhovuje, znamená nepochopit geopoli-
tický odkaz 28. října 1918. 

!Argument, 22. 10. 2018
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Smrt české levice

Přežije KSČM sté výročí založení Komunistické strany Čes-
koslovenska? Při zachování současných tendencí jako malá 
skupina spravující zajímavý majetek tu bude, jako parla-

mentní strana ale příští volby do Poslanecké sněmovny KSČM 
nepřežije. Neúspěchy ve volbách nesouvisejí jen s přebíháním 
voličů k populistickým uskupením. Ani změněné volební ná-
stroje, růst role internetu či mediálních agentur nejsou hlav-
ním problémem. To, co se skutečně změnilo, je struktura voli-
čů obecně. Do aktivní politiky vstupuje nová generace, kterou 
neformoval ani Vítězný únor ´48, ani Vítězný listopad ´89. Ty 
jsou pouze vzpomínkou rodičů a historií zprostředkovanou při-
hlouplým veřejnoprávním zpravodajstvím, prorežimní masovou 
kulturou a vyděšeným školstvím. Promluvit k této nové politic-
ké generaci v Česku levice neumí. Jak ale ukazují poslední volby 
do Evropského parlamentu, v nichž Sjednocená evropská levice 
(GUE/NGL) ztratila 14 mandátů a Pokrokové spojenectví socia-
listů a demokratů (S&D) přišlo o 34 mandátů, obdobný problém 
prožívá tradiční levice v celé Evropě. 

Lze samozřejmě právem namítnout, že evropské volby lidi na 
levici netáhnou. Je v tom kus racionality: voliči levice cítí malé 
pravomoci Evropského parlamentu, jeho bezbrannost vůči roz-
hodnutím Rady a povětšinou i Komise, vidí neschopnost řešit 
nesmysly, jako je kočování mezi dvěma městy, ale i nevkusnou 
platovou privilegovanost. Pozoruhodný rozbor Interaktivně…, 
který zpracovali Pavel Kasík a Marcel Šulek, názorně ukazuje, 
jak v této situaci levice propásla příležitost.

 
Čím větší byla v okrese nezaměstnanost, tím menší byla 
volební účast. Stále platí, že Praha se svými příměstskými 
okresy hraje ve volbách proti zbytku republiky.
  
Přestože jsou volby do Evropského parlamentu specifické,  
z řady volebních výsledků samotných eurovoleb se dají odvo-
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dit tendence, které potvrzují povahu voleb do jiných zastupitel-
ských sborů. Připojené grafy, zapracované na základě oficiálních 
údajů,  názorně přibližují propad prestiže dvou českých levico-
vých stran, KSČM a ČSSD, ve volbách do Europarlamentu. V ná-
vaznosti na výsledky posledních voleb do Poslanecké sněmov-
ny ukazují trvající pokles relativní váhy obou levicových stran  
v českém politickém spektru, tedy i skutečnost, že se z minu-
lých neúspěchů nedokázaly poučit. U KSČM je vidět po celé ob-
dobí od nástupu Vojtěcha Filipa do funkce předsedy v roce 2005 
pokles volební přízně v komunálních, krajských, parlamentních 
i unijních volbách (s výjimkou předčasných voleb roku 2013 po 
pádu Nečasovy vlády, jak ukazuje přiložená tabulka). Udržení 
počtu voličů do Evropského parlamentu od voleb v roce 2014 při 
růstu volební účasti znamená jen další ztrátu mandátů. 

Sociální demokracie je trochu jiný příběh s obdobným kon-
cem. Nezatížená minulostí, ale vybavená zděděnou tradicí 
měla ČSSD třicet let přirozený potenciál k růstu. Po příchodu 
Bohuslava Sobotky do jejího čela v roce 2011 neuspěla sociál-
ní demokracie v Česku v osmi z devatero voleb. Poté, kdy se  
v únoru 2018 stal předsedou Jan Hamáček, proběhly komunál-
ní volby, volby do Senátu a do Evropského parlamentu – všech-
ny ve znamení dalšího poklesu počtu sociálnědemokratických 
mandátů. Při volbách do Evropského parlamentu dokonce po-
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prvé od roku 1992 ČSSD skončila se ziskem menším než povin-
né kvorum.

Volební neúspěchy českých levicových stran se opakují s tako-
vou chronickou vytrvalostí, že je obtížné dohledat cokoliv nové-
ho při jejich hodnocení. Deprese levice po porážce takzvaného 
reálného socialismu vedla k tomu, že odvrhla nejen zprofano-
vané instituce, ale i sen několika generací humanistů. Chybí 
odvaha ukázat morální převahu socialistického ideálu nad rea-
litou kapitalismu. Strach z velkých změn podvázal fantazii. Z re-
volucionářů se stali příštipkáři, kteří obhajují svá křesla v domě 
oligarchy řečmi o možnosti upravit rozpočet. Ztráta odvahy se 
pak kombinuje s neuvěřitelnými nápady, jako je dohoda o lithiu 
v předvečer voleb do Poslanecké sněmovny či odvolání ředitele 
Národní galerie těsně před volbami do Evropského parlamentu. 
I kdyby bylo odvolání ředitele sebeoprávněnější, v časové tísni 
je to pokus o sebevraždu. Na druhé straně fakt, že vedení so-
ciální demokracie okamžitě hodilo svého ministra přes palubu, 
bylo projevem zbabělosti a ukázkou toho, jak malá skupinka lidí 
v ČSSD vládne. 

Zpočátku se zdálo, že základní příčinou problémů je skuteč-
nost, že si levice z minulého režimu odnesla komplex viny. Prá-
vem se od ní očekává nesmlouvavé pranýřování nedostatků 
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kapitalismu, a to zvláště v době, kdy se liberální demokracie 
stává majetkem oligarchů. Jenže levice sice vykazuje flagelant-
skou bojovnost v hádkách o minulosti, která ji rozděluje, místo 
aby soustředila pozornost na zdroje současných a budoucích 
problémů. Levice, zvláště ta sociálnědemokratická, se stala za-
jatcem transformace: byla to vláda ČSSD, která po selhání akce 
Čisté ruce posvětila výsledky privatizace a restitucí.

 
Klasické levicové programy v návaznosti na osvícenství 
předpokládají lidskou dobrotu a racionalitu, nebo možnost 
rychlé změny člověka. 

Úspěch v politice, v níž se uvádějí do pohybu masy lidí 
– což je mimo jiné případ voleb – vyžaduje spojení progra-
mových hesel a kolektivní emoce. Obé ke svému vzniku po-
třebují romantický prvek s nadějí na brzkou změnu. Když bol-
ševici převzali moc, zrušili v Petrohradu kriminální policii  
v domnění, že v novém režimu přece nebude zločinnost. Jen 
víra v to, že poslední bitva vzplála a po ní dojde k radikální 
změně, vedla k sebeobětování. Pravdou ale je, že kriminalita 
nezmizela, ke stvoření mravně dokonalejšího člověka nedo-
šlo. Zrodil se ale jeden ze základních důvodů programové 
nejistoty na levici: stojí za to bojovat za dočasná drobná 
vítězství, která příští vláda stejně zruší a základní sociální 
nespravedlnost se nezmění? Dostavil se pocit bezmocnosti, 
z něhož se rodí apatie. 

To není okrajový problém: manifestovaným či skrytým já-
drem každé politické doktríny je svébytné pojetí člověka. Tady 
je programová chyba klasické radikální levice – neúplná de-
finice člověka, která uvízla v podvědomí téměř všech autorů 
programů evropské levice. Marxismus na úrovni politických 
programů předpokládal, že člověk je výsledkem prostředí, a 
to především ekonomického postavení. Vývoj výrobních sil 
vede ke změně výrobních vztahů, což má za následek vznik 
kolektivisticky uvažujícího člověka. Je to jednoduché, jen je 
nutné odstranit pár překážek včetně těch nechápavých. 
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Dnes psychologové uvádějí, že 60 až 70 % lidské osobnosti je 
výsledkem dědičnosti, která se míchá s vlivem prostředí. Proto 
se nemohl objevit nový člověk. Na konci minulé éry evropského 
socialismu rituály nahradily politiku, romantismus se vytratil, 
místo solidarity na individuální úrovni nastoupila byrokracie. 
Oddanost ideálu vykazovala především menšina lidí, kterým je 
vlastní osobní skromnost, pohrdání honbou za majetkem, urči-
tá forma askeze – což bylo jak v rozporu s původním ideálem, 
tak i chováním značné části kádrové nomenklatury. Systém sice 
stále měl sebeobranné nástroje, jako je policie či armáda, ale 
ztratil vůli k přeměně, která jediná mohla umožnit další roz-
voj. Takto, prohrami v zemích byrokratického socialismu, byl vy-
kopán hrob kdysi tak významných komunistických stran Itálie, 
Francie, Španělska…

I proto se tolik komsomolců po více než sedmdesáti letech 
budování socialismu v Sovětském svazu nadšeně zapojilo do 
privatizace a pro řadu lidí v postsocialistickém Československu 
zůstaly restituce podstatou lidských práv. Tyto lidi nepohání 
přesvědčení, že práce je matkou pokroku. Nevyznávají mravní 
kodex budovatele komunismu, ale ani Desatero. Žene je pocit 
vlastní nadřazenosti plus animus dominandi, hobbesovská tou-
ha po moci. A přesvědčení Adama Smithe, že vytoužený zisk se 
rodí ze sobeckého podnikání. Využívání ostatních lidí není pro 
ně vykořisťováním. Ovšem neustrnuli a dále se zdokonalují – or-
ganickou součástí jejich podnikání se stalo usilovné vyhledává-
ní a dobývání dotací z veřejných zdrojů. 

Karel Marx nově vymezil postavení člověka ve společnosti 
a dějinách. Ale byl tu také Charles Darwin, který ukázal místo 
člověka v přírodě a čase, i Sigmund Freud, který představil 
nové vymezení role přírody v člověku.

 
Nejen současná česká, ale celá evropská levice se ztratila v civi-

lizačním chaosu. Je zápecnická, nechápe globální procesy, jako je 
růst významu asijských velmocí, rozpínání nůžek mezi chudými a 
bohatými v celosvětovém měřítku, atomizaci pracovního procesu; 
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je bezradná jak ve vztahu ke klimatickým změnám, tak i k autor-
skému právu. V západním sebeuspokojení středních vrstev, umrav-
něných půjčkami a exekucemi, utopila pochopení pro nebezpečí, 
které v sobě skrývá nová revoluce ve vojenství a nenasytnost vo-
jensko-průmyslového komplexu. Podílí se na liberálním paterna-
lismu – „máme vás všechny rádi, ale vy musíte převzít naše hod-
noty a naše vedení“. To je možné říkat imigrantům, nikoliv velkým 
neevropským civilizacím, s nimiž je nutné naučit se žít na rovno-
právném základě. 

Objektivně vzato v Česku i ve větší části severu Evropské unie 
chybí klasická masová témata umožňující slibovat rychlá řešení. 
Levicovost je převážně zděděná, tedy málokdy založená na osob-
ním prožitku. Z pasti této etapy nelze vyváznout bez studia. Aktiv 
levicových politických stran, nemluvě o jejich vůdčích osobnos-
tech, je však povětšině složen z nečtenářů; žijí ze zastaralých po-
znatků. Na druhé straně příliš velká část levicových intelektuálů 
nehledá řešení nových problémů a živí se prodejem starých idejí. 
Programové principy však nelze hledat v zaprášených textech, jsou 
skryty v pochopení současnosti. To není jen otázka nových nástro-
jů propagandy, jako je internet či mediální agentury. Základem je 
porozumění změně terénu politické práce, tedy sociální situace a 
povahy elektorátu, kterému levice dnes slibuje i nabízí velmi málo. 

volby Komunistická strana Čech a Moravy Česká strana sociálně demokratická

počet hlasů hlasy v % počet mandátů počet hlasů hlasy v % počet mandátů

1992* 909 490 14,05 35 422 736 6,53 16

1996 626 136 10,33 22 1 602 250 26,44 61

1998 658 550 11,03 24 1 928 660 32,31 74

2002 882 653 18,51 41 1 440 279 30,20 70

2006 685 328 12,81 26 1 728 827 32,32 74

2010 589 765 11,27 26 1 155 267 22,08 56

2013 741 044 14,91 33 1 016 829 20,45 50

2017 393 100 7,76 15 368 347 7,27 15

* volby do České národní rady

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
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Levice se stala etablovaná, tuctová, nudná. Je flegmatická, 
melancholická, nostalgická. Uvězněná v parlamentních kuloá-
rech čeká na zázrak, který nepřijde. Principy byly směněny za 
kompromisy, taktizování zapudilo strategii. Kdysi se vedl svár  
o tezi, že „hnutí je vším, cíl je ničím“. Dnes se ukazuje, že absen-
ce cíle hnutí zabíjí. Levice přestala být nositelem ideálů, stala 
se symbolem rezignace. Jak jinak si vysvětlit, že po tolika voleb-
ních porážkách vedení KSČM a ČSSD nedokážou samy odstou-
pit, aby otevřely prostor pro naději? To ale není celý problém: 
mnohem větší beznaděj vyzařuje ze skutečnosti, že stranický 
aktiv neumí tato vedení odvolat a nahradit. Chybí vizionáři s ro-
mantickým odhodláním. Chybí politici nové generace s vlastní 
definicí socialismu. Takto vypadá klinická smrt levice v Česku. 
Jistě přijde den, a vstanou noví bojovníci; otázkou je, zda ještě 
budou potřebovat ČSSD či KSČM.

 
Nová definice socialismu musí nalézt globální spojení mezi 
nastupující umělou inteligencí a novým vztahem člověka  
k přírodě. Musí být vizí sdílené budoucnosti založené na stále 
se měnící spravedlivé rovnováze svobody a rovnosti, na dů-
stojné práci a míru – a na následném pocitu spokojenosti čle-
nů společnosti.

 
Paradoxům se v lidském životě nelze vyhnout. Uspěchanost 

byla jednou z příčin porážky byrokratického socialismu, stále 
ale zůstává mobilizační silou. Vedle dlouhodobého programu 
vyprávějícím o zářné budoucnosti zde musí být bojovná hesla 
pro všední den. Levicová politika musí slibovat širokým vrst-
vám změnu již zítra, musí být něco víc než žebřík ke kariéře či 
poslaneckému platu několika vyvolených. Příští měsíce se ANO 
stane cílem soustředěného útoku ODS, Pirátů a dalších opozič-
níků, kteří potřebují oslabit konkurenci. Přidá se i většina main-
streamových médií. Zůstanou dvě české levicové strany obhájci 
vlády oligarchy, v jehož láskyplném objetí se staly lokaji? Budou 
bránit současnost, která tolika levicovým voličům nevyhovuje? 
Vůbec nejde o to, zda premiér umí řídit vládu, zvyšovat důchody 
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a hlasovat o zdanění restitucí. Na podpoře jeho vlády levice ničí 
svůj obraz, přestává být symbolem změny. Její voliči utíkají za 
monotematickými uskupeními, která mluví radikálním jazykem 
tu o ekologii, jindy o migraci, případně o internetu – a zároveň 
napomáhají obhajobě těch nešvarů kapitalismu, které jsou za 
hranicemi jejich uzoučkého programu. 

V prognózách lze pro zjednodušení odhlédnout od výsledků 
vyšetřování nejrůznějších premiérských kauz či od poklesu hos-
podářské dynamiky. I pak ale pohled na výzkumy volebních pre-
ferencí naznačuje, že se ANO v příštích volbách do Poslanecké 
sněmovny v nejlepším případě dostane na hranici 30 % získa-
ných hlasů. To znamená přibližně 80 mandátů, což na jednoba-
revnou vládu nestačí. Zatím vše nasvědčuje tomu, že do voleb 
ztratí ANO svůj koaliční potenciál – po propadu KSČM a ČSSD se 
spojenectví s ním bude bát i SPD. Kde potom skončí zdánlivé 
úspěchy levice dosažené za současné vlády?

  
!Argument, 3. 6. 2019
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4. ČÍNA

4. ČÍNA
Nová Čína

Politický Západ začal vnímat Čínu jako nový a důležitý fe-
nomén někdy v devadesátých letech minulého století. Sta-
lo se tak s velkým zpožděním za významnými proměnami 

Číny, a to ještě v rozporuplném rozměru. Především byl postup-
ně vstřebáván poznatek, že čínský ekonomický růst je tak vý-
znamný, že mění vztahy velmocí. Druhý motiv změny pohledu 
na Čínu je problematičtější. Jeho základem byla a stále zůstává 
skutečnost, že významné proudy západního politického myšlení 
setrvávají i po skončení studené války v zajetí černobílého vi-
dění světa a v Číně objevily nového protivníka. Nemluvě o tom, 
že důležité části západní ekonomiky potřebují ke svému fungo-
vání obraz nepřítele. Tento fakt se zdá nadsazený, ovšem stačí 
pohlédnout do oblasti Pacifiku po rozpadu Sovětského svazu: 
americké jednotky se zde rozrůstají. A převzaly nové úkoly. 

Řetěz proměn
Představa o obrození či revitalizaci Číny je spojována s pátou 
generací vůdců této země, avšak její počátky sahají do okamži-
ku vzniku nové Číny před sedmdesáti lety. I když je tato událost 
některými komentátory a politiky vykládána pouze jako nešťast-
né uchopení moci komunisty, z hlediska dějin je to mimořádně 
významný zlomový okamžik. Čína se tehdy opět sjednotila, čímž 
skončily nepřeberné občanské války započaté hned po svržení 
monarchie na přelomu let 1911 a 1912. A nejen to. Před sedmi 
dekádami byli z Číny s konečnou platností vyhnáni zahraniční 
kolonizátoři, kteří se v Číně roztahovali od první opiové války, 
jež začala v roce 1839. Až zatřetí, byť neposlední co do význa-
mu, lze říci, že nad autokratickou koncepcí kapitalismu zvítězila 
koncepce modernizace v duchu tehdejšího pojetí marxismu-le-
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ninismu. Všechny tři uvedené skutečnosti dohromady završily 
století ponížení této pět tisíc let trvající civilizace. 

Mainstreamové západní pojetí čínské revoluce počítá, kolik 
mrtvých nástup komunistů stál a Mao Ce-tunga řadí mezi nej-
větší diktátory 20. století. Tento problém má dva obecné roz-
měry. Především v zemi zmítané občanskou válkou a ničenou 
zahraničními intervencemi nelze zvítězit bez násilí. Nová Čína 
nevznikla tak, že její pravidla ze dne na den nahradila pravidla 
staré Číny. Nová Čína se zrodila ze sto let narůstajícího chaosu. 
Chaosu pohrdajícího pravidly, kdy se miliony individuálních lid-
ských osudů nenávratně změnily ve statistickou položku suše 
informující o počtu mrtvých, raněných a znásilněných. A zadru-
hé, snad každou skutečnou revoluci doprovázejí excesy. Zdá se, 
že přijmout představu nutnosti revoluce znamená akceptovat 
i fakt, že ji excesy budou doprovázet – a doufat, že je vítězové 
alespoň částečně napraví. 

Osobní profil a dějiny
V případě Mao Ce-tunga se západní literatura hemží snahou 
ukázat jeho megalomanskou a zločinnou povahu. Nezřídka se 
jako důkaz uvádí jeho báseň Sníh1, kterou napsal v roce 1945  
v letadle, když letěl na jednání s Čankajškem.

…
Těm horám a řekám je ženský půvab dán,
bezpočet hrdinů se ucházelo o jejich ruku a každý byl odmítán,
bohužel císař Š´-chuang a Wu-ti
měli malé vzdělání,
císařové Tchang Cung a Tchaj Cu
měli málo citu,
pak přišla nebesky hrdá dynastie,
Džingischán,
ten uměl jen napínat luk a střílet na orly,
ti všichni nejsou už,
chcete-li vidět, co je skutečný muž,
je to ten, který až teprve dnes je mužem zván.

1 MAO Ce-Tung: Osmnáct básní 

na staré nápěvy. Překlad Josef 
Hejzlar, přebásnil Vítězslav Ne-
zval. Praha: Československý spi-
sovatel, 1958, s. 23.
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Chorobné velikášství, kterým se autor povyšuje nad nejslav-
nější císaře a zakladatele mongolské říše? V básni ale přece 
může být metafora: co když je v básníkově podání skutečným 
mužem LID? A jen na okraj: Mao Ce-tung to dokázal, se svými 
druhy Čínu sjednotil a dal ji vizi. V tomto smyslu je srovnání  
s největšími císaři a zakladateli dynastií zcela přiměřené. 

Mao Ce-tung vstoupil do čínských dějin až v poslední čtvrtině 
ono chaotického a krvavého století ponížení. Učinil to tak, že 
spojil tradici rolnických povstání, kterých jsou dějiny Číny plné, 
s marxismem a se stranou leninského typu. Stal se stratégem 
vítězné lidové války. Ta byla součástí romantické vize světové 
revoluce, kterou doprovázelo přesvědčení, že vůlí lze zlomit 
všechny překážky. I po založení nové Číny setrval Mao u před-
stavy, že obětavé odhodlání, které se stalo základem triumfu 
ve válce, může zajistit každý úspěch – třeba i velký hospodářský 
skok. Neúspěch se mu jevil jen jako důsledek malého ideologic-
kého uvědomění, proto se zdála nutná kulturní revoluce – plná 
politického surrealismu. Velcí lidé asi nemohou dělat malé chy-
by. 

Revitalizace Číny
Neúspěchy pomohly vychovat nové typy vůdců, kteří již etapy 
modernizace společnosti a výstavby socialismu vnímají kon-
krétněji. Koncem minulého týdne zveřejnila informační kance-
lář vlády Čínské lidové republiky bílou knihu Čína a svět v nové 
éře.  Podle tohoto zdroje vzrostl hrubý domácí produkt Číny od 
roku 1952 – tehdy se začal v této zemi hrubý domácí produkt 
počítat – do loňského roku 174krát při průměrném ročním růstu  
8,1 %. Hrubý domácí produkt na hlavu vzrostl 70krát. Vše měře-
no ve stálých cenách. Samozřejmě, každodenní život a makroe-
konomické údaje nejsou totéž. V každém případě ale, jak ukazu-
je přiložená tabulka převzatá z téhož zdroje, za dobu existence 
nové Číny se střední délka života jejích obyvatel prodloužila  
z 35 na 77 let, dramaticky klesla dětská úmrtnost i extrémní 
chudoba, nemluvě o růstu vzdělanosti.1  

 1 China and the World in the New 

Era. Beijing: The State Council In-
formation Office of the People’s 
Republic of China. September 
2019, s. 4 a 5 – http://news.cn/
english/2019-09/27/c_138427541.
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Zlepšení životní úrovně obyvatel Číny

                                                   rok

  index

první léta po založení ČLR 1980 2018

podíl venkovské populace žijící pod 
úrovní běžné hranice chudoby

extrémní chudoba 96,2 % 1,7 %

dispoziční příjem na hlavu RMB 98 
(rok 1956)

RMB 171 
(rok 1978)

RMB 28 228

délka života 35 65 77

dětská úmrtnost 200 ‰ 48 ‰ 6,1 ‰

podíl dětí zapsaných do předškolního 
vzdělání

20 % 95,5 % 
(rok 1978)

podíl povinné 
devítileté školní 
docházky: 94,2 %

průměrný počet roků školní docházky 
pro patnáctileté a starší

80 % negramotných 5,3 9,6

hrubý podíl lidí zapsaných do  
středních škol 

0,22 % 2,22 % 48,1 %

Poznámka: RMB, renminbi – ¥, čínský jüan. 1 RMB = 3,32 Kč nebo 0,13 eur

Příběh čínského úspěchu měl dvě etapy. Předělem byla roz-
hodnutí z roku 1978 o začátku hlubokých reforem a otevírání 
se světu. Nástup reforem začal na venkově, potom postup-
ně reformy zamířily do měst, do průmyslu a finančnictví, a 
směřovaly k vytváření zvláštních ekonomických zón. Každý 
úspěch však vytváří problémy. Kompetentnost politického ří-
zení je obsažena v tom, že odpovědní, kteří jsou vybavení 
pravomocemi, na nové problémy reagují včas. Pozoruhodná 
studie Čtyřicet let reforem a otevírání se,  kterou zpracoval 
velký tým autorů, na exaktních datech ukazuje, co Čína dělá 
pro zformování zelené ekonomiky, odstranění sociální i gen-
derové nerovnosti, pro zajištění plné demokratizace vzděla-
nosti a podobně. Jak Peking hledá cestu trvale udržitelného 
vývoje.
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Pohled na svět
Reformy měly i svůj zásadní zahraničněpolitický a vojenský roz-
měr. Profesor Qingmin Zhang z Pekingské univerzity cituje jed-
nu z čínských učebnic historie diplomacie, podle níž „v dobách 
Maa úkolem diplomacií bylo čelit imperialismu a podporovat 
revoluci; hlavním tématem diplomacie v době Teng Siao-pchin-
ga byl mír a rozvoj“.1  Ve vojenské oblasti, a to jak v obecných 
otázkách, tak i pokud se jedná o výstavbu armády, byl pravdě-
podobně zlomový Tengův projev přednesený v červnu 1985 na 
Vojenské komisi Ústředního výboru KS Číny. Tehdy mimo jiné 
prohlásil, že „po analýze obecných trendů ve světě a prostře-
dí kolem nás, změnili jsme přesvědčení, že nebezpečí války je 
bezprostřední“. To vše se odráží i v současné politice Číny, která 
ovšem musí přebírat svůj díl odpovědnosti za stabilitu světa a 
reagovat na vlastní posun mezi velmoci prvního řádu. Proto čín-
ský státní tajemník a ministr zahraničních věcí Wang I minu-
lý týden během návštěvy USA prohlásil, že Čína nemá v úmyslu 
předvádět na světové scéně „hru o trůny“ – úsilí o hegemonii 
není v čínské DNA.

Současná čínská zahraniční politika není mesianistická, nera-
dí každému, co má dělat, a už vůbec mu své názory nevnucuje 
pomocí bombardovacích letadel. Žuan Cung-ce, výkonný vice-
prezident Čínského institutu pro mezinárodní studia, v rozho-
voru pro Dossier, přílohu nejnovějšího čísla Literárních novin, 
upozorňuje, že pekingský diplomatický jazyk nezná nepřátele, 
jen partnery a přátele. Zároveň Žuan připomíná pozoruhodnou 
tezi známou i z pekingských oficiálních dokumentů: „Zkušenos-
ti, které má Čína, jsou velmi jedinečné. A také země – Čína – je 
jedinečná. Proto si myslím, že tzv. čínský model není vhodný pro 
rozšiřování.“2 

***

Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN americký prezi-
dent Donald Trump prohlásil, že budoucnost nepatří globalis-
tům, budoucnost patří vlastencům. Tato elegantní kontrapozice 

1 QINGMIN Zhang: Towards an 

Integrated Theory of Chinese Fo-

reign Policy: Bringing Leadership 

Personality Back. In: The Making 

of China‘s Foreign Policy in the 

21st Century. Historical Sources, 

Institutions/Players, and Percep-

-tions of Power Relations. London 
and New York: Routledge, 2018, 
s.143.

2 ŽUAN Cung-ce: Vzestup Číny 

nemusí znamenat oslabení USA. 
In: Dossier (příloha Literárních 
novin), říjen 2019, s. 33.
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je založena na binárním, černobílém uvažovaní, které v politice 
často působí destruktivně. Trump má pravdu, když se domnívá, 
že abstraktní liberální pojetí globalizace je nebezpečné – je za-
ložené na obdobné binární představě, že patriotismus je přežitý 
a nebezpečný. Jenže vlastenectví je součástí politické kultury 
miliard lidí žijících v různých zemích a odlišných civilizačních 
okruzích. Jestliže má mít lidstvo důstojnou budoucnost, pak 
patří vlastencům uvažujícím globálně, v celosvětových souvis-
lostech. Má-li mít toto století humánní rozměr, „civilizace 5G“ 
by měla znamenat i vznik nového typu mezistátních a mezi-
národních vztahů – odlišných od těch, které vedly k válkám a 
vytváření kolonií či polokolonií. Na formování tohoto světa by 
se museli podílet nejen lidé ze Západu, ale i z dalších zemí – 
včetně pozoruhodné nové Číny.

!Argument, 30. 9. 2019
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Proč Západ nerozumí Číně

Za čtyřicet let reforem a otevírání se světu se čínský hrubý 
domácí produkt Číny, aspoň podle údajů Mezinárodního 
měnového fondu, zvětšil 33x. Ze země, kde největší podíl 

v sociální struktuře tvořili zemědělci, se Čína změnila na zemi, 
která je v řadě sektorů nositelem nejprogresivnějších inovací.  
A je předpoklad, že se při současném kompetentním vedení 
strany a státu Číně podaří vymýtit chudobu, ekologizovat vý-
robu, odstranit „vodní stres“, úspěšně bojovat s korupcí, dále 
upevnit obranyschopnost – prostě čelit všem negativním vý-
zvám, které rozvoj doprovází.

Každá změna, a to i změna k lepšímu, přináší problémy. Ta-
kovou změnou jsou i úspěchy Číny v sociálním a ekonomickém 
rozvoji. Její nová moc přináší nové úkoly a odpovědnost. Lze 
uvézt snadno srozumitelný příklad z období reforem a otevírání 
se světu: bouřlivý hospodářský rozvoj vedl k tomu, že se Čína  
v roce 1993, alespoň podle analýz BP, změnila z čistého vývozce 
ropy na čistého dovozce. Dnes je dokonce největším dovozce 
ropy na světě. Udržení sociální a ekonomické úrovně, nemluvě 
o dalším rozvoji, se stalo závislé na úspěšné kooperaci s pro-
ducenty ropy. Tato závislost a kooperace znamenala radikální 
proměnu zahraniční a bezpečnostní politiky. Vyžaduje například 
aktivnější vztah k problémům Blízkého východu, ale i přehled 
o situaci na dopravních trasách z Perského zálivu. Ostrovy Ji-
hočínského moře, o kterých se často hovoří jako o jablku svá-
ru, leží u nejcitlivějšího bodu této trasy, u Malackého průlivu. 
I proto staví Čína terminály v hlubokovodním přístavu Gwádr 
u Arabského moře, který se stává vstupní bránou pakistánsko-
-čínského koridoru.

Aktivnější zahraniční politika v tom nejširším slova smyslu, od 
diplomacie přes obchodní vazby po rozvoj kulturních vztahů, je 
patrná na pásu a stezce mezi Čínou a Evropou. Eurasijský konti-
nent se stává mnohem více propojený komunikačními trasami, 
než tomu bylo ještě před deseti lety. Ke dvěma tradičním liniím 
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hedvábné stezky pravděpodobně během dvou tří desetiletí při-
bude třetí – severní, a to jak přes Kanadské arktické souostroví, 
tak hlavně Severní mořskou cestou: klimatické změny a rozvoj 
čínského obchodního loďstva povedou k využití této kratší ná-
mořní trasy mezi Evropou a Čínou. 

Past geopolitiky
Základním problémem této změny je její politická interpretace. 
Prezident Si Ťin-pching mnohokrát zapakoval, že tato přeměna 
má win-win charakter, že není založena na vykořisťování, ale na 
vzájemně výhodné spolupráci. Že cílem Pekingu je globalizace, 
kde vládne sdílená prosperita. Klasická geopolitika, anglosaská 
i německá, ovšem interpretuje mezinárodní politiku přes priz-
ma věčného konfliktu. 

Jak již uvedly servery !Argument a Slovo.sk, typickým pří-
kladem tohoto přístupu je dnes rostoucí zájem oborné i laic-
ké veřejnosti o takzvanou „Thukydidovu past“. To je představa, 
kterou původně proslavili zakladatelé a přívrženci školy politic-
kého realismu: na základě Thukydidovy knihy Peloponéská vál-
ka odvodili, že konflikty mezi státy nejsou dány ideologickými 
rozdíly vladařů, ale soutěží o hegemonii v regionu či ve světě. 
Sparta nezaútočila na Athény proto, že tam vládla demokracie, 
ale proto, že růst moci Athén ohrožoval nadvládu Sparty na Pe-
loponéském poloostrově. Profesor Graham Allison v nedávno i 
česky vydané knize Osudová past uvádí, že výzkum prováděný 
na Harvard University odhalil, že za posledních pět století bylo 
16 případů, kdy vzestup jednoho státu ohrožoval postavení ji-
ného státu – a ve 12 případech tato situace vyústila do války.  
Z těchto příkladů pak dnes někteří analytici dovozují nevyhnu-
telnost vojenské konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy.

O Thukydidově pasti spolu hovořili americký a čínský prezi-
dent v roce 2015 během návštěvy Si Ťin-pchinga v USA. Během 
této návštěvy prezident Si prohlásil, že bychom měli svůj úsudek 
striktně opírat o fakta, jinak se staneme obětí šeptandy, parano-
ie a narcisismu. „Nic takového jako takzvaná Thukydidova past 
ve světě neexistuje. Pokud by se ale významné země opakovaně 
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dopouštěly chybných strategických výpočtů, mohly by na sebe 
takovou past nastražit.“ To je nesporně pravda. Problém ale je 
v tom, že chybné strategické výpočty jsou samozřejmostí, když 
je východiskem sobecký zájem. Všemi sdílená prosperita může 
být viděna jako ztráta privilegií Západu obecně a USA zvláště. 
Kooperace při win-win strategii se v optice geopolitiky mění 
na hru s nulovým součtem, kdy růst vlivu Číny znamená ztrátu 
vlivu Západu. Příběh o Thukydidově pasti může egoistické moti-
vy zakrýt odkazem na takzvaně nevyhnutelné zákonitosti. Takto 
se snadno stane Thukydidova past sebesplnitelným proroctvím.  
V řadě kroků Západu je cítit, že se svět může do této pasti do-
stat. 

Křivé zrcadlo
Obecnějším problémem při chybném zázemí strategických 
úvah je to, čemu se říká „zrcadlový efekt“: stát A očekává od 
státu B nepřátelské chování, protože sám se tak v minulosti 
vůči státu B, C, D… choval a jiné chování si nedokáže předsta-
vit. K tomu je nutné připojit fakt, že každá rozumná meziná-
rodněpolitická kalkulace musí pracovat i s vojensko-bezpeč-
nostní analýzou – a vojáci mají v popisu práce propočítat tu 
nejhorší, tedy válečnou variantu. Řečeno jednoduše a srozu-
mitelně: bude se Čína, až bude nejmocnějším státem, chovat 
vůči ostatním stejně agresivně a sobecky, jako se choval a 
někdy stále ještě chová Západ?

Toto je asi nejdůležitější otázka 21. století a odpovědět na ni 
bez emocí a nejrůznějších analogií rozhodně není snadné. Pře-
devším je třeba zbavit se zjednodušujících zrcadlových obrazů 
a pokusit se porozumět čínské politické kultuře. Pro zjednodu-
šení se lze soustředit na jednu její část, na historii. Dějiny se 
v každé politické kultuře projevují ve třech rovinách: v podobě 
tradice, znalostí a zkušeností. V čínském případě pronikají do 
nevědomí i podoby institucí nejen geografie, ale i tři tisíce 
let dějin chanského národa. V případě znalostí se především 
jedná o tu část dějin, která zdůvodňuje aktuální státní ideu – 
tedy mandát nebes. Na odůvodnění stání ideje se soustřeďuje 
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vzdělávání i propaganda. Třetí vrstva, to jsou prožitky posled-
ních dvou až tří generací. Zdá se, že základní problém vyvolá-
vající nedorozumění představuje prostřední vrstva – znalosti.

Neznalost neomlouvá
V případě Číny je vrstva znalostí kořenů současné státní ideje 
zvláštní i tím, že je v řadě ohledů v přímém kontrastu s tradicí. 
Je spojena s potřebou rychlé modernizace při zapojování Číny 
do globálních procesů, jejichž podoba byla dána kapitalistic-
kým uspořádáním. To se událo během století ponížení v období 
od opiových válek až po vítězství komunistů v občanské válce, 
které rozhodlo o povaze modernizace. Toto století ponížení a 
zápasů o modernizaci si vyžádalo život přibližně 50 milionů lidí.

Pro představu o současném stavu historického vědomí lze 
uvést dva příklady.

Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel 
o občanské válce v USA. Kolik lidí na Západě ví něco o povstání 
tchaj-pchingů? Oba tyto konflikty probíhaly přibližně ve stej-
né době. V případě války v USA historici napočítali přibližně  
600 tisíc mrtvých, v případě té čínské 20 milionů zabitých.

Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel 
o Schindlerově seznamu. Je to příběh, který vypráví o tom, jak 
jeden německý nacista zachrání pro výrobu ve své továrně při-
bližně 1200 Židů. Kolik lidí na Západě ví něco o Johnu Rabem? 
Tento šéf organizace NSDAP v Nankingu stál v čele maličké 
skupinky cizinců, která v tomto městě vytvořila bezpečnostní 
zónu a během krvavého běsnění japonské soldatesky vzala pod 
ochranu přibližně 200 tisíc Číňanů. Ne proto, aby z nich udělali 
užitečné pracovní síly. Učinili tak z čisté lidskosti.

Sebestředná zaslepenost
Horor, kterému se říká Nankingský masakr, je jeden z mnoha 
možných příkladů. Je ale velmi názorný. Během tohoto holo-
kaustu, trvajícího sedm týdnů, a přesto zapomenutého, japon-
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ští vojáci zavraždili 300 tisíc lidí, převážně civilistů. To je více 
mrtvých než při jaderném bombardování Hirošimy a Nagasaki 
dohromady. Na dvacet tisíc žen bylo znásilněno. Vyrabováno 
bylo vše, co vyrabovat bylo možné. V Česku najdete o tomto těž-
ko pochopitelném šílenství informace, dokonce vyšel předklad 
knihy americké autorky Ingrid Chanové, která podrobně tyto 
hrůzy rozebírá. Kdo kdy o ní ale slyšel? A takových knih, jako je 
práce Ingrid Chanové, je v českých a slovenských knihovnách 
velmi mnoho: zevrubné dějiny Číny, bohaté chronologie dějin, 
překlady Mistra Suna i Mao Ce-tunga, dějiny čínské filosofie, 
historie čínských zbraní, zajímavě jsou zpracovány některé eta-
py čínských dějin, zevrubný přehled čínské geografie a podob-
ně. Znalosti tohoto druhu ale na Západě z odborné literatury 
neprosákly ani do učebnic dějepisu na základních či středních 
školách, ani do médií. Nestaly se součástí vzdělání, nestaly 
se složkou politické kultury. Sinologie stále žije odděleně od 
těch společenských věd, které se podílejí na formování západní 
politické kultury. I politologie zůstává uvězněna v naivních li-
berálních schématech a teorie mezinárodní politiky v sociálně 
darwinistických předsudcích geopolitiky. 

Obecně řečeno, dnešní západní povědomí o minulosti se tvá-
ří jako globální, je však navýsost eurocentrické. I když přizná, 
že vyrůstá z osvícenské vzpoury proti středověkému tmářství  
v 17. století, které dokázalo postavit do centra pozornosti člově-
ka schopného vzdělávat se, nevidí, že toto pojetí člověka tvoří 
dva a půl tisíce let jádro konfucianismu. Čínské dějiny mají jiné 
fázování než historie Evropy. To čínské je ovšem stejně svébyt-
né jako to západní. Je čas přestat nahlížet na asijský výrobní 
způsob jako na anomálii, odbočení od normálního vývoje. Je to 
prostě jiná cesta k dnešku než ta evropská.

Kdo lépe chápe
Od konce 19. století, tedy ještě za časů císařství, čínský stát 
podporuje studium mladých lidí v zahraniční. Dnes je možné 
mluvit o milionech čínských absolventů západních vysokých 
škol. Nadprůměrně pracovitých a možná i nadprůměrně talen-
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tovaných absolventů. Lze říci, že Čína rozumí Západu víc než 
Západ Číně. Jenže Čína se vrátila do centra světového dění, je 
třeba ji pochopit. Porozumět Číně totiž znamená pochopit i zá-
padní budoucnost. Či lépe řečeno, společnou globální budouc-
nost. 

Dějiny Číny naznačují, že by její růst moci neměl být spojen 
s mocenskou expanzí západního typu. Čína nevykazovala v mi-
nulosti a nevykazuje ani dnes mesianistické sklony jako západ-
ní křesťanství či liberalismus. Samozřejmě lze namítnout, že 
systémové zákonitosti ji donutí převzít větší odpovědnost za 
globální vývoj a Peking pak propadne velmocenské aroganci. 
Aby se tak nestalo, musí Západ změnit svůj pohled na svět. Na 
faktu, že Čína nemůže být bezvýznamná, že bude spoluurčovat 
globální vývoj, nelze nic změnit. V této situaci by se měla Ev-
ropa zapojit do zápasu o multilaterální uspořádání světa bez 
hegemonismu. 

Americký politolog Zbigniew Brzezinski v knize Velká šachov-
nice napsal, že základem strategie Washingtonu by měla být 
péče o to, aby se eurasijský kontinent nesjednotil. Pro Evrop-
skou unii by ale aktivní přístup k budoucnosti měl znamenat 
pravý opak: upravit celé paradigma vnímání světa a s tím také 
směřování Evropy. Už ne pouze euroatlantická, ale také eurasij-
ská orientace by se měly stát samozřejmostí uvažování Evropy. 
Cílem není zpřetrhat svazky s USA, ale využít situaci a posta-
vit se na obě nohy. Jestliže někdo má strach z budoucnosti se 
silnou Čínou, nechť se zapojí do utváření budoucnosti. Sdílená 
budoucnost by měla být – mimo jiné – postavena na koncepční 
eurasijské orientaci Evropské unie, která jde naproti iniciativě 
pásu a stezky. 

!Argument, 20. 11. 2018
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Jezuité jako vzor

Minulý týden novináři opět dostali příležitost ukázat svoji 
pravověrnost: Státní rada ČLR vydala Bílou knihu Čínská 
národní obrana v nové éře. Publicisté z oficiálního in-

formačního proudu reagovali, jak je v kraji zvykem: povětšině 
vytrhli z kontextu ty myšlenky, které by mohly vyznít konfliktně, 
a s nimi se jali strašit veřejnost. Znovu byla propásnuta šan-
ce zkusit pochopit, co vlastně Peking chce a kam Čína směřu-
je. Přitom porozumění Číně je velmi důležitý a nesnadný úkol 
– sama Čína se opatrně hledá v nové pozici supervelmoci, do 
které vrůstá. To vše ve chvíli, kdy se někdo na hongkongských 
ulicích pokouší zpochybnit politiku „jedna Čína, dva systémy“ a 
na pražském magistrátu politiku jedné Číny.  

Ohniska napětí
Většina komentátorů oprávněně poukazuje na to, že Bílá kni-
ha kategoricky formuje odhodlání nepřipustit separatismus. 
Ostří onoho dokumentu míří proti těm, kdo volají po „nezávis-
losti Tchaj-wanu“, „nezávislosti Tibetu“ a nově i po vytvoření 
„Východního Turkestánu“. Zvláště pasáže o tom, že Čína čelí a 
bude čelit odtržení části Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang 
přitahují pozornost. Je to tak nová priorita propagandy. Využít 
se dá ledacos. Čína se stala předmětem útoků kvůli údajnému 
porušování lidských práv v této autonomní oblasti. Sin-ťiang je 
citlivý region nejen tím, že zde žijí významné národnostní men-
šiny, přičemž k tradici některých z nich patří islám. Je to také 
oblast, která mimo jiné hraničí s Afghánistánem, Pákistánem 
a Indií. Že odtud proniká do Číny extremismus a terorismus, 
to asi nikdo nezpochybňuje. V Bílé knize se uvádí, že od roku 
2014 armádní policie asistovala vládě autonomní oblasti při eli-
minaci 1588 teroristických skupin a zajetí 12 995 teroristů. To 
není málo. Není však pravděpodobné, že by se ve světě našla 
nějaká funkční vláda, která by uvolnila prostor separatistům  
v oblastech, jako je Tibet či Sin-ťiang, nebo se zřekla území, 
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které počítá ke svému geopolitickému jádru, jako je tomu v pří-
padě Tchaj-wanu. 

Bílá kniha Čínská národní obrana v nové éře je důležitá z ji-
ného důvodu. Je to desátý dokument tohoto typu, který od roku 
1998 čínská vláda zveřejnila. Na padesáti stranách ukazuje dok-
trinální zásady zahraniční i vojenské politiky. Vychází z teze, že 
„svět ještě není klidným místem“. I když je v současnosti více 
vybalancován, mezinárodní pořádek je podkopáván stále aktiv-
nější politikou hegemonismu, mocenskou politikou, unilatera-
lismem a dlouhodobými regionálními konflikty a válkami. Úsilí 
o kontrolu zbrojení a odzbrojení prohrává tváří v tvář snahám 
obnovit závody ve zbrojení. USA, Rusko, NATO i Evropská unie  
v tomto duchu upravují své zahraničněpolitické doktríny. Záro-
veň jsou lidé po celém světě propojeni svými bezpečnostními 
zájmy a „stávají se členy komunity se sdílenou budoucností“.

Podle této Bílé knihy se Čína nachází v kritickém stadiu do-
končení výstavby „středně prosperující společnosti“, přičemž 
„socialismus s čínskými charakteristikami vstoupil do nové 
éry“. Peking prostřednictvím tohoto dokumentu sděluje, že i  
v nové situaci nadále dává přednost partnerství před aliance-
mi. Čína se znovu přihlásila k pěti principům mírového soužití, 
které má ostatně zakotveny i v Ústavě. Jako jediná mocnost se 
Čína opět zavázala v žádném případě nepoužít jaderné zbraně 
jako první či hrozit jimi nejaderným státům nebo nejaderným 
zónám. Prohlašuje zároveň, že se nedá zatáhnout do závodů 
v nukleárním zbrojení a bude udržovat svůj jaderný arzenál na 
minimální hladině nutné k zajištění bezpečnosti.

Čínská armáda
Jako první z devíti základních úkolů národní obrany v nové éře 
uvádí Bílá kniha „odstrašit a odolat agresi“. Kromě standard-
ních cílů v duchu úkolu zajistit suverenitu, jednotu, územní ce-
listvost a bezpečnost země lze v tomto výčtu také nalézt zajiš-
tění čínských námořních práv a zájmů či bezpečnostních zájmů 
Číny ve vesmíru, elektromagnetickém prostoru a kyberprostoru. 
V seznamu priorit je i úkol chránit zájmy Číny v zámoří či podpo-
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rovat udržitelný rozvoj země. Ony poslední čtyři úkoly by si jistě 
zasloužily zevrubnou veřejnou diskusi. 

Podle citovaného dokumentu Čínská lidová osvobozenecká ar-
máda (ČLOA) v současné době stále „výrazně zaostává za před-
ními světovými vojenskými silami“. Kromě urychleného pokroku 
v informatizaci by ČLOA měla do roku 2035 komplexně pokročit 
v modernizaci vojenské teorie, organizační struktury, vojenské-
ho personálu, zbraní a vybavení v souladu s modernizací země. 
Do poloviny 21. století by Čína měla „plně transformovat ozbro-
jené síly na síly světové úrovně“. Následující tabulka, převzatá 
ve zkrácené podobě z Bílé knihy Čínská národní obrana v nové 
éře, přibližuje dynamiku vojenských výdajů Číny. Růstu sebe-
vědomí Pekingu odpovídá i fakt, že anglické znění Bílé knihy 
ponechává údaje v čínské měně RMB, v jüanech (¥).

rok HDP
(mld. ¥)

vojenské 
výdaje

 (mld. ¥)

růst vládních 
výdajů 

(%)

růst vojenských 
výdajů (%)

vojenské výdaje 
ve vládních 

výdajích 
 (%)

reálný růst vojen-
ských výdajů

(očištění od inflace) 
(%)

2012 54 036,74 669,192 15,29 11,02 5,31 8,42

2013 59 524,44 741,062 11,32 10,74 5,29 8,14

2014 64 397,40 828,954 8,25 11,86 5,46 9,86

2015 68 905,21 908,784 15,87 9,63 5,17 8,23

2016 74 358,55 976,584 6,75 7,46 5,20 5,46

2017 82 712,17 1 043,237 8,17 6,83 5,14 5,23

Odkaz jezuitů
A proč je v této souvislosti dobré učit se u jezuitů? Nejde samo-
zřejmě o odkaz pátera Koniáše, který se asi domníval, že knih-
tisk byl vynalezen k tomu, aby bylo možné testovat 451 stupňů 
Fahrenheita. Jde o jiné příslušníky Tovaryšstva Ježíšova, o ty, 
kteří koncem sedmdesátých let 16. století dorazili na jih Číny, 
aby už začátkem století následujícího začali působit v Pekin-
gu. Mezi řadou vynikajících jezuitských vzdělanců v Číně vynikal 
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italský jezuita Matteo Ricci (1552-1610). Ten se v Číně nevěno-
val jen převracení pohanů na jedinou pravou víru, ale také po-
kračoval ve svých výzkumech v oblasti matematiky, mechaniky, 
chemie, lékařství, medicíny, geografie a kartografie. Ve všech 
těchto oborech publikoval, a to povětšině čínsky. Jeho pojetí 
misijní práce se říká „Ricciho metoda“, jejíž podstatou je přizpů-
sobení se prostředí. Jak píše Vladimír Liščák v knize Mezi tole-
rancí a intolerancí (Praha: Academia, 2017), tato technika spočí-
vala především „v dokonalém zvládnutí čínštiny, ve znalostech 
historie čínského národa, jeho světských a duchovních tradic 
a v navázání dialogu s místními učenci-literáty“. Takto Ricci 
dospěl nejen k tomu, že se oblékal jako mandarín, ale hlavně  
k přesvědčení, že čínskou konfuciánskou tradici lze spojit s křes-
ťanstvím. Že „vynikající etická a sociální doktrína konfuciánství 
by měla být doplněna o metafyzické myšlenky křesťanství“. 

Jezuité tehdy pomáhali Západu a Východu překlenout civili-
zační rozdíly, či udělat z těchto rozdílů vzájemnou výhodu. Ame-
rický sinolog John Fairbank v knize Dějiny Číny (Praha: Nakla-
datelství Lidové noviny, 1998) uvádí, že v 17. a 18. století asi 
osmdesát jezuitů přeložilo do čínštiny na čtyři sta západních 
prací, z nichž více než polovina pojednávala o křesťanství a 
zhruba třetina o exaktních vědách. A nejen to. Ricci počátkem 
17. století nakreslil pozoruhodnou mapu světa, která císaři uká-
zala, že dokonce i Říše středu je relativně malá. Když na sebe 
čínská a ruská říše narazily na Dálném východě, byli to jezuité, 
kteří zprostředkovali nejen překlad jednání, ale i sepsání Něr-
činské smlouvy (1689) o hranici; jedna z jazykových mutací této 
úmluvy je v latině. 

A jak to skončilo? Nekompromisní znalci jediné pravdy přede-
vším z dominikánského a františkánského řádu žalovali u pape-
že, že jezuité jsou nedůslední a schvalují například pohanské 
obřady uctívání předků. V březnu 1715 papež odsoudil postup 
jezuitů a přizpůsobování se místním zvyklostem zakázal. Kul-
turní konvergence skončila. Následně čínský císař v roce 1724 
vypověděl křesťanské misionáře do Kantonu – s výjimkou těch, 
kteří pracovali u císařského dvora. Doplatily na to obě strany, 
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spolupráce se postupně měnila na konfrontaci. V době opiových 
válek už křesťanští misionáři stáli téměř v jednom šiku na stra-
ně evropských interventů.

 
***

Život přináší každý den nová a nová témata, ke kterým se 
musí politici a novináři vyjádřit. Nelze být odborníkem na každý 
nový námět a povětšině nebývá čas na podrobnější seznámení 
se s překotně se valícími podněty. Odpovědný státník i žurna-
lista by však měl mít určitou hierarchii hodnot seřazenou podle 
významu či velikosti obsaženého rizika. Vývoj Číny, a to včetně 
jejího vojenského potenciálu a strategie, by měl patřit mezi té-
mata na vrcholu významové pyramidy. Vyžaduje nadstandardní 
pozornost. Od pasu střílené komentáře k takovým dokumen-
tům, jako je Bílá kniha Čínská národní obrana v nové éře, jsou 
přinejmenším promarněnou příležitostí, jak se k pochopení 
Číny přiblížit. Sdílená budoucnost je nevyhnutelná, ale může 
také být plná nedorozumění, střetů a válek. 

!Argument, 29. 7. 2019 
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Čína jako megatrend

Změna je život. Tato fráze je, jako většina frází, odrazem 
samozřejmosti – proč by se tedy měl někdo zrovna dnes 
divit tomu, že se Čína a s ní globální svět mění? Důvody 

jsou hned dva. Především – něco tak osobitého tu ještě nebylo. 
A za druhé, probíhající změna obsahuje mimořádně nebezpečné 
riziko. Výchozí matematika je prostá: v současné době má podle 
statistik OSN Čína 1409 milionů (tedy 1,4 miliardy) obyvatel, 
zatímco ve Spojných státech žije 324 milionů lidí. I když se při-
počte přibližně 513 milionů obyvatel Evropské unie, je na Zápa-
dě o více než půl miliardy lidí méně než v Číně. A nejde jen o po-
čet: lidé v Číně jsou velmi pracovití, talentovaní a organizovaní.

Čtyři dekády reforem
Čína se chystá na oslavy toho, čemu se někdy říká „druhá re-
voluce“. Před čtyřiceti lety, konkrétně 10. listopadu 1978, se  
v Pekingu sešla pracovní konference Komunistické strany Číny. 
Trvala déle než měsíc a kromě jiného probírala ekonomickou si-
tuaci. Doporučení této konference poté schválilo třetí plenární 
zasedání 11. ústředního výhoru KS Číny, které jednalo v prosinci 
téhož roku – začalo období reforem a otvírání se světu. 

Za uplynulých čtyřicet let vzrostl hrubý domácí produkt Číny 
přibližně 33krát. Tento růst je spojen s hledáním čínské podoby 
socialismu. To je patrné na celé řadě rozvojových programů, kte-
ré Čínu odlišují od Indie. Například podle čínského statistického 
úřadu od roku 1978 do loňského roku bylo na čínském venkově 
740 milionů lidí vytrženo ze života v chudobě (chudoba je vyme-
zena jako méně než 2300 jüanů, tedy cca 336,1 dolarů za rok). To 
představuje 70 % z lidí, kteří byli na celém světě za toto období 
vymaněni z chudoby. Současné čínské plány hovoří o tom, že do 
roku 2020 bude chudoba v Číně zcela vymýcena. 

Čínu lze ale poměřovat i s těmi nejsilnějšími. Graham Alli-
son, profesor z Harvard University, v knize Osudová past, kte-
rá nedávno vyšla i česky, například uvádí, že v letech 2011 až  
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2013 Čína vyprodukovala a spotřebovala více cementu než USA 
za celé 20. století. V rozmezí patnácti let se v Číně objevilo 
takové množství novostaveb, které se rovná veškeré součas-
né zástavbě v celé Evropě.1  Nebo jinak: každoročně Geologická 
správa USA, spadající pod tamní ministerstvo vnitra, vydává 
zprávu o těžbě a zpracování minerálů ve světě. Podle tohoto 
dvou set stránkového dokumentu loni Spojené státy vyproduko-
valy 86 milionů tun cementu – a Čína 2400 milionů (2,4 miliardy) 
tun. Tato čínská produkce představuje více než 58,5 % cementu 
vyrobeného ve světě. Čína je prostě zemí jiných čísel. Napří-
klad v Česku a na Slovensku není ani jeden kilometr rychlodrah,  
v Číně jich je přes 20 tisíc. Ve Francii jich bylo od osmdesátých 
let minulého století postaveno o něco více než 2,6 tisíc kilome-
trů; v Číně se uvádí do provozu každoročně dva tisíce kilometrů 
rychlodrah.

Osudová odpovědnost
Citovaná Allisonova kniha ale není ani o cementu, ani o želez-
nici. Je o tom, čemu se říká „Thukydidova past“. To je název 
problému, který před dvěma a půl tisíci lety popsal Thukydi-
des v knize Peloponéská válka, když charakterizoval příčiny 
konfliktu mezi Athénami a Spartou. Thukydides nesklouzl do 
oblasti představ o sváru demokratické a aristokratické ideolo-
gie: „Za nejpravdivější důvod, i když se o něm nejméně mluví, 
považuji růst aténské moci, který vyvolal u Lakedaimoňanů 
takové obavy, že se odhodlali k válce.“2  Řečeno akademičtěj-
ším jazykem současnosti, obava ze ztráty výhodné pozice vede 
hegemona k preventivní válce proti rodícímu se vyzyvateli. Že 
ale nejde pouze o akademický problém, to naznačuje fakt, 
že o nebezpečí Thukydidovy pasti hovořili americký a čínský 
prezident v roce 2015 během návštěvy Si Ťin-pchinga v USA.  
V průběhu této cesty v jednom ze svých vystoupení prezident 
Si prohlásil, že bychom měli svůj úsudek striktně opírat  
o fakta, jinak se staneme obětí šeptandy, paranoie a narcisis-
mu. „Nic takového jako takzvaná Thukydidova past ve světě 
neexistuje. Pokud by se ale významné země opakovaně do-

1 Viz ALLISON, Graham: Osudová 

past. Spojené státy versus Čína a 

Thukydidovo poučení z dějin. Pra-
ha: Prostor, 2018, s. 49.

2 THUKYDIDES: Dějiny pelo-

ponéské války. Praha: Odeon 1977, 
s. 33.
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pouštěly chybných strategických výpočtů, mohly by na sebe 
takovou past nastražit.“

Thukydidova past je zobecnění, které se může změnit v sebe-
splnitelné proroctví. Když v roce 1993 vystoupil Samuel Hunting-
ton s tezí o konfliktu civilizací, příliš souhlasných hlasů se neo-
zvalo. Dnes je Západ plný rychlokvašených odborníků na islám, 
„konfuciánskou civilizaci“, „židovsko-křesťanskou tradici“, pra-
voslaví… Allison píše o výzkumu na Harvard University, který 
odhalil, že za uplynulých pět století tu bylo „šestnáct případů, 
kdy vzestup jednoho vlivného státu narušil postavení jiného“. 
Konkrétní závěr je neúprosný: „dvanáct takových sporů skončilo 
válkou, čtyři nikoli“.1  Je zřejmé, že špatné odhady, předsudky a 
touha udržet si výsady jsou velice časté a snadno mohou vytvo-
řit podmínky k velké válce, byť si ji téměř nikdo nepřeje. A třeba 
zdůvodnit onu tragédii takzvanou Thukydidovou pastí.

Obchodní válka
Zdá se, že Washington na novou situaci vytvářenou čínským 
ekonomickým zázrakem není připraven. Rozehrává nejrůznější 
lokální hry, pomocí kterých se pokouší čelit globálnímu růstu 
vlivu Pekingu. Tu se hovoří o protažení NATO do Asie, jindy zase 
o ekonomických integračních uskupeních bez Číny, v poslední 
době o potřebě „arabského NATO“ a podobně. Politika Ameri-
ca First! a otevřená obchodní válka by měly zastavit globální 
megatrendy. To vše ale nezabránilo skutečnosti, že meziroční 
růst čínského zahraničního obchodu činil minulý měsíc 9,9 % a 
že zářijový přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy byl 
rekordní: 34,1 miliardy dolarů; čínský export do USA meziročně 
vzrostl o 13 %. 

Viceprezident USA si několikrát stěžoval, že Čína zasahuje 
do tamních listopadových voleb. Republikáni si dělají dopředu 
alibi, aby nějak zdůvodnili blížící se porážku. Že volby budou – 
částečně – ovlivněny obchodní válkou, to už !Argument psal. 
Pokud jde ale o přímý tlak na politiku v USA, situace vypadá tro-
chu jinak. Podle washingtonského Centra pro odpovědnou po-
litiku, které mimo jiné sleduje zahraniční lobby v USA, letos 

1 ALLISON, Graham: Osudová past. 
Citované vydání, s. 94.
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bylo zatím na ovlivnění politiky a veřejného mínění ve Spoje-
ných státech ze zahraničí vydáno přibližně 200 milionů dolarů. 
Od ledna roku 2017 to podle aktualizovaných výdajů bylo téměř 
645,9 milionů. A na prvním místě není ani Rusko, ani Čína: nej-
více vydala vláda Jižní Koreje (54,7 milionů od ledna 2017, letos 
zatím výrazný pokles na 2,7 milionů), následuje japonská vláda, 
pak – asi jako zprostředkovatel – vláda Marshallových ostrovů, 
Irsko… Čína se umístila na devátém místě (15,7 milionů dolarů 
od ledna 2017, letos 3,1 milionů), těsně před firmou Deutsche 
Telekom.

Přestože se desetiletí hovoří o zpomalení čínského růstu, 
pravdou je, že teprve začíná synergický efekt spojený s dru-
hou revolucí, tedy s politikou reforem a otevírání se světu. 
Teprve teď generace vyrostlá během uplynulých čtyř dekád 
nastupuje do řídících funkcí, teprve teď se začínají zúročovat 
obrovské investice do základního výzkumu a technologických 
inovací. Tvrzení, že čínský růst je postaven na krádežích du-
ševního vlastnictví v USA, jsou nesmyslná. I když kopírování 
a průmyslová špionáž jistě existují, podstata čínské inovační 
dynamiky je někde jinde. Podle čínského statistického úřadu 
vydala Čína loni na vlastní výzkum a vývoj 257 miliard americ-
kých dolarů (to je přibližně 2,6 bilionů českých korun). Podle 
téhož zdroje na konci minulého roku pracovalo v Číně ve vý-
zkumu a vývoji 6,2 milionů zaměstnanců. A výdaje na vědu a 
výzkum v Číně dále rostou. 

***

Čínský rozmach je megatrendem, který hýbe globální ekono-
mikou a politikou. Není doplněním sytému o novou supervel-
moc. Je globální metamorfózou, změnou současného uspořádá-
ní světa. Je hledáním nových pravidel. Západ potřebuje politiky 
a intelektuály, kteří chápou, že eurasijská orientace Evropské 
unie znamená směřování ke sdílené prosperitě, nikoliv zradu 
euroatlantických zájmů. Západ se musí na započatou přeměnu 
adaptovat, nefňukat a nehovořit o osudové Thukydidově pasti. 
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Řeči o nevyhnutelné válce nebo schovávání se před změnami 
svět nezastaví. Válka by byla sebevraždou, izolacionalismus 
vede Západ do skanzenu. 

!Argument, 15. 10. 2018
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Nová studená válka

Komentátoři milují analogie, protože odstraňují, alespoň 
zdánlivě, potřebu složitého vysvětlování: „Je to podobné 
jako TO – a TO přece znáte!“ Pomocí takového přístupu 

se současnost stala novou studenou válku. Protože každá sluš-
ná analogie kulhá alespoň na jednu nohu, je i toto přirovnání 
nepřesné: studenou válku charakterizovala ideologicko-poli-
tická konfrontace plná mesianistických představ z obou stran. 
To dnes chybí, alespoň na jedné straně. Ovšem i slovní spojení 
„studená válka“ bylo nepřesnou metaforou, tedy přenášením 
významu na základě vnější podobnosti. Ostrý konflikt byl připo-
dobněn k válce, což přitáhlo pozornost, napomáhalo organizo-
vat myšlení a zjednodušilo rozhodování. Naznačovalo také, že 
neteče krev, což veřejnost mělo uklidnit. Jenže už od pravěku 
byly války horké, spojené s ohněm. Sociologická definice pak 
válku chápe jako souvislý ozbrojený konflikt, který má za násle-
dek nejméně jeden tisíc mrtvých za rok. A nepřímé konflikty So-
větského svazu se Spojenými státy v době studené války měly 
za následek miliony mrtvých. K přímé vojenské konfrontaci ov-
šem došlo pouze jednou: během korejské války v řadách čín-
ských dobrovolníků proti Američanům bojovali i sovětští letci, 
což obě strany tehdy tajily, aby nedošlo k nežádoucí eskalaci.  

Obchodní válka
Metafora ale pomáhá. Obchodní válka, kterou Spojené státy 
vyhlásily Číně, v mnohém studenou válku připomíná. Nejprve 
ale proč „válka“. Protože ve válce, jako v lásce, je prý dovoleno 
vše – a to se Bílému domu líbí. Tedy, dovoleno není vše, ale 
kdo bude soudit nejsilnějšího? A tak lze například proti firmě 
Huawei Technologies nasadit doma sankce zakazující užívaní 
i spolupráci, v Kanadě soudy, u spojenců vymáhat „solidární“ 
jednání… O co jde? O podíl na trhu síťových zařízení, terminálů, 
telefonů, tabletů. Firma Huawei měla loni příjmy 105,2 miliard 
dolarů, zaměstnávala více než 188 tisíc lidí. A nejen to. Připo-
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jený graf přeložený z nejnovější zprávy v Ženevě sídlící Světové 
organizace duševního vlastnictví ukazuje, že firma Huawei je 
největším inovátorem na světě, že loni přihlásila nejvíce pa-
tentů. Aby byl casus belli jasnější: z deseti největších inovátorů 
jsou dvě firmy z USA a dvě z Evropy, z Číny jsou tři. Čína má dnes 
vlastní síť meteorologických i navigačních družic, příští rok by 
měla mít vlastní kosmickou stanici, letos by mělo odstartovat 
první v Číně vyrobené největší dopravní letadlo světa – moderni-
zovaná verze An-225, Čína přebírá inciativu ve výzkumu oceánů, 
rázně vplouvá do Arktidy, realizuje největší projekty na ochranu, 
ale i úpravu životního prostředí… 

Takto vypadá takzvané bezpečnostní riziko. Že by v technologiích 
Huawei mohla být špionážní zařízení? Asi mohla. Zatím se ale důka-
zy pohybují na úrovni „vysoce pravděpodobné“ a „když mi tak činí-
me, oni určitě taky“; tomu věří jen ti, kdo věřit chtějí. Spojené státy 
odstartovaly obchodní válku proto, aby v zárodku udusily růst svého 
konkurenta. Do válečné hry vsadily opravdu mnoho. Zpochybnily ce-
lou řadu smluv, čímž se stávají nevěrohodným partnerem. Praktikují 
arogantní diplomacii a začínají být nesympatické i vlastním spojen-
cům. Ničí u světové veřejnosti dlouho pečlivě kolorovaný obraz USA 
coby laskavého liberálního vzoru. Tlačí Čínu k zemím, jako je Rusko, 
což je vojenský gigant, a Írán, což je ropný gigant. 
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Mocenský potenciál
Čína a USA se vzájemně potřebují. Oficiální stanovisko Pekingu 
nejnověji přibližuje dokument Čínský postoj k čínsko-americ-
kým ekonomickým a obchodním konzultacím. Jenže vzájemná 
potřeba je v řadě konkrétních vazeb asymetrická, což u někte-
rých lidí v USA vyvolává představu, že je možné manipulací ob-
chodu a zastrašováním získat jednostranné výhody. To ale není 
celý příběh. I když Donald Trump možná vnímá novou stude-
nou válku především jako ekonomický problém, washingtonský 
deep state pohlíží na svět pod churchillovským geopolitickým 
zorným úhlem a vede boj za udržení anglosaské hegemonie. 
Sází na to, že když se nebude dařit ekonomickému tlaku, je tu 
ještě vojenská síla. Jenže i v této oblasti, přestože Spojené státy 
vydávají bezkonkurenčně nejvíce peněz na zbrojení, se situace 
změnila. Počátkem roku zveřejnila vojenská zpravodajská služ-
ba USA (Defense Intelligence Agency; DIA) studii Čínská vojen-
ská moc. Tato zpráva bez emocí a bez přehnaných předsudků 
popisuje současný silový potenciál Číny. Hned na prvních stra-
nách obsahuje pozoruhodnou tezi, že „intervence letadlové lodi 
7. flotily válečného námořnictva USA během čínsko-tchajwan-
ské »raketové krize« v roce 1996 a neúmyslný úder NATO proti 
čínskému velvyslanectví v Srbsku v roce 1999 způsobily, že se 
Peking zaměřil na budování kapacit konkurujících silám USA“ 
(myšleno samozřejmě úder letectva USA, a to na velvyslanectví 
ČLR v tehdejší Jugoslávii). 

Podle citovaného dokumentu DIA začala Čína v roce 2004 mě-
nit svoji vojenskou strategii, která byla do té doby zaměřena na 
obrannou lidovou válku. Nová role armády zahrnuje zajištění 
suverenity, územní celistvosti a vnitřní bezpečnosti Číny; za-
chování „období strategické příležitosti“ pro čínský rozvoj; za-
jištění národních zájmů; pomoc obhájit světový mír. V roce 2015 
byla zveřejněna nová čínská Vojenská strategie, podle níž Čína 
zůstává jedinou jadernou mocností, která se drží politiky ne-
použití nukleárních zbraní jako první. V téže době prezident Si 
Ťin-pching zahájil největší reformu čínských ozbrojených sil za 
tři dekády. Byly zvýšeny pravomoci Ústřední vojenské komise, 
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upevněna role komunistické strany (likvidace korupce, upev-
ňování loajality, zvyšování operačních schopností), nově byly 
reorganizovány ozbrojené síly do čtyř vojenských okruhů. Za-
čalo přezbrojování zaměřené na nové, informační technologie 
a nahrazování vojenského dovozu vlastní výrobou. Podle prezi-
denta Si Ťin-pchinga by základních cílů modernizace ozbroje-
ných sil mělo být dosaženo do roku 2020 a v polovině století by 
měla být Čína prosperující, moderní a silnou socialistickou zemí  
s armádou na světové úrovni.

Zrození supervelmoci
Na světové úrovni je ale čínská armáda už nyní. Americký server 
GlobalFirepower, který sleduje 55 jednotlivých faktorů kon-
venční moci, přisuzuje Číně třetí místo mezi velmocemi. Tabul-
ka na konci článku ukazuje některé činitele uváděné tímto ser-
verem, doplněné o charakteristiku jaderné síly podle aktuálních 
údajů americké Asociace pro kontrolu zbrojení. Svého nového 
postavení si je vědoma i Čína. 

Začátkem června na asijské bezpečnostní konferenci Shangri-
-La Dialog, kterou každoročně v Singapuru organizuje brit-
ský Mezinárodní institut strategických studií, čínský ministr 
obrany Wej Feng-che charakterizoval mezinárodní prostředí a 
roli čínské armády v něm. Zdůraznil, že tato čínská armáda je 
určena k „obraně státní suverenity, bezpečnosti a rozvojových 
zájmů“. Popsal ohniska, kolem nichž se soustřeďuje pozornost 
jak armád, tak i veřejnosti. V souvislosti s Jihočínským mořem 
připomněl, že tudy proplouvá každoročně více než 100 tisíc 
lodí, přičemž „žádná nebyla ohrožována“. Problémem ale je, že  
v „posledních letech některé země z jiných oblastí přicházejí do 
Jihočínského moře předvádět své svaly ve jménu svobody navi-
gace“. Jedná se o přesun ozbrojených sil na velkou vzdálenost 
a ofenzivní operace, které destabilizují region. Jak ale zdůraznil 
generál Wej, čínská veřejnost sdílí názor: „Chcete jednat? Jste 
vítáni. Chcete bojovat? Jsme připraveni. Chcete nás zastrašit?  
V žádném případě.“ 
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*** 

Čína chce v domácím prostředí spojit rozvoj a stabilitu, při-
čemž změny ve světě vnímá jako propojení příležitostí i rizik.  
A svět se mění i díky proměnám samotné Číny, což některým li-
dem ze Západu připadá jako hrozba. Už před lety americký eko-
nom a sociolog Immanuel Wallerstein napsal, že „skutečnou 
otázkou není, zda jsou USA jako hegemonická mocnost na se-
stupu, ale zda jsou schopny najít způsob, jak to činit elegantně, 
s minimálními škodami pro svět i pro sebe samé“. A zformuloval 
zákonitost, kterou lze vztáhnout na současnou politiku USA a 
Číny: „Tím se vracíme k nejstaršímu příběhu v dějinách hege-
monistických mocností. Dominantní mocnost se soustřeďuje na 
vojenství, kandidát na ná-stupce se zaměřuje na ekonomiku. 
Tento druhý přístup se vždy vyplácí, a to značně.“1  Je nutné 
zvyknout si na to, že Západ má rovnocenné partnery. Čínský 
ekonomický zázrak obchodní válka nezničí. A na skutečnou vel-
kou válku proti Číně, která by zároveň nebyla sebevraždou, je už 
pozdě. 

!Argument, 10. 6. 2019
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Obchodní válka USA a Číny

Americký prezident měl ve svém projevu na Valném shro-
máždění OSN pravdu, když minulý týden prohlásil: „Za 
méně než dva roky toho má vláda dosáhla více než téměř 

kterákoli jiná v historii naší země.“ Opravdu, málokterý z vládců 
Bílého domu zatřásl světem tak mocně, jako to udělal Donalda 
Trump. Rozjel se proti globalizaci s praporci, na kterých je na-
psáno America first! To není špatné heslo; i vládci v Česku a na 
Slovenku by se měli starat především o to, jak prospívají své 
zemi, a teprve potom se ohlížet, co na to Velký bratr či dáma 
z Albionu. Problém Trumpova přístupu je v tom, že starat se  
o zájmy USA není totéž jako usilovat o to, aby svět byl unipo-
lární. Snaha o nadvládu je totiž velmi riskantní a kontraproduk-
tivní. 

Při pohledu z Prahy a Bratislavy se současný obchodní spor 
Washingtonu a Pekingu může zdát dětinský: „Jako malí kluci 
na písku!“ Tak by se opravdu často daly charakterizovat některé 
konflikty mezi státy. I když jsou odůvodňovány vznešenými slo-
vy a dovolávají se boží vůle či lásky k národu, jedná se mnohdy 
o malichernosti – které ale ve svém konečném důsledku mohou 
mít nedozírné následky. V případě aktuální fáze obchodních 
sporů USA s Čínou, které inicioval Washington, jsou už první 
propočty ztrát zřejmé. 

Kdo tratí více
V minulém týdnu zveřejnila informační kancelář Státní rady ČLR 
Bílou knihu nazvanou Fakta a čínská pozice v otázce čínsko-
-amerických obchodní konfliktů. Tento sedmdesátistránko-
vý materiál začíná slovy, která ukazují, jak Čína vnímá samu 
sebe a jak vidí USA: „Čína je největší rozvojová země ve světě a 
Spojené státy jsou největší rozvinutá země.“ I když má Čína už 
asi největší hrubý domácí produkt (HDP), podle Mezinárodního 
měnového fondu činil loni HDP na hlavu v Číně 8643 dolarů, 
což je 71. místo ve světě a 14,5 % úrovně HDP na hlavu v USA.  
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A nejenže jsou tyto státy v odlišné fázi ekonomického rozvoje, 
ale také mají odlišné ekonomické systémy. Proto si v minulosti 
vytvořily několik společných institucí zajišťujících komunikaci a 
kooperaci. Přesto ale Washington rozjel obchodní válku.

  V uvedené čínské Bílé knize lze nalézt obrovské množství 
údajů, přičemž není nutné souhlasit s každým číslem či hodno-
cením. Důležité je porozumět trendům, a ty nevypadají dobře. 
Jen pro ukázku lze převzít tabulku, jak hodnotí důsledky sou-
časné etapy obchodní války nastartované Washingtonem ně-
které instituce. 

 Dopad obchodní války na světovou ekonomiku

WTO Jestliže se cla vrátí na úroveň před dohody v GATT/WTO, glo-
bální ekonomika se okamžitě zmenší o 2,5 procenta a víc než 
60 % světového obchodu zmizí.

IMF (Současné) zvýšení cel by mělo zpomalit globální růst o 0,5 
procentního bodu.

Barclays Capital Globální ekonomický růst by se měl zpomalit o 0,6 procentní-
ho bodu a globální inflace by se měla zvýšit o 0,7 procentního 
bodu.

Standard & Poor’s Globální ekonomický růst se pravděpodobně sníží o jeden 
procentní bod.

Bank of England Zvýšení cel o 10 % mezi USA a všemi jeho obchodními part-
nery připraví USA o 2,5 % výroby a světovou výrobu sníží o 
jedno procento.

Bank of France Když země zdaní import o dalších 10 %, export jejích obchod-
ních partnerů se sníží o 13 až 25 %.

Popravdě řečeno, zatímní důsledky obchodní války odstartované  
z USA nejsou pro světový ochod nikterak dramatické. Pohled na stránky 
čínského statistického úřadu ukazuje, že pro první pololetí Čína před-
pokládala svůj meziroční růst o 6,5 %, což překročila a dosáhla nárůst 
o 6,8 % HDP. Jenom průmyslová výroba hlásí v prvních osmi měsících 
meziroční nárůst zisku o 16,2 %. Problém je, že právě to se může ně-
kterým z iniciátorů zvyšování cel a zavádění sankcí nelíbit a budou po-
žadovat jejich další rozšíření a navýšení. Pak na obchodní válku USA  
s Čínou doplatí všichni mnohem více, než naznačuje uvedená tabulka. 
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Výměna zboží
Washington k tomu, aby ukřivděně manifestoval svoji pozici, 
vytrhává povětšině z údajů o vzájemném obchodu jedinou po-
ložku: výměnu zboží. Nesleduje služby a investice, ale ani úro-
veň vlastních ochranářských opatření, které v hospodářských 
vztazích se zahraničím zavedly Spojené státy už před začátkem 
současné obchodní války. Jen pro ilustraci pár čísel z uvedené 
čínské zprávy. Po této selekci mají ovšem v Bílém domě pravdu: 
od roku 1990 stoupl podíl Číny na obchodním deficitu Spojených 
států z 9,4 % na 46,3 %. Patří k ilustracím tohoto procesu, že 
růst deficitu Spojených států vůči Číně v poslední dekádě do-
provázel pokles nezaměstnanosti v USA. 

Od roku 1979, kdy byly mezi ČLR a USA ustanoveny diplomatic-
ké styky, vzrostla zbožní výměna mezi těmito zeměmi 233krát. 
V současné době jsou USA pro Čínu největší exportní trh (19 % 
čínského exportu) a šestý největší zdroj importu (8 % čínského 
importu). Loni například 57 % vývozu sójových bobů mířilo na 
čínský trh, Čína se podílela na obchodu firmy Boeing čtvrtinou, 
20 % automobilového exportu z USA mířilo do Číny, 17 % bavlny, 
14 % integrovaných obvodů vyvážených z USA zakoupili obchod-
níci z Číny. 

Služby a investice
Ale jsou tu i služby. Výměna mezi USA a Čínou v této ob-
lasti vzrostla za posledních deset let z 24,9 miliard na  
75,0 miliard dolarů. USA jsou druhým největším partnerem 
Číny v obchodu se službami; Čína je třetím největším trhem 
pro export služeb z USA. Tento obchod s USA je největší po-
ložkou čínského deficitu v této oblasti, a to na úrovni zhruba 
20 %. Loni čínští návštěvníci USA – turisté, studenti (těch 
bylo 420 tisíc), ale i pacienti hledající zdravotní služby – 
utratili 51 miliard dolarů. V období od roku 2006 do roku 
2016 vykazoval čínský deficit v oblasti turismu průměrný 
roční nárůst 50,8 %. 

Mezi roky 2012 a 2016 Čína dovezla ze Spojených států 28 tisíc 
položek intelektuálního vlastnictví, přičemž za ně zaplatila jen 
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loni 7,2 miliardy dolarů, což je čtvrtina čínských plateb v této 
oblasti. Celkový počet Čínou zakoupených patentů vzrostl ze 
117,5 tisíc v roce 2012 na 135,9 tisíc vloni. V loňském roce bylo  
v Číně registrováno 142 tisíc obchodních značek, dalších 20 tisíc 
získalo prodloužení registrace. Na poplatcích za licence zapla-
tila Čína do USA v roce 2016 téměř osm miliard dolarů. Loni 
koupila Čína v USA 31 filmů, a to za 650 milionů dolarů. 

Spojené státy stále představují hlavní zdroj zahraničních in-
vestic v Číně. Na konci roku bylo v Číně přibližně 68 tisíc podni-
ků s finančními investicemi z USA s celkovou hodnotou investic 
83 miliard. Přímé čínské investice v USA činily na konci roku 
2017 v souhrnu přibližně 67 miliard dolarů. A na jednu položku 
čínských investic, která pomáhá udržet stabilitu americké i glo-
bální ekonomiky, by ti, kdo rozjíždějí obchodní válku, neměli ni-
kdy zapomínat: podle Ministerstva financí USA vlastnila Čína 
na konci letošního července vládní obligace USA v hodnotě více 
než jeden bilion dolarů. Tato investice do ekonomiky Spojených 
států může být použita i v obchodní válce. 

***

Na zasedání Rady bezpečnosti OSN Donald Trump obvinil 
Čínu, že se snaží ovlivnit nadcházející listopadové volby v USA. 
Nelze zjistit, zda to Peking činí cíleně, ale každá odvetná reakce 
na americké kroky při iniciování obchodní války nutně musí za-
bolet. Firma Ford si stěžuje na zdražení oceli a hliníku na ame-
rickém trhu, státy jako Texas či Jižní a Severní Karolína počítají 
úbytky v exportu na miliardy. A podle posledních výzkumů ve-
řejného mínění vedou demokraté nad Trumpovými republikány 
– například Fox News Poll hlásí rozdíl 7 procentních bodů, Pew 
Research Center 10 procentních bodů a Gallup Poll 9 procent-
ních bodů. Jistě to není jen kvůli započaté obchodní válce, ale i 
ta tomu určitě napomáhá. 

Mimořádně pestré ekonomické vztahy Číny a USA jsou ukáz-
kou globální provázanosti osudů. Čínsko-americký obchod je 
silně komplementární, doplňuje, míchá obě největší světové 
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ekonomiky. Má jistě spoustu problémů, které je nutné řešit 
– ovšem jednostranná uspěchaná rozhodnutí řešením nejsou. 
Navíc představa, že se agresivní geoekonomickou aktivitou po-
daří naplnit sny o geopolitické nadvládě, je krajně nebezpečná. 
Čínská ekonomika opírající se nejen o více než miliardu talen-
tovaných a organizovaných lidí, ale i o největší finanční rezervy 
se nutně musí stát největší ekonomikou světa. Spojené státy 
budou druhé – což není žádná tragédie, je to zaručený obrovský 
podíl na světovém bohatství. Je jen nutné podívat se na tuto 
nově se rodící situaci bez klukovské ješitnosti, nepokoušet se  
z ní uniknout slepými uličkami, a vytěžit z ní co nejvíce. 

!Argument, 1. 10. 2018
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Hongkong a barevné revoluce

Jak zadržet Čínu? To je, oč tu běží – obnovit hegemonii USA 
ve světě v první řadě vyžaduje zastavit čínský ekonomický 
a vojenský růst. Americký politolog Michael Mandelbaum, 

bývalý poradce Bila Clintona, píše v článku Nové zadržování 
(Foreign Affaires, March/April 2019), že i dnes Washington čelí 
obdobným protivníkům amerických hodnot a zájmů USA jako za 
studené války. Díky změnám, jako je například růst vzájemné 
ekonomické závislosti, ale zadržování vyžaduje určité korekce: 
„čínský vojenský kolaps by posílil asijskou bezpečnost, čínský 
hospodářský kolaps by přinesl hospodářskou katastrofu“. 

Politika zadržování
Zkušenost ze studené války ukazuje, že existuje dvojí pojetí za-
držování či dva hlavní úkoly politiky zadržování. Defenziva je 
svěřená diplomacii a směřuje do okolí „revizionistického“ státu 
usilujícího o změnu globálního uspořádání pracně vytvořené-
ho Washingtonem. Zaměřuje se především na vytváření vojen-
ských aliancí vedených USA a ekonomických oblastí závislých 
na Spojených státech. Ofenzivní pojetí zadržování je zaměřeno 
na přímý rozklad „revizionistického“ státu. To vše v případě Číny 
vyžaduje vyřešit tři úkoly: (a) vnést chaos na periferii státu, tedy 
do Tibetu plus Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, a do nej-
citlivějších pobřežních míst, jako je Hongkong; (b) torpedovat 
projekt nové hedvábné stezky; (c) narušit sociálně-politickou 
stabilitu režimu.

Hongkong se v posledních týdnech stal místem, kde probíhá 
pokus diskreditovat jeden z nejzávažnějších principů součas-
né čínské politiky – zásadu „jedna země, dva systémy“. Ta se 
díky Teng Siao-pchingovi stala počátkem osmdesátých let já-
drem nově nabízených vztahů Pekingu s Hongkongem, Macaem 
a Tchaj-wanem. Předpokládá, že nalezení odpovědi na otázku, 
zda socialistické, nebo kapitalistické uspořádání ve zmíněných 
enklávách, bude předáno příštím generacím. 
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Kolonie Hongkong
Při letošních pouličních bouřích někteří demonstranti nejen 
strhli čínskou vlajku a čínský státní znak, ale po dobytí Legisla-
tivní rady mávali v hlavním jednacím sále vlajkou britskou.  Tím 
symbolicky vyjádřili, nejen co nechtějí, ale také co by si přáli 
– návrat starých pořádků. Samozřejmě vše v novém hávu, na 
ulicích i na okupovaném letišti manifestanti mávají i vlajkami 
USA. Jenže britské koloniální kořeny dnešních bouří jsou zásad-
ní.

Britové kolonizovali oblast, která dnes tvoří město Hongkong, 
postupně. Ostrov Hongkong se stal britskou kolonií po porážce 
Číny v první opiové válce (1842), po té druhé (1860) byl k této 
britské kolonii připojen poloostrov Kau-Lung (Kowloon). Později, 
po prohře Číny v první válce s Japonskem, Londýn využil osla-
bení Pekingu a vnucenou smlouvou připojil na 99 let k britské 
koruně podstatnou část dnešního Hongkongu, takzvaná Nová 
území (1898). Během 2. světové války vzápětí po bombardování 
Pearl Harboru zaútočili Japonci na Hongkong, který po třech 
týdnech bojů obsadili. S koncem války se kolonizátoři do Hon-
gkongu vrátili. Staronový britský guvernér po návratu z japon-
ského zajetí navrhl pro město volenou samosprávu, jeho projekt 
ale v metropoli neprošel – přímá koloniální správa Hongkongu  
z Londýna pokračovala. 

K pozoruhodnostem čínské revoluce patří, že se Čínská lidová 
osvobozenecká armáda při postupu na jih před branami Hon-
gkongu a Macau, portugalské kolonie na území Číny,  zastavila. 
Tehdy byli již britští vojáci připraveni na evakuaci do Austrálie. 
V následujících letech Peking používal Hongkong a Macau jako 
obchodní a finanční brány. Když se blížil konec pronájmu No-
vých území, začala mezi Velkou Británií a Čínou jednání, která 
v roce 1984 vyvrcholila Čínsko-britským společným prohlášením. 
V něm se Velká Británie zavázala navrátit kolonii v roce 1997 a 
Čína potvrdila zásadu „jedna země, dva systémy“. Svorně při-
pravili pro Hongkong Základní zákon, malou městskou ústavu. 
Londýn ovšem zůstal věrný své tradiční politice „rozděl a panuj“: 
poslední britský guvernér urychleně upravil volební pravidla pro 
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hongkongskou Legislativní radu tak, aby nově objevenou láskou 
k demokratické samosprávě kolonizátoři zkomplikovali situaci 
Pekingu. I tak se ale počátkem července 1997 Hongkong opět 
stal součástí Číny jako Zvláštní administrativní oblast ČLR.

Barevná revoluce?
Stačí manifestanty v Hongkongu, Kyjevě či Caracasu označit za 
„demokratickou opozici“, aby vzápětí získali od západních di-
plomatů i hlavního proudu západních médií imunitu. Mají po-
voleno téměř vše. Včetně použití násilí. Takto se formoval scé-
nář takzvaných barevných revolucí, který byl použit při svržení 
Slobodana Miloševiče v Srbsku (2000) a osvědčil se pak během 
„revoluce růží“ v Gruzii (2003). Model barevných revolucí nejvíce 
proslavila „oranžová revoluce“, která dramaticky pozměnila po-
litickou scénu Ukrajiny (2004). Pády vlád v průběhu bouřlivého 
arabského jara (2010 až dosud) i dramatická krize na Ukrajině 
(2013/14) ukázaly možnost úpravy modelu barevných revolucí: 
když se nepodařilo svrhnout vládu pokojnými manifestacemi, 
připravená část opozice přešla k ozbrojenému násilí. 

Koncepce barevných revolucí vychází z poznatku, že v někte-
rých zemích lze pomocí kombinace připravených skupin mlá-
deže, západních médií a nespokojenosti vyrůstající z korupce 
a sociální diferenciace zorganizovat svržení vlády. „Revoluční“ 
aktivita je koncentrována do hlavního města, musí ochromit 
vedení silových orgánů a provládní média. Pro tento úkol byly 
vypracovány scénáře pro nevládní organizace, zpravidla podpo-
rované z demokratického zahraničí, i jejich medializace. 

Očekávání, že barevné revoluce přinesou dramatickou změnu 
sociálně-ekonomické situace, se však ukazují jako nesplnitel-
ná. Zpravidla se jedná jen o výměny na vrcholech moci, změny 
vlastníků některých privatizovaných majetků a novou orientaci 
zahraniční politiky. Což je neskrývaný sen některých „bojovní-
ků za svobodu v Číně“. Jak píše Michael Mandelbaum v cito-
vaném článku, „konstruktivní změna režimu, zejména příchod 
demokracie, by změnila zahraničněpolitické orientace revizio-
nistických mocností“ (Mandelbaum kromě Číny uvádí i Rusko a 

4. ČÍNA



Oskar Krejčí: Komentáře a rozhovory 163

Írán). Ovšem ne vždy se dílo podaří. Z tohoto hlediska měly ne-
očekávaný výsledek „revoluce tulipánů“ v Kyrgyzstánu (2005) a 
„sametová revoluce“ v Arménii (2018), které nepřinesly změnu 
zahraničněpolitické orientace země.

***

Hongkong nemůže v politice zadržování Číny sehrát zásad-
ní roli destabilizátoru režimu či startéru barevné revoluce – je 
na tamní poměry malý a daleko od centra moci. Jestli si něk-
do  myslel, že využije Hongkong jako kartu při obchodních jed-
náních, pak dnes jistě studuje kurzovní lístek. Z hlediska cíle 
zdiskreditovat zásadu „jedna země, dva systémy“ ale současné 
bouřlivé manifestace nepostrádají umné načasování. Přibližně 
za půl roku se na Tchaj-wanu konají prezidentské a parlament-
ní volby. Zatím funkci prezidentky i většinu v parlamentu má 
v rukou Demokratická pokroková strana. Ta reprezentuje tcha-
jwanský nacionalismus snažící se ostrov co nejvíce vzdálit od 
pevniny. Proti nim jako hlavní konkurent stojí Kuomintang. Ten 
představuje celočínský nacionalismu a přes všechny historické 
neshody s komunisty je nakloněn jednání s Pekingem. Výzkumy 
volebních preferencí ukazují, že od manifestací v Hongkongu 
ztrácí Kuomintang své postavení nejnadějnějšího vítěze voleb 
a předává je Demokratické pokrokové straně. Jenže volby jsou 
až v lednu. Ti, kdo ve Washingtonu, Londýně či Tchaj-pej nepřejí 
dohodám s kontinentální Čínou, by jistě uvítali, kdyby se situ-
ace v Hongkongu vyhrotila tak, že by Peking musel zasáhnout. 
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Vybrané materiální faktory moci tří nejsilnějších států světa

Čína USA Rusko

území (km2) 9 596 961 9 826 675 17 098 242

pozemní hranice (km) 22 457 12 048 22 408

pobřeží (km) 14 500 19 924 37 653

populace (miliony) 1 384,7 329,3 142,1

pracovní síly (miliony) 806,7 160,4 76,5

HDP (PPP) v bilionech USD 24,8 19,8 4,0

zahraniční dluh (miliardy USD) 1 598 17 910 539,6

zahraniční rezervy (miliardy USD) 3 236 123,3 432,70

vojenský rozpočet (miliardy USD) 224 716 44

vojáci ve službě 2 183 000 1 281 900 1 013 628

jaderné nálože 280 6 550
(1 350 strategických)

6 850
(1 440 strategických)

vojenská letadla 3 187 13 398 4 078

vojenská letiště 507 13 513 1 218

tanky 13 050 6 287 21 932

bojová vozidla pěchoty 40 000 39 223 50 049

samohybná děla 4 000 992 6 083

polní děla 6 246 864 4 465

raketomety 2 050 1 056 3 860

válečné lodě 714 415 352

z toho letadlové 1 24 1

z toho ponorky 76 68 56

hlavní přístavy a terminály 16 33 8

produkce ropy (barely/den) 3 838 000 9 352 000 10 580 000

spotřeba ropy (barely/den) 10 120 000 19 000 000 3 320 000

prokázané ropné rezervy (miliardy barelů) 25,6 36,5 80

silnice (km) 3 860 800 6 586 610 982 000

železnice (km) 86 000 224 792 87 157

vodní cesty (km) 110 000 41 009 102 000

Zdroje: GlobalFirepower a Arms Control Association !Argument, 12. 8. 2019
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5. Rusko, Ukrajina, Moldavsko
Konflikt s Ruskem

Jak s uspokojením hlásá server Ministerstva obrany ČR 
„čeští piloti letounů JAS-39 Gripen mají za sebou první mě-
síc střežení vzdušného prostoru Baltských států. Celkem 

pětkrát již zasahovali v rámci ostré hotovosti aliančního sys-
tému“. Podle téhož zdroje se zmíněné zásahy ve všech přípa-
dech týkaly letounů vzdušných sil Ruské federace. I když „ostrá 
hotovost“ neznamenala střelbu a ruská letadla se pohybovala 
ve vzdušném prostoru vlastního státu či nad neutrálními voda-
mi, ministr obrany vše komentoval slovy, že „naši letci v praxi 
naplňují základní princip NATO, tedy kolektivní obranu“. Samo-
zřejmost, s jakou se Armáda České republiky vyjadřuje k otázce 
nutnosti obrany před Ruskem, je vskutku fascinující. K čemu se 
vlastně připravuje? 

Česko proti Rusku
Na první pohled se protiruská politika opírá o náladu veřejnos-
ti. Podle červnové tiskové zprávy Centra pro výzkum veřejného 
mínění Občané o situaci ve světě a o působení klíčových aktérů 
na ni plných 50 % dotázaných vyjádřilo nespokojenost s půso-
bením Ruska na vývoj politické a bezpečnostní situace ve světě 
(spokojeno bylo 12 %). Neméně zajímavé údaje také zveřejnila 
Evropská rada pro mezinárodní otázky, což je výzkumné a pro-
pagandistické panevropské pracoviště. Její zpráva Dejte lidu to, 
co chce z letošního září je pozoruhodná už podivným výběrem 
států, kterých se zveřejněná informace dotýká: otázky o vzta-
hu k Rusku zcela vynechaly takové evropské země, jako jsou 
pobaltské státy, Ukrajina, státy bývalé Jugoslávie či Bulharsko, 
o Bělorusku nemluvě. V této ořezané (Pan-)Evropě se podařilo 
zjistit, jaký mají obyvatelé 14 států vztah k případnému konflik-
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tu USA s Ruskem. Protože konflikt nebyl definován, je pravdě-
podobné, že většině dotázaných výraz „konflikt“ evokoval válku. 

Jak ukazuje graf, podle tohoto výzkumu téměř čtvrtina Čechů 
vyjadřovala ochotu přiklonit se v „konfliktu“ s Ruskem na stra-
nu USA. Takto svým nadšením zaujali Češi třetí místo za nedo-
stižnými Poláky a překvapujícími Dány. Také Slováci se svým 
odhodláním podpořit USA v „konfliktu“ s Ruskem skončili na 
třetím místě – ovšem od konce. Celkově, jak uvádí zpráva, voliči 
„v konfliktu mezi USA a Ruskem jasně upřednostňují, aby Evrop-
ská unie zůstala neutrální“. Ještě výrazněji neutrální postoj za-
ujímají lidé z vybraných zemí k případnému konfliktu mezi USA 
a Čínou (viz str. 8–10 citované zprávy). Řečeno jinak, v Česku 
převládají protiruské nálady, chybí ale odhodlání prolévat krev 
v případě „konfliktu“ s Ruskem za zájmy největšího spojence. 
Zdá se, že většina Čechů nevykazuje to bojovné odhodlání při 
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naplňování principů „kolektivní obrany“ jako Ministerstvo obra-
ny a ministr sám.

Živený strach
Nabízí se otázka, odkud se bere nesouhlas poloviny české ve-
řejnosti s ruskou zahraniční politikou. Odpověď, že za to mo-
hou média a školy, je neúplná: sdělovací prostředky sice formují 
veřejné mínění, ale novináři i učitelé pouze reprodukují infor-
mace a postoje, které pramení z jiných zdrojů. Jedním z nich 
je bezesporu vojensko-politická organizace zvaná NATO. Stačí 
pohlédnout na oficiální stránky Severoatlantické aliance, kte-
ré mimo jiné přinášejí Demaskování pěti ruských mýtů. Kdo 
rozklikne tuto stránku, může nalézt dole odkaz na další dlou-
hou řadu „vyvrácených“ kremelských mýtů. Každý, kdo by chtěl 
udělat kariéru ve státní správě, veřejnoprávních médiích či  
v bohatých neziskových nevládních organizacích, by se měl tuto 
argumentaci naučit nazpaměť. Je totiž zřejmé, že co za touto 
linií jest, od ďábla jest. Kdo se odchýlí od zmíněného kodexu, je 
odsouzen býti trollem. 

Jen několik poznámek k onomu ideovému zákoníku Aliance. 
Celá internetová stránka o vztazích NATO s Ruskem je uvedena 
tvrzením, že „od doby, kdy Rusko začalo agresivní akce proti 
Ukrajině, ruská oficiální místa obviňují NATO ze série hrozeb 
a nepřátelských akcí“. To není zcela přesné. Oficiální veřejné 
„obviňování“ Severoatlantické aliance ze strany Moskvy začalo 
v roce 1999 během bombardování Jugoslávie a při dvou vlnách 
rozšiřování Aliance – v roce 1999 a 2004 – směrem na východ. 
Také převrat v Kyjevě v roce 2014 byl spojován s aktivitami ně-
kterých členských států NATO. Samotný konflikt na východě 
Ukrajiny je neoddělitelně svázán s obavou nejen Moskvy, ale i 
Rusů tam žijících, že se Ukrajina a Krym stanou další základnou 
USA. Členství v NATO bylo Ukrajině (a také Gruzii a Severní Ma-
kedonii) přislíbeno v roce 2008. 

„Mýtus č. 1: NATO tvrdí, že Rusko porušilo Smlouvu o likvida-
ci raket kratšího a středního doletu, protože chce ospravedlnit 
nová rozmístění“, píše se na stránce Aliance. Jako protiargu-
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ment se uvádí porušení uvedené smlouvy ze strany Ruska. To 
tvrdí Washington, k němuž se přidali evropští spojenci. Rusko 
to popírá. Jediným důkazem by mohly být testy pod společnou 
kontrolou. Když ale je příčinou odstoupení od Smlouvy o likvida-
ci raket kratšího a středního doletu chování Ruska, proč by mělo 
první rozmístění amerických raket středního doletu – podle pro-
hlášení ministra obrany USA – proběhnout v Asii, tedy proti 
Číně? 

„Mýtus č. 3: Spojenci v NATO mají příliš velké výdaje na obranu.
Skutečnost: Dnes čelíme nejméně předvídatelné bezpečnostní 

situaci za mnoho let – včetně asertivnějšího Ruska, kybernetic-
kých a hybridních hrozeb, nestability napříč Středním Východem 
a severní Afrikou a pokračujících teroristických hrozeb. Všichni 
spojenci NATO chápou, že v nepředvídatelném světě musíme 
investovat do naší bezpečnosti.“ V reakci na tyto skutečnosti se 
spojenci v NATO v roce 2014 rozhodli v průběhu deseti let zvýšit 
vojenské výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu. 

Argumentace proti kritice příliš velkých výdajů postrádá věc-
né zdůvodnění. Pouze předsudky či podnikatelskými zájmy ne-
spoutaná analýza potenciálních hrozeb a rizik může ukázat, zda 
vojenské výdaje na úrovni dvou procent hrubého domácího pro-
duktu jsou nezřízeným plýtváním, nebo jsou dostatečné, či do-
konce malé. I když se odvolává na oficiální informaci Obranné 
výdaje zemí NATO (2012–2019), neukazuje, že síla má relativní 
podobu – musí být porovnána se silou potenciálního protivníka, 
v tomto případě Ruska nebo Číny. Stačí převzít zmíněné oficiální 
údaje, které ukazuje i následující graf (s. 5 dokumentu) a vše je 
rázem srozumitelnější: vojenské výdaje států NATO jsou více než 
900 miliard a nadále rostou. Proti nim stojí podle údajů Stock-
holmského institutu pro výzkum míru vojenské výdaje Ruska, 
které jsou v posledních třech letech pod 70 miliard dolarů a 
klesají. I samotné evropské státy Severoatlantické aliance bez 
USA vydaly loni na obranu přibližně čtyřikrát víc než Rusko. Nai-
vita argumentace na internetových stánkách NATO je tak velká, 
že je zřejmé, že diskuse je zbytečná. A vlastně i nemyslitelná: 
prosadit se s takovýmto krédem je možné jen veřejnoprávním 
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přehlušením případné diskuse. Snad někdy přijde do Bruselu 
rozumný rozkaz. 

Zbytečný konflikt
Nikde není nástup umělé inteligence tak razantní jako ve zbra-
ňových systémech. Kdo viděl přehlídku Čínské lidové osvo-
bozenecké armády při oslavách 70. výročí založení ČLR, jis-
tě zaznamenal, že svět se dramaticky mění. Jen předvedená 
mezikontinentální balistická raketa DF-41 má takové bojové 
charakteristiky v podobě doletu a variability hlavice, že nelze 
předpokládat změnu strategické rovnováhy sil rozmístěním 
amerických raket středního doletu v Asii, které avizoval šéf 
Pentagonu. K tomu je třeba přičíst, že na mezinárodním diskus-
ním klubu Valdaj oznámil minulý týden Vladimír Putin, že Rus-
ko pomůže Číně při vývoji systému včasného varování. To bude 
znamenat zdokonalení obrany této země na kvalitativně novou 
úroveň. Pomáhat někomu s obranou – což v daném případě dělá 
Rusko i dodávkami systému S-400 a S-500 Číně – znamená, že 
nevěříte v konflikt s touto zemí. V září proběhlo v Orenburské 
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oblasti, tedy na rozhraní Evropy a Asie, vojenské cvičení Cent-
rum-2019. Vedle ruských a čínských vojáků zde byly zastoupeny 
i armády několika středoasijských republik, ale také – bok po 
boku – vojáci Indie a Pákistánu. Nesmyslný tlak Washingtonu a 
Bruselu na Moskvu a Peking vytváří na východě Eurasie zatím 
neformální, ale už dnes neporazitelný blok. 

Hlasatelé přirozené agresivity Ruska, kteří volají po dalším 
zbrojení a po dalších sankcích, vytvářejí zcela uměle zbytečný 
nebezpečný konflikt. Rusko samozřejmě není ideální stát – což 
není ani jeden stát. Není dobré zapírat, že iniciativa v rozbíje-
ní slibných vztahů po implozi Sovětského svazu byla na straně 
Západu – uznat tento fakt znamená poučit se. Žádný objektivní 
důvod ke konfrontaci Západu a Ruska ale neexistuje. Existují 
pouze myšlenkové stereotypy a zájmy určitých zcela konkrét-
ních politických, ekonomických a vojenských skupin na tom, aby 
zde bylo rostoucí napětí. 

Situace ve vztazích s Ruskem se v posledních dvou dekádách 
zauzlila do historicky nebývalé podoby. Nahromadilo se mno-
ho důvodů pro nedůvěru. Citované internetové stránky NATO 
ale obsahují velmi důležitou pravdu: vskutku žijeme v „nejmé-
ně předvídatelné bezpečnostní situaci“. Stačí málo, a vše se 
dramaticky zhorší – nebo zlepší. Zatím především chybí dobrá 
vůle.

!Argument, 7. 10. 2019
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Kdy začala největší válka

Připomínat hrůzy války a zákonitosti jejího vzniku je posvát-
ná povinnost každého humanisty. Jenže každé dobro lze 
zneužít: samozřejmou součástí každodennosti se stalo, 

že úsilí o politickou kariéru či novinářský žold bývá spojeno se 
zneužíváním fakt vytržených z historické souvislosti. Nejinak je 
tomu s výročím začátku 2. světové války. To si Západ připomíná 
v souvislosti s vpádem německé armády do Polska 1. září 1939. 
Tato datace má svoji logiku: do války byly v té či oné podobě 
zataženy čtyři mocnosti, které patřily k jádru světového poli-
tického systému – Německo, Velká Británie, Francie a Sovětský 
svaz. Ovšem pro Londýn a Paříž tato podivná válka měla více 
podobu neúspěšné nátlakové diplomacie než faktické účasti  
v bojích. Navíc rusofobním propagandistům vyhovuje, že Sovět-
ský svaz nestál na straně napadeného Polska. A co víc: spojení 
této války s paktem Ribbentrop–Molotov pomáhá šířit iluzi, že 
za nejstrašnější válku v dějinách mohou stejnou měrou Němec-
ko i Sovětský svaz. 

Války a diplomacie
Rozbíjení chronologie je jedním ze základů propagandistické 
manipulace s dějinami. Také představě o tom, že 2. světová vál-
ka začala útokem na Polsko či podpisem dohody Ribbentrop–
Molotov se vzpírá celá řada faktů. Je tudíž nutné znovu a zno-
vu připomínat, že těmto událostem předcházelo přinejmenším 
sedm jiných velmi významných a dramatických příběhů, z nichž 
některé zásadním způsobem ovlivnily i osud Československa.  
A utvářely celkovou mezinárodněpolitickou atmosféru doby, 
která agresi vůči Polsku předcházela. 

Útok na Čínu. Mukdenský incident, který se odehrál  
v září 1931 a který byl předobrazem nacistické provokace 
v polských Gliwicích, zahájil válku v Číně a vedl k okupaci 
Mandžuska. V červenci 1937 začala nová, „oficiální“ etapa 
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čínsko-japonské války: japonské jednotky zaútočily na geo-
politické jádro Číny. 
Válka v Etiopii. Ještě před útokem na Polsko fašistická Itálie 
přepadla v říjnu 1935 tuto africkou zemi. Pod tlak se dostala 
britská koloniální říše. 
Vypovězení Locarnských dohod Německem a obsazení demi-
litarizované části Porýní Wehrmachtem v březnu 1936. Tento 
začátek rozbíjení versailleského uspořádání v Evropě zůstal bez 
ohlasu západních mocností. 
Španělská občanská válka. Ta začala v červenci 1936 a trvala 
téměř tři roky. Na straně zákonné vlády tehdy bojovali i sovětští 
specialisté a interbrigadisté z přibližně dvaceti zemí, zatímco 
Německo a Itálie podporovaly povstalce. Francie, Velká Británie 
i USA vyhlásily neutralitu. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších 
testů bojové i politické přípravy na některé rozhodující bitvy 
světové války. 
Anšlus. V březnu 1938 došlo k připojení Rakouska k Německu. 
Akce byla spojena jak s vnitrorakouským násilím, tak i s hrubým 
nátlakem Berlína. 
Mnichovská dohoda. Ta byla podepsána v září 1938 Němec-
kem, Itálií, Francií a Velkou Británii a vedla k odtržení velké 
části československého pohraničí ve prospěch Německa a čás-
tečně i Polska. Československo přišlo o své strategické hranice. 
Umíralo, neboť, jak už v lednu 1849 na Kroměřížském sněmu 
prohlásil František Palacký, „Čechy jsou kotlina, kotel však, aby 
nebyl zničen, nemůže se rozděliti“.
Vídeňská arbitráž. Ta byla pod nátlakem podepsána v listopa-
du 1938 zástupci Československa, Maďarska, Německa a Itálie. 
Připravila Československo o část jižního a východního území 
Slovenska.  
Protektorát Čechy a Morava. V březnu 1939 nacistické Němec-
ko okupovalo české země. Na Slovensku vznikl fašistický stát. 

Pakt Ribbentrop–Molotov
Smlouva o nenapadení mezi Německem a Sovětským svazem, 
zkráceně nazývaná pakt Ribbentrop–Molotov, byla podepsána  
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v srpnu 1939 – tedy až po výše zmíněných sedmi událostech. 
Veřejná část této smlouvy představovala dohodu o neútočení 
na dobu 10 let. Tajný protokol, který byl součástí úmluv, mimo 
jiné uvádí, že „v případě nového územního a politického uspořá-
dání oblastí náležejících k baltským státům (k Finsku, Estonsku, 
Lotyšsku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi 
sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany 
uznávají zájem Litvy na území Vilna. V případě nového územ-
ního a politického uspořádání oblastí náležejících k polskému 
státu bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit 
zhruba linie řek Narev, Visla a San“. Konkretizace měla být ře-
šena „přátelskou dohodou“. 

Wehrmacht zaútočil na Polsko 1. září a slíbená pomoc západ-
ních mocností Varšavě se ukázala jako bezzubá. V den, kdy polská 
vláda uprchla do Rumunska, tedy 17. září, Sovětský svaz zaútočil 
z východu. Hranice SSSR byla posunuta na západ, což se ukázalo 
jako mimořádně významné po německém útoku na Sovětský svaz 
v červnu 1941. Varšava ovšem dodnes využívá tohoto faktu k de-
honestaci současné Moskvy, bez ohledu na to, že dnešní Rusko 
není Sovětský svaz. A bez ohledu na fakt, že během osvobozování 
Polska od německých okupantů zahynulo více než 600 tisíc rudo-
armějců a více než 1,4 milionu jich bylo raněno.

Podpis paktu Ribbentrop–Molotov představoval rezignaci So-
větského svazu na principy kolektivní bezpečnosti. Smlouva 
byla podepsána v době, kdy selhala jednání s Londýnem a Paříží  
o společných zárukách míru. Po všech zmíněných akcích – od di-
plomatické sterilnosti v případě války v Číně, Etiopii a občan-
ské války ve Španělsku přes mnichovskou zradu až po pasivitu 
při anšlusu a v době likvidace Československa – Moskva pocho-
pila, že válka v Evropě je nevyhnutelná. Výše zmíněné událos-
ti ukázaly, že Francie a Velká Británie budou nečinně přihlížet  
k německému rozebírání střední Evropy směrem na východ, tedy 
k hranicím SSSR. O tehdejších neutrálních Spojených státech ne-
mluvě. Sovětský svaz zůstal sám. Na pořad dne nastoupila snaha 
Moskvy začátek války s nacistickým Německem co nejvíce oddá-
lit, a to nejen v čase, ale i v prostoru. 
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Pakt Ribbentrop–Molotov byl navíc signován v geopoliticky 
mimořádně citlivé chvíli, kdy na východě eurasijského kontentu 
pokračovala japonská ofenzíva v Číně a začal japonský útok na 
Mongolsko. Byl podepsán v době bojů Rudé armády s japonský-
mi vojsky u Chalchyn-golu (květen až září 1939). K velkým stra-
tegickým úspěchům tehdejší Moskvy patří, že se po celou dobu 
2. světové války dokázal vyhnout bojům na dvou frontách. Kdo 
by ve světě, v němž hodnotu měla jen síla, dokázal postupovat 
lépe?

Nová hranice
Churchill charakterizoval Polsko jako „stát na kolečkách“. Na-
lézt jeho pevnou historickou východní hranici není možné. Stačí 
připomenout, že v 17. století polští vojáci obsadili na několik 
let Moskvu, ovšem celé století před atentátem v Sarajevu byla 
Varšava součástí Ruské říše – zpočátku, jak nedávno v jedné 
diskusi prohlásil Zdeněk Vopat, na principu „jedna země, dva 
systémy“. Úkol stanovit východní hranici za 1. světové války 
nově vytvořeného Polska připadl polsko-sovětské válce (únor 
1919 – březen 1921). 

Válečná „štěstěna“ se během polsko-sovětské války přikláně-
la tu na jednu, tu na druhou stanu. Když probíhala ofenzíva 
Rudé armády a hrozilo nebezpečí, že se podaří spojit bolševi-
ky s maďarskými či dokonce německými revolucionáři, zasáhla 
britská diplomacie. V prosinci 1919 tehdejší britský ministr za-
hraničí George Curzon navrhl hranici mezi Polskem a sovětským 
státem, které se od té doby říká Curzonova linie. Její podobu 
přibližuje přiložená mapa. Jenže pak přešla do ofenzívy pol-
ská vojska. Válka byla následně ukončena Smlouvou o příměří 
a předběžných podmínkách míru (1921) s tím, že nová hranice 
byla stanovena více než 200 kilometrů na východ od Curzonovy 
linie – k Polsku byly připojeny části dnešní Litvy, Běloruska a 
Ukrajiny. Západní mocnosti neprotestovaly. 
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Curzonova linie ale ještě dvakrát ožila. Představa západní hra-
nice Sovětského svazu, která byla obsahem tajné doložky paktu 
Ribbentrop–Molotov, v zásadě odpovídá Curzonově linii. A nejen 
to. Na Jaltské konferenci nejvyššími představiteli a ministry za-
hraničních věcí Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených 
států podepsaný Protokol uvádí, že „hlavy tří vlád jsou toho 
názoru, že východní hranice by měla jít podle Curzonovy linie  
s úpravami v některých oblastech od pěti do osmi kilometrů ve 
prospěch Polska“. Dnešní polská hranice s Litvou, Běloruskem a 
Ukrajinou je dědictvím po Curzonově linii. 

***

Úpadek politické kultury, který se projevuje mimo jiné dezin-
terpretací příčin, povahy a výsledků 2. světové války, zakládá 
velké nebezpečí pro budoucnost. Rusofobní přístup některých 
politiků v diskusích o 2. světové válce nabývá podobu arogance 
i vůči Kyjevu a Minsku. Diplomacií velmi obtížně zformovaná 
a válkami podepřená hranice Polska nesmí být ale zpochybňo-
vaná. Skrytá i veřejná kritika Curzonovy linie hrozí, že by Litva 
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mohla přijít opět o Vilnius a Ukrajina o Lvov, o územních ztrá-
tách Běloruska nemluvě. Ale nejen to. Na Jaltské konferenci 
Winston Churchill navrhl, aby polský stát byl obnoven „mezi 
takzvanou Curzonovou linií a linií řeky Odry“. To znamenalo ne-
malý posun západní hranice Polska na úkor říšského Německa. 
Churchillův návrh byl přijat a obsahuje jej i citovaný Protokol. 
Tento výsledek by nemělo zpochybnit ani případné zakrývání 
Churchillových soch například kvůli jeho účasti na koloniálních 
bojích proti paštunským kmenům v Britské Indii a proti Máhdí-
ho povstalcům v Súdánu.

 
!Argument, 2. 9. 2019 
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Putin, Trump a hlas lidu

V    poselství o stavu Ruské federace, které prezident Vla-
dimír Putin přednesl před Federálním shromážděním 20. 
února, slíbil spoluobčanům změny k lepšímu v jejich ži-

votě, a to již letos. Jeho vystoupení bylo – na rozdíl od loňského 
– orientováno především na sociální otázky, byť obsahovalo i 
důležité zahraničněpolitické pasáže. Putinova orientace na vni-
trostátní problémy je zpravidla spojována s poklesem jeho po-
pularity. Pravdou je, že důchodová reforma, která šetří na pen-
zistech a opomíjí příjmy oligarchů i jejich vývoz zisku ze země 
směrem na západ, vedla k poklesu popularity centrálních orgá-
nů výkonné i zákonodárné moci.

Prezident a politik
Neskrývaná radost z poklesu důvěry ruské veřejnosti vůči Puti-
novi v některých západních médiích pomíjí rozdíl mezi důvěrou 
v institut prezidenta a důvěrou v konkrétní osobu politika. Ak-
tuální únorové výzkumy Centra Levada uvádějí, že s činností 
prezidenta Vladimíra Putina souhlasí 64 % dotázaných, nesou-
hlasí 35 % respondentů. Graf číslo 1 názorně ukazuje, jak se 
tento postoj vůči činnosti Vladimíra Putina na pozici premiéra 
či prezidenta vyvíjel od srpna 1999 do února letošního roku. 

Graf č. 1: Vztah k činnosti Vladimíra Putina
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Na tomto grafu je vidět prudký nárůst popularity Putina po 
přechodu z pozice předsedy vlády do funkce prezidenta (prosi-
nec 1999), mírný pokles důvěry v době výkonu funkce premiéra 
(2008 až 2012), ale i prudké navýšení oblíbenosti v souvislosti 
s připojením Krymu a následnými sankcemi Západu vůči Rus-
ku. Také pokles popularity loni je patrný. Celkově se ukazuje, 
že ruská politická kultura, a to zvláště s ohledem na historic-
kou zkušenost a tradiční vztah k centru moci, vede k tomu, že 
se velká část veřejnosti pod tlakem zvenku shromažďuje pod 
prapory. Řečeno s dílčím zjednodušením, nátlak z Washingtonu 
štěpí venezuelskou veřejnost, ale sjednocuje tu ruskou.

Úvahy o rozpadu důvěry ve Vladimíra Putina se opírají o jiné 
typy výzkumu, které provádí například fond „Veřejné mínění“ 
(FOM). Podle jejich databáze při odpovědi na otázku „Představ-
te si, že volby prezidenta Ruska budou příští neděli. Řekněte 
prosím, pro kterého politika byste hlasoval/a?“ nastal zlom  
v podpoře Vladimíra Putina v červnu loňského roku: ještě v 
květnu bylo ochotno Putinovi dát hlas 64 % dotázaných, v červ-
nu se tato ochota propadla pod 50 % a tam setrvala až do sou-
časnosti. FOM uvádí, že podle jeho výzkumů byla 17. února, tedy 
v předvečer jeho projevu o stavu Ruské federace, ochota znovu 
volit Vladimíra Putina na úrovni 46 % dotázaných.

 Všeruské centrum výzkumu veřejného mínění (VCIOM) dlou-
hodobě zkoumá odpověď na otázku „Když mluvíme o politicích, 
komu důvěřujete a komu byste nedůvěřovali při řešení význam-
ných státních otázek?“ Řada dat získaná od ledna roku 2006 – 
menší část z nich přináší následující tabulka číslo 1 – potvrzuje, 
že během loňského roku skutečně došlo k výraznému poklesu 
důvěry k Vladimíru Putinovi: ještě začátkem roku 2018 důvěra 
byla 57,2 % (index, tedy důvěra minus nedůvěra, byl 54 bodů), 
ale letos 17. února činila důvěra 33,5 % (index 26 bodů). Důležité 
však je vidět, že podle tohoto výzkumu i nadále zůstává Putin 
v Rusku zdaleka nejpopulárnějším politikem. Originální tabulka 
obsahuje deset jmen, přičemž jediným uváděným současným 
státníkem s negativním indexem je premiér Dmitrij Medveděv. 
Do zkrácené verze původní tabulky byl pro ilustraci zařazen 
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Alexej Navalnyj, který je dnes asi nejznámějším prozápadním 
opozičním politikem. 

Tabulka číslo 1: Důvěra/nedůvěra k politikům v Rusku

Důvěra

Putin, V. V. 49,0 53,6 61,9 62,8 55,9 52,3 45,0 50,2 44,7 61,4 64,1 50,2 57,2 33,4 33,5

Šojgu, S. K. 16,4 13,6 6,5 7,1 8,4 5,6 1,0 7,8 6,8 4,4 7,4 17,6 16,7 13,7 14,8

Lavrov, S. V. 6,6 8,0 15,4 11,8 9,3 14,1

Medveděv, D. A. 1,8 18,6 34,1 45,0 47,3 45,2 28,0 25,3 11,8 8,7 8,5 17,7 14,8 8,3 7,6

Navalnyj, A. A. 1,2 1,3 1,3 1,2

Nedůvěra

Putin, V. V. 2,6 1,9 1,9 1,5 2,4 3,9 11,0 10,2 11,9 2,4 1,7 2,5 3,0 6,7 7,7

Šojgu, S. K. 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

Lavrov, S. V. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3

Medveděv, D. A. 0,3 0,4 2,3 2,2 2,6 4,8 7,0 8,1 10,5 3,6 6,4 12,9 13,7 23,8 24,6

Navalnyj, A. A. 1,3 4,3 1,9 1,7

index (důvěra–nedůvěra)

Putin, V. V. 46 52 60 61 53 48 34 40 33 59 62 48 54 27 26

Šojgu, S. K. 16 13 6 7 8 5 1 8 7 4 7 17 16 13 14

Lavrov, S. V. 7 8 15 12 9 14

Medveděv, D. A. 2 18 32 43 45 40 21 17 1 5 2 5 1 -16 -17

Navalnyj, A. A. 0 -3 -1 -1
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Tento týden by měly být k dispozici výzkumy FOM a VICIOM, 
ale i dalších agentur, které ukážou reakci veřejnosti na Putinův 
projev ve Federálním shromáždění. Vzhledem k patrné nedůvě-
ře ruské veřejnosti ke slovům politiků výrazné změny postojů by 
byly překvapením – a to i při velké úctě k prezidentovi. 

Americký prezident
Jiné postavení než ruský prezident má jeho kolega ze Spoje-
ných států. Zkoumáním důvěry k jeho osobě se zabývá celá řada 
výzkumných center, přičemž jako hlavní bývá uváděno deset  
z nich. Nejznámějším mezi nimi je analytická a poradenská fir-
ma Gallup, což je pracoviště, které výzkumy tohoto typu začalo 
provádět jako první, a to už v polovině třicátých let minulého 
století. Graf číslo 2 přibližuje, kolik dotázaných Američanů 
podle firmy Gallup schvaluje či neschvaluje Trumpův výkon 
funkce prezidenta. Nejvíce sympatií na úrovni 45 % dosáhl hned 
v prvním výzkumu a poté loni v červnu. Letos po projevu o stavu 
Unie souhlas stoupl oproti výzkumu v předvečer projevu o dva 
procentní body a dosáhl na 44 %. 

Graf číslo 2: Souhlas či nesouhlas s prací Donalda Trumpa 
ve funkci prezidenta
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Jak ukazuje graf číslo 3, žádný americký poválečný prezi-
dent neměl tak špatný start jako Donald Trump – i když nejeden 
končil ve funkci s mnohem menší podporou veřejnosti, než má 
Trump dnes. Minulý měsíc ustanovil Trump poválečný rekord  
v podobě rozdílu souhlasu s výkonem funkce ze strany republi-
kánů a ze strany demokratů ve výši 79 bodů: k Trumpovi tehdy 
mělo důvěru 87 % republikánů, ale pouze 8 % demokratů. Záro-
veň má Trump za celou dobu pobytu v Bílém domě nejstabilnější 
souhlas ze všech poválečných prezidentů, a to v průměru 39 %.

Graf č. 3: Souhlas americké veřejnosti s výkonem funkce 
prezidenta

***

Oba prezidenti, Vladimír Putin i Donald Trump, vsadili při pro-
pagaci své politiky na vlastenectví, ovšem odlišně zdůvodňo-
vané, obhajované a propagované. Rozdílné jsou také výsledky. 
Výzkumy ukazují, že i při poklesu popularity Vladimíra Putina 
je jeho současné postavení na ruské politické scéně bezkonku-
renční. Zároveň ale propad popularity během minulého roku vy-
žaduje výraznou korekci vnitřní politiky, nemá-li se pokles změ-
nit na tendenci. Neexistence věrohodného opozičního politika 
neznamená, že ve společnosti nemůže narůstat chaos. Ostatně 
právě díky vnitřním zmatkům se zhroutila nejen rurikovská Rus, 
ale i Ruské impérium a Sovětský svaz.
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Trumpovo postavení je z hlediska přípravy na prezidentské 
volby nevývodné. Výzkumy ukazují relativní stabilitu indexu po-
pularita/nepopularita, což předznamenává velké potíže při zís-
kávání nerozhodných voličů, či dokonce voličů opoziční demo-
kratické strany. V situaci, kdy je americká veřejnost rozštěpená 
vzrušenými emocemi, se zdá, že nový Trumpův volební úspěch 
bude vyžadovat nějakou dramatickou událost v předvečer sa-
motných voleb. Třeba jako slavné „říjnové překvapení“ z roku 
1972 v podobě líbivého – byť nepravdivého – oznámení Henryho 
Kissingera, že ve Vietnamu „je mír na dosah ruky“, které zásad-
ním způsobem přispělo ke znovuzvolení Richarda Nixona prezi-
dentem. Nebo bude muset Donald Trump čekat, zda demokraté 
udělají chybu při výběru svého prezidentského kandidáta. Také 
lze věřit na zázrak, ale ty se v liberálních společnostech dějí jen 
s velkou podporou médií.

!Argument, 25. 2. 2019
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Ukrajina, Rusko a Evropa

Přibližně 13 tisíc lidí bylo zatím zabito v bojích na východě 
Ukrajiny. Nedělní druhé kolo prezidentských voleb v této 
zemi by mohlo přiblížit odpověď na otázku, zda se tomuto 

vraždění přiblížil konec. Vše ostatní je druhořadé. Nebo také ne 
– třeba to zdánlivě druhořadé je příčinou zabíjení. 

Novináři i milovníci televizních show se těší na debatu dvou 
kandidátů: úřadujícího prezidenta a oligarchy Petro Porošenka 
(*1965) a jeho vyzyvatele herce Volodymyra Zelenského (*1978). 
Podle některých komentátorů je tato debata zbytečná: všich-
ni přece vědí, co Porošenko řekne, a na tom, co řekne Zelen-
skyj, nezáleží – stejně vyhraje. Výsledky prvního kola i výzkumy 
volebních preferencí tomu nasvědčují. Poslední březnový den  
v prvním kole voleb Zelenskyj získal 30,2 % odevzdaných hlasů, 
zatímco Porošenko jen 15,9 % – při účasti 63,5 % oprávněných 
voličů. Výzkumů veřejného mínění je pro druhé kolo málo, ale i 
ty naznačují vítězství Zelenského. V politice se ovšem dá poka-
zit cokoliv, zfalšovat pak téměř vše. 

Ukrajinské štěpení
Mapa výsledků prvního kola potvrzuje standardní politicko-et-
nické štěpení Ukrajiny. Současný prezident uspěl především 
na západě země, zvláště ve Lvovské oblasti, ovšem na jihozá-
padě země, tedy v Zakarpatské oblasti, a na severozápadě nej-
více hlasů získal Zelenskyj. Porošenko bodoval ještě v oblasti 
Kyjeva, v samotném městě ale většinu obvodů získal Zelenskyj; 
ten dosáhl na vítězství i v Charkově a Oděse. Julie Tymošen-
ková si sáhla na relativní výhru jen v několika málo regionech, 
byť počtem hlasů (13,4 %) se Porošenkovi blížila. V povstalec-
kých oblastech Luhanska a Doněcka se nehlasovalo, v regionech  
k nim přilehlých nejvíce hlasů obdržel Jurij Bojko (celostátně  
11,7 % hlasů), který se před hlasováním sešel s ruským premiérem. 

Geografie voleb naznačuje, že se jednotlivé ukrajinské regi-
ony – především díky hranicím, které neodpovídají etnickému 
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rozhraní – v názorech liší. A zdá se, že se i nadále budou lišit. 
Podle oficiálních údajů z února letošního roku žije na Ukrajině 
42,1 milionů obyvatel, což představuje meziroční pokles o více 
než čtvrt milionu. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001, 
kdy ještě žilo na Ukrajině 48,5 milionu lidí, tvořili Ukrajinci  
77,8 % obyvatel a Rusové 17,1 %. Na západě republiky měla pře-
vahu ukrajinština 94,4 % oproti 3,1 % ruštiny, na východě byl po-
měr obrácený – 86 % ruština a 3,7 % ukrajinština (dopočet tvořil 
suržik, směs ukrajinštiny a ruštiny). Válečná a sociální migrace 
tato procenta proměnila jen částečně.  

Aktuální veřejné mínění na Ukrajině mohou charakterizovat 
výzkumy, které provádí International Republican Institute (IRI). 
To je jedno z řady takzvaně nezávislých pracovišť s centrálou 
ve Washingtonu, které vzniklo za prezidentství Ronalda Rea-
gana a dodnes žije především díky státním příspěvkům; v jeho 
radě mezinárodních poradců lze nalézt například Vitalije Klička, 
starostu Kyjeva, ale i bývalého slovenského premiéra Mikuláše 
Dzurindu. Podle výzkumu z loňského prosincového výzkumu po-
kládají Ukrajinci za nejdůležitější problém vojenský konflikt na 
Donbase (49 % dotázaných), následuje korupce ve státních or-
gánech (45 %) a nízká průmyslová produkce (25 %). V řadě ohle-
dů ale Porošenkův režim zaznamenal úspěch. Podle poslední 
zprávy IRI vzrostl od března 2014 počet těch, kdo by v referendu 
hlasovali pro vstup Ukrajiny do NATO, z 34 % na 44 %. Jestliže  
v květnu 2013 mělo k Rusku  vřelý vztah 52 % dotázaných Ukra-
jinců, loni v prosinci to bylo pouze 15 %. To k Evropské unii dáva-
lo najevo vřelý vztah 46 % dotázaných. Jak ale ukazuje přiložený 
graf, v obecné rovině se nálady ukrajinské veřejnosti od prosin-
ce 2011 nezměnily. Kromě pozoruhodného výkyvu v důsledku 
očekávání v souvislosti s převratem roku 2014, podíl těch, kdo 
se domnívá, že se věci na Ukrajině pohybují špatným směrem, 
nadále osciluje kolem 70 %. To je výhodné prostředí pro prezi-
dentské kandidáty nového typu. 
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Nový typ politiků
Standardní štěpení ukrajinských voličů zůstává i přes mediální 
masáž, obviňování jinak smýšlejících z velezrady, ale i přímé ná-
silí vůči politickým odpůrcům či věřícím, kteří se hlásí k moskev-
skému patriarchátu. Roste ale potřeba politiků nového ražení, 
což se nejvýrazněji projevuje v přímých prezidentských volbách. 
Tento obecný jev, patrný ve všech liberálních demokraciích, je 
v zemi s různými překážkami svobodného volebního rozhodo-
vání umocněn. Lidé unavení frázemi a planými sliby státníků 
dávají přednost čerstvým, v politice neumazaným tvářím. Mlá-
dí se stává předností. Konkurenční výhodou je talent baviče, 
bezpodmínečnou podmínkou úspěchu je silné finanční zázemí. 
Důležité jsou osobní vazby, ne detailní program či ideologie. Být 
partajním kandidátem se může stát přítěží zužující manévrova-
cí prostor při rozhazování slibů. Důležité je hnutí. To musí mít 
pevné manažerské vedení ovládající kromě pokladny důležitou 
část papírových i elektronických médií; musí též být zručné  
v kyberprostoru. Plošný zásah z jednoho bodu dokáže nahradit 
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klasické, hierarchicky odstupňované stranické struktury. Místo 
mnohaleté usilovné práce pak stačí několikaměsíční kampaň. 

I když se hlasování pro komediálního herce může zdát absurd-
ní, touha po změně je zcela oprávněná. Jenom radikální změna 
dává naději. Pokračující vláda Porošenka a jeho skupiny pro vět-
šinu ukrajinských voličů znamená další mrtvé a ekonomickou 
stagnaci, ne-li úpadek. Představuje další pokles obyvatelstva 
a emigraci především těch nejdynamičtějších a nejnadanějších 
do zahraničí, a to na východ i na západ. Je třeba hledat nová a 
odvážná řešení problémů, do kterých Ukrajina zabředla už v den 
svého osamostatnění. 

Hledání řešení
Ukrajina svojí historií a kulturou, a to včetně písma a nábožen-
ství, patří do takzvaného ruského světa. I v něm, a to i v Petro-
hradě a v Moskvě, lze nalézt západníky, kteří osud Ruska vidí  
v napodobování Západu. Ve své podstatě se ale jedná o svébyt-
nou eurasijskou kulturu, která přesahuje hranice současné Rus-
ké federace. Kolébkou Ruska i Ukrajiny je Kyjevská Rus, která už 
svým názvem ukazuje jednotné kořeny těchto dvou zemí. Když 
se v polovině 17. století octli lidé žijící v oblasti dnešní Ukrajiny 
na křižovatce sporů především polské Rzeczpospolite, Osman-
ské říše a Ruského carství, rozhodli ukrajinští kozáci Bohdana 
Chmelnického, že nejlépe bude Ukrajincům pod ochranou mos-
kevského vladaře. Tuto východní orientaci se dnes politici typu 
Porošenka a jejich západní spojenci pokoušejí napravit tím, že 
se snaží Ukrajinu obrátit proti Rusku. Geopolitická charakte-
ristika ale říká, že toho v současných hranicích Ukrajiny nelze 
dosáhnout bez krvavého násilí. 

Minské dohody představují základ, který umožňuje vyhnout 
se hádkám, o otázky, jež nemají jednoznačnou odpověď. Bylo 
připojení Krymu k Rusku v rozporu s mezinárodním právem 
(smluvní garance hranic), nebo bylo v souladu s mezinárodním 
právem (právo národů na sebeurčení)? Obé je asi pravda. K té je 
ale vhodné připojit otázku: Nerozšířila by se válka v Luhansku 
a Doněcku až na Krym, kdyby se tento poloostrov od Ukrajiny 

5. RUSKO, UKRAJINA, MOLDAVSKO



Oskar Krejčí: Komentáře a rozhovory 187

neoddělil? Když mezinárodní právo nebere ohled na dějiny a 
etnické zvláštnosti, stává se slepou formou. Úkolem politiků je 
hledat řešení situace, ne vést akademické diskuse, které stejně 
nikdy nedonutí Rusy vzdát se Krymu. 

Nejde jen o etnické charakteristiky, jazyk či náboženství. Jestli-
že před svržením prezidenta Viktora Janukovyče přibližně polo-
vina zahraničního obchodu Ukrajiny byla spojena s ruským tr-
hem, není možné v této velké zemi dosáhnout prosperity pouze 
vřelým vztahem k Evropské unii. Totéž platí o vojensko-politické 
charakteristice Ukrajiny. Má-li Ukrajina existovat jako moderní 
prosperující stát, nesmí si vybírat mezi Západem a Ruskem – 
musí vyvažovat obě orientace najednou. Černobílé vidění, tak 
příznačné pro současné vládce v Kyjevě a pro mnohé státníky 
na Západě, jen přidává další zabité k oněm 13 tisícům lidí, kteří 
od převratu v roce 2014 v bojích na východě Ukrajiny zahynuli.

!Argument, 15. 4. 2019
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Moldavsko – školení levice?

Mimo zájem velkých českých, ale i evropských médií se na 
středovýchodě našeho světadílu odehrálo pozoruhodné 
drama. Bylo to představení, které je učebnicovou ukáz-

kou toho, jak vznikají a jak se mohou řešit hluboké dlouhodobé 
problémy – má-li se předejít tragédii. Protože jde o událost sice 
nesmírně zajímavou, ale většině lidí neznámou, je nutné před 
popsáním děje ukázat kulisy a představit protagonisty.  

SCÉNA
Moldavsko je nejchudší zemí Evropy; 3,5 milionů lidí zde žije 
na území 33,8 tisíc kilometrů čtverečních, které je sevřené 
mezi Ukrajinou a Rumunskem. Jeho pohnutá moderní historie 
vstoupila do současné fáze začátkem 19. století. Tehdy se Mol-
davské knížetství po vítězství ruských zbraní v rusko-turecké 
válce vymanilo z Osmanské říše a stalo se součástí ruského 
impéria. Besarabská gubernie se po rozpadu romanovské říše 
v revolučním roce 1917 nakrátko proměnila v Moldavskou de-
mokratickou republiku, a následně byla přičleněna k Rumun-
sku. Malé území na levém břehu Dněstru se stalo Moldavskou 
autonomní socialistickou republikou v rámci SSSR. Po pode-
psání paktu Ribbentrop–Molotov obsadila Rudá armáda vět-
šinu Besarábie, „rumunskou“ část Moldavska, a vznikla Mol-
davská SSR. Její součástí se stal i úzký pruh území na levém 
břehu Dněstru – Podněstří –, které historicky do Moldavského 
knížectví nepatřilo.

Současné Moldavsko vzniklo po rozpadu Sovětského sva-
zu. Ihned vypukl ozbrojený konflikt mezi obyvateli Podněstří 
a skupinami prorumunsky orientovaných Moldavanů. Boje si 
vyžádaly přibližně 800 lidských životů. Krvavý spor ukončil zá-
sah ruské armády dislokované v Podněstří. Dnes na „zmrazený 
konflikt“ dohlíží společná jednotka složená z ruských, moldav-
ských a podněsterských vojáků. 
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Moldavsko bylo jedinou zemí, kde byli v postsocialistickém 
období ve vládě komunisté; ti však dnes nemají v parlamentu 
ani jeden mandát. Země je zmítána nejrůznějšími spory založe-
nými na ideologickém i etnickém základě, přičemž nejvýrazněj-
ší konflikt se týká vztahu k Rusku, Evropské unii a Rumunsku 
(ale i k rumunštině psané latinkou, nebo azbukou). Střelbu na-
hradily dohody, volby, manifestace a intriky často inspirované 
či podporované ze zahraničí.  

OSOBY A OBSAZENÍ

Igor Dodon: moldavský prezident, absolvent tří vysokých škol 
ekonomického zaměření. V roce 2009 byl zvolen do parlamentu 
za komunistickou stranu. Roku 2011 přešel k Straně socialistů 
republiky Moldavsko, jejímž předsedou se stal. V roce 2016 byl 
v přímých prezidentských volbách zvolen hlavou státu. Usiluje 
o udržení dobrých vztahů s Evropskou unií, ovšem aktivně se 
zasazuje za obnovení strategického partnerství s Ruskem. 

Vlado Plahotniuk: moldavský oligarcha, podle některých zdrojů 
nejbohatší a nejvlivnější člověk v Moldavsku s aktivitami od rop-
ných produktů přes bankovnictví a média až k nemovitostem. 
Má technické a právnické vzdělání. Dvě období byl poslancem 
za prozápadní Demokratickou stranu Moldavska, byl i místo-
předsedou parlamentu, v roce 2016 se stal předsedou Demo-
kratické strany a následující rok i místopředsedou Socialistické 
internacionály. Pokus stát se premiérem mu ale nevyšel. 

Pavel Filip: první místopředseda Demokratické strany Moldav-
ska. Má technické a manažerské vzdělání. Byl poslancem, mi-
nistrem a v roce 2016 se stal předsedou vlády.
 
Maia Sanduová: má ekonomické vzdělání z Moldavska a  
z Harvardu. Pracovala pro Světovou banku, v Moldavsku měla 
na starost styky s Evropskou unií, spolupracovala s liberálně-
-demokratickou stranou, byla ministryní školství. V roce 2015 
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založila vlastní, prounijní stranu, která později dostala název 
Strana „akce a solidarita“.  Neúspěšně kandidovala proti Dodo-
novi na funkci prezidentky. V roce 2018 vytvořila s Platformou 
„důstojnost a pravda“ blok ACUM (Teď). Je pokládána za ne-
smlouvavě prozápadní političku. 

Ústavní soud Moldavska. 

Diplomaté akreditovaní v Moldavsku za USA, Rusko a země 
Evropské unie. 

DĚJ
Po parlamentních volbách letos v únoru měli podle ústavy po-
slanci tři měsíce na sestavení nové vlády, jinak se měly konat 
nové volby. Do té doby zůstávala u moci vláda premiéra Pavla 
Filipa, sestavená po předcházejících volbách. 8. června ozná-
mily socialistická strana a ACUM, který byl do té doby členem 
prozápadní koalice, že se dohodly na společné vládě vedené 
Maiou Sanduovou. Přívrženci Demokratické strany začali sta-
vět před vládními budovami stanové městečko. Následující den 
Ústavní soud, údajně pod vlivem Vlada Plahotniuka, rozhodl, že 
tři měsíce znamená 90 dní (tedy o dva dny méně než součet dní 
března, dubna a května) a že termín pro sestavení vlády vypršel 
7. června. Zároveň prezidentu Dodonovi pod záminkou, že nevy-
hlásil volby, dočasně odebral pravomoci a převedl je na premié-
ra Filipa. Ten vyhlásil parlamentní volby. Prezident a nová kolice 
označily rozhodnutí Ústavního soudu za nezákonné.

V zemi nastalo dvojvládí, přičemž dva prezidenti a dvě vlády 
se vzájemně obviňovaly z pokusu uzurpovat moc. Do situace 
se vmísila velvyslanectví USA, některých zemí Evropské unie a 
Ruska, a to překvapivě shodně na straně prezidenta Igora Dodo-
na a vlády Maii Sanduové. Pod jejich tlakem ohlásila Demokra-
tická strana demisi vlády premiéra Pavla Filipa. Podle informací 
moldavských médií rozhodnutí Demokratické strany odejít do 
opozice předcházela debata jejich vedení s americkým velvy-
slancem v Kišiněvě; po ní prý Vlado Plahotniuk nasedl do svého 
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letadla a opustil zemi. 15. června označil Ústavní soud svá roz-
hodnutí za období od 7. do 9. června za chybná a odvolal je. 

Ponaučení pro Česko
Události v Moldavsku názorně ukázaly, že řešení hluboké kri-
ze zpravidla vyžaduje nestandardní, překvapivé postupy. Třeba 
překlenout oblouk mezi levicí a pravicí, nebo mezi zahraničními 
prioritami. Často se ukáže, že rozdíly – alespoň pro danou chvíli 
– nebývají tak velké a jsou více založeny na osobních animozi-
tách a vzájemné neznalosti než na principech. Taktická řešení 
pak mohou přinést programový úspěch. Na druhé straně ale 
fakt, že někdo přebírá hesla levice, neznamená, že se jich levice 
má zříci. Skutečnost, že merkelovští vítači hlásají absurdní mi-
grační politiku a někdo na jižním pobřeží Evropy se marně sna-
ží zakrýt neduhy globálního kapitalismu charitou, neznamená, 
že se vlastenecká levice má vzdát internacionalismu. Jestliže 
„sluníčkáři“ bojují proti oligarchovi, neznamená to, že by levi-
ce měla oligarchu hájit – bez ohledu na to, že za bukem číhá 
další oligarcha, který se těší, že po porážce toho v současnosti 
vládnoucího převezme moc. Na manifestace proti oligarchii a 
nemravným formám podnikání rudé prapory patří. 

Události v Moldavsku názorně ukázaly, že malé státy nemo-
hou přijímat zásadní rozhodnutí bez ohledu na politiku mocnos-
tí. Malé státy zpravidla postupují tak, že si jednu velmoc zvolí 
jako patrona. Měly by ale mít na paměti historií prověřenou 
pravdu: ať pro svého protektora udělají cokoliv, nesmí spoléhat 
na jeho vděčnost. Mocnosti se rozhodují podle svých zájmů, ne 
podle pocitu, že jsou někomu zavázány. To, že moldavští demo-
kraté očekávali podporu své barevné revoluce, bylo oprávněné, 
ale mylné. Stačí, aby se chystala nějaká konference v Mnichově, 
nějaký summit na Maltě či schůzka G20 v Japonsku, a mocnosti, 
když se jim to hodí, se osvobodí ze svých slavnostních slibů. To 
ovšem neznamená, že právě probíhající nový pokus o barevnou 
revoluci v Gruzii či v Hongkongu nemá podporu z Washingtonu.

Události v Moldavsku názorně ukázaly, že manifestace nejsou 
vždy popřením výsledků voleb či přímo demokracie. Mohou být 
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projevem snahy volební výsledek jinak vyložit. Mohou také být 
výrazem zklamání, vyjádřením požadavku na úpravu vládnutí či 
hlasem volajícím po nápravě dílčích chyb, nebo prostě ztěles-
něním zoufalství. Nemusí hned znamenat barevnou revoluci. 
Zní absurdně, když příslušníci hnutí kdysi zdobeného masovými 
prvomájovými průvody fňukají, že manifestace jsou nevhodným 
zpochybněním demokratických voleb. Sama idea reprezentativ-
ní demokracie je nedokonalá, natož pak její praxe v liberálním 
prostředí. Levice hájí ideu i praxi referenda, což je doplněk voleb 
z arzenálu přímé, nikoliv reprezentativní demokracie. Už samot-
ný čtyřletý volný mandát poslance není nic jiného než pouhá 
konvence. Požadavek vázaného mandátu, tedy možnost odvolat 
poslance, je také korekcí voleb. Slabost stran coby nástrojů vo-
lební demokracie například vůči lobbistům ukazuje Česko jako 
zemi, kde ministr může za to, že na dálnici sněží, ale je nevinný, 
když chybí léky redistribuované do zahraničí. 

Události v Moldavsku názorně ukázaly, že vše v politice je pře-
chodné. I když dnes v Česku sociální demokracie trvá na pod-
poře vlády a dbá, aby ministerstvo zemědělství neubližovalo 
Agrofertu, je jisté, že v řadách ČSSD spolu s blížícími volbami 
poroste strach, a to i když manifestace ustanou. S vysokou prav-
děpodobností se dá říci, že není otázkou, ZDA sociální demokra-
cie odejde z vlády, ale KDY se tak před volbami stane. Neučiní-
-li to, povede kampaň pod hesly „ANO si neprávem přisvojuje 
naše zásluhy; ANO nám bránilo konat větší dobro“. Tato situace 
se nezmění, ani kdyby se předseda ANO stal místopředsedou 
Socialistické internacionály. A ostatní levicová uskupení by si 
měla připomenout, že politické umění není v tom, přidat se na 
něčí stranu sporu, ale ve schopnosti řešit spor podle vlastních 
programových zásad.

!Argument, 24. 6. 2019 
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Jak číst Trumpa

Není vhodné začínat článek citáty, ale v okurkové sezoně, 
kdy se svět zdánlivě točí kolem křesla českého minist-
ra kultury, je možné asi všechno. Navíc, tyto citace jsou 

opravdu zajímavé: 

„Američtí vojáci brání hranice Koreje, Kuvajtu a Kosova. Ohro-
žení na těchto hranicích, které jsou přes půl světa, však nesne-
se srovnání s ohrožením na naší hranici s Mexikem, přes kterou 
v noci přecházejí lidé, kteří se v nekonečných řadách plahočí na 
sever do velkých amerických měst. Invazní armády se vracejí 
domů, imigrační armády nikoli.“ 
„Konečným cílem Ameriky by mělo být zrušení WTO a návrat 
k bilaterálním obchodním smlouvám, jež by platily pro Spojené 
státy a jejich obchodní partnery, a skoncovat s tímto meziná-
rodním tribunálem, v němž má Amerika jeden hlas a Evropská 
unie patnáct.“

I když to zní povědomě, nejde o slova Donalda Trumpa. Tyto 
teze lze nalézt v knize Smrt Západu vydané v roce 2001 (česky 
Mladá fronta, 2005). Jejím autorem je Patrick Buchanan, guru 
paleokonzervatismu (paleo ve smyslu „starý“, „historický“). 
Tento ideový směr lze označit za zpolitizovanou verzi tradici-
onalistického konzervatismu. Dovolává se odhodlaného anglo-
saského patriotismu, v boji proti údajně vládnoucí kontrakultu-
ře požaduje rázně omezit imigraci, odsuzuje multikulturalismus, 
pozitivní diskriminaci, prosazuje ochranu tradiční rodiny, hájí 
právo na zbraň, odmítá násilný export demokracie, kritizuje 
NATO i Evropskou unii. V Buchananových projevech, článcích i 
knihách lze nalézt obvinění, že za slabostí USA stojí import ne-
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omarxismu, konkrétně zpustošení pravých amerických hodnot 
vlivem frankfurtské školy. Především k lidem tohoto typu mluvil 
Vladimír Putin, když v rozhovoru pro Financial Times v před-
večer setkání s Donaldem Trumpem během jednání G20 označil 
liberalismus za zastaralý – na což Patrick Buchanan, podle je-
hož citované knihy „Rusové budou za každého »střetu civiliza-
cí« střežit východní a jihovýchodní hranici zeměpisného srdce 
Západu“, okamžitě zareagoval.

Ač katolík, nepředstavuje Patrick Buchanan okraj politického 
spektra USA. Byl poradcem prezidentů Richarda Nixona a Geral-
da Forda, ale také Ronalda Reagana, kterému až do aféry Iran-
gate psal projevy. Dvakrát usiloval o vlastní nominaci na prezi-
denta za Republikánskou stranu, potom v roce 2000 neúspěšně 
kandidoval za Reformní stranu; poté se vrátil do náruče Repub-
likánské strany. O nominaci Reformní strany na prezidentské 
volby v roce 2000 usiloval i Donald Trump.

Geoekonomika a geopolitika
Trumpovo America first! znamená především být ekonomicky 
nejsilnější. Politika je sluhou tohoto cíle. Nejde o izolacionalis-
mu tradičního typu. Pravda, u Trumpa lze nalézt ohlas Bucha-
nanovy myšlenky, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout útoku 
na USA a jejich ozbrojené vojenské síly je, že se „Spojené státy 
nebudou angažovat v ideologických, náboženských, etnických, 
historických nebo územních sporech, které nemají nic společ-
ného s Amerikou“. Zároveň ale vojáci mohou sloužit k dosažení 
ekonomických cílů. Trump hlásá svérázný „ofenzivní izolaciona-
lismus“, snižuje zájem o zápasy plné doktrinálních -ismů, při-
čemž, jak píše Eduard Šebo na serveru Slovo, „riešenie každé-
ho politického problému transformuje do obchodníckej otázky: 
»Čo za to a ako na tom môžu USA zarobiť«?“

V předvečer konce studené války byla v akademických kru-
zích velmi populární teorie komplexní vzájemné závislosti. Ta 
hlásá, že v nových časech je svět propojen takovým množstvím 
ekonomických vazeb, že klesá význam tradičních vojensko-silo-
vých nástrojů a obsazování teritoria. Zároveň ale v propletenci 
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vzájemné závislosti existuje asymetrie: pro někoho je konkrétní 
obchod výhodnější než pro druhou stranu. Současný svět vyka-
zuje nesouměrnou distribuci výhod vyplývajících z oboustran-
né závislosti. Čili vzájemná závislost neznamená stejné výhody. 
Dokonce se dá říci, že je sice obapolnou zranitelností, ale asy-
metrie dává jedné ze stran moc nad druhou. Objevuje se cílená 
manipulace vzájemné závislosti. Původně se autoři této teorie 
domnívali, že hlavním kolbištěm, na němž se manipulace ode-
hrává, jsou mezinárodní organizace a nástrojem jsou nadnárod-
ní aktéři. Donald Trump si zřejmě myslí, že na využití zbraně 
asymetrické závislosti si stačí sám s takovými prostředky, jako 
jsou cla a sankce. Třeba při jednání s Mexikem. 

Dva kroky vpřed, krok vzad
Dohadování Donalda Trumpa se Severní Koreou napovídá, jak 
se dá tato hra ztvárnit. Na začátku je pochopení, že zamrzlý 
konflikt tisíce kilometrů od břehů Kalifornie je málo významný, 
finančně náročný a neřešitelný vojenskou silou, a to bez ohledu 
na převahu v jaderných zbraních. Pak se dá začít. Především se 
nikdo nesmí urazit, když je vulgárně nálepkován – v dalším kole 
může být označen za přítele, schopného a upřímného partnera, 
který si zaslouží být pozván do Bílého domu. Výhodnou vyjed-
návací pozici Trumpovi připravila Rada bezpečnosti OSN, když 
schválila ekonomické sankce, na jejichž odvolání nestačí přání 
Číny a Ruska – USA mají právo veta, ony určí, kdy a za jakých 
podmínek budou sankce odvolány. A tak lze rozetnutí gordic-
kého uzlu, který Barack Obama při předávání Oválné pracovny 
označil za nejnebezpečnější ohnisko, pohodlně načasovat podle 
vlastních potřeb, třeba s ohledem na prezidentské volby.

Taktika povýšená na strategii se zdá zřejmá: při nátlaku na 
spoluhráče, ať už je z Asie, Latinské Ameriky, či Evropy, vyšpo-
novat situaci do riskantní a nepřijatelné podoby, a pak částeč-
ně – pouze částečně! – ustoupit. Tedy dva kroky vpřed a jeden 
krok vzad. Požadovaný zisk přinesl zbývající jeden krok. O něco 
podobného se Spojené státy nyní pokoušejí při jednání s Íránem 
a Palestinci. Vypovězení smlouvy, embargo, brutální nátlak jak 
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na Teherán, tak i na vlastní spojence, pirátský únos ropného 
tankeru – a po vytvoření nové situace následuje nabídka pří-
mých jednání „bez předběžných podmínek“. Po manifestačním 
uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele, zastavení hospodář-
ské pomoci Palestincům a uznání izraelské anexe Golanských 
výšin následuje „plán století“ s možnými investicemi na úrovni 
50 miliard dolarů. V prvním případě by to mohlo znamenat Írán 
nejen bez jaderných zbraní, ale i bez raket a pod americkou kon-
trolou, v druhém Palestinci bez Palestiny. 

Chaos na konci tunelu
Otázkou je, zda Íránci a Palestinci přijmou návrhy Washingto-
nu. Ač je to s podivem, někteří politicky angažovaní lidé nej-
sou smířeni s tím, že vše se dá koupit nebo prodat. Je tu ještě 
vlastní touha po moci, někdy, považte, i vyšší principy. Třeba 
národní zájem, který prý vede kroky Bílého domu. A jaká je 
hodnota dohod dosažených pod nátlakem? Nejde jen o to, že 
jsou podle mezinárodního práva od počátku neplatné. Trvalost 
mezinárodních smluv, jejichž plnění nestřeží nějaký vyšší ar-
bitr, bývá založena na jejich „sebenaplnitelnosti“, na faktu, že 
přináší výhodu oběma stranám. Vynucené dohody dosažené  
s následnou jednostrannou výhodou vydrží jen do chvíle, kdy 
se změní rovnováha sil. Nebo někdo z poražených v tuto změ-
nu uvěří. 

Nezdá se, že je možné manipulací asymetrických ekonomic-
kých vztahů změnit základní globální trendy. V květnu, což 
jsou zatím poslední údaje z United States Census Bureau, 
dosáhl deficit zahraničního obchodu USA 55,5 miliard dolarů, 
toho na obchod s Čínou připadl schodek 30,2 miliardy. Nej-
novější oficiální údaje z Washingtonu sdělují, že za prvních 
pět měsíců dosáhl obchodní deficit Spojených států s Čínou  
137,1 miliardy dolarů. I když se nátlakovou politikou Washing-
tonu podaří deficit USA zmenšit, nepodaří se ho – alespoň 
použitými metodami – odstranit. Nemluvě o vlastních eko-
nomických ztrátách způsobených například zdražováním na 
vnitřním trhu ve Spojených státech, recipročním omezováním 
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dovozu amerického zboží či poklesem čínských investic v USA. 
Přitom čínská ekonomika nadále roste vyššími tempy než ta 
americká. Vítězství v podmínkách vzájemné závislosti nemusí 
být jednostranné: i v případě Korejského poloostrova se na 
uklidnění situace kromě většiny Korejců těší jak Peking, tak i 
Moskva. A vedlejší důsledky mohou být významnější než dosa-
žený původní záměr.

Celá řada novinek, které do americké a světové politiky přine-
sl Donald Trump a jeho ideoví spojenci, vyvolává sympatie, a to 
i v řadách evropské levice. Stačí vzpomenout citovanou Bucha-
nanovu knihu Smrt Západu: „Otcové–zakladatelé by se styděli 
za to, co Clinton a Albrightová provedli Srbům. Tento malý stát 
na nás nezaútočil, neohrožoval nás a neusiloval o válku s námi. 
Přesto jsme zničili Srbsko stejně strašně, jako to učinil Hitler, 
a to proto, že nevyhovělo našemu požadavku na ničím neome-
zené právo dělat si s touto zemí, co chceme, a odtrhnout od 
něj kolébku této země, Kosovo.“ Málo lidí v Evropě má odva-
hu mluvit takto otevřeně, „nekorektně“. Trump to občas umí. 
Jenže souběžné trhá dohody, čímž nejen snižuje důvěryhodnost 
USA, ale také smluv obecně, tedy i význam mezinárodního prá-
va. Texty paleokonzervativců jen obtížně skrývají to, co by bylo 
možné nazvat „soft rasismus“. A je tu ještě jiný, kruciální pro-
blém: program America first! je spojen, alespoň zatím, s oteví-
ráním nového závodu ve zbrojení, a to i ve zbrojení jaderném. 
To vše v situaci, kdy Bílý dům nehledá místo USA v rodícím se 
multipolárním světě, ale cestu k hegemonii. Trumpovo pojetí 
geoeknomiky má zřetelné geopolitické důsledky – je to geopo-
litické inženýrství oblečené do nového hávu. 

!Argument, 8. 7. 2019 
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Diktatura politické korektnosti

Minulý týden začal pracovat nový, podle amerického po-
litického kalendáře 116. Kongres USA. Sněmovnu re-
prezentantů, dolní komoru tohoto Kongresu, ovládla 

opět demokratická strana ¬a její předsedkyní (speaker) se již 
podruhé stala Nancy Pelosiová, první žena, která se dostala do 
takto vysoké volené funkce. Tato skutečnost zároveň symboli-
zuje proměny politiky v USA: obě ideová křídla se radikalizují 
téměř na úroveň nesmiřitelnosti. Díky pravicovému populismu 
Donalda Trumpa se Nancy Pelosiová posunula názorově doleva 
a představuje v demokratické straně takzvané progresivistické 
křídlo. Pro názornost lze připomenout, že při posledních prezi-
dentských volbách se demokraté dělili – mimo jiné – na libe-
rály podporující Hillary Clintonovou a progresivisty podporující 
Bernieho Sanderse, který sám sebe charakterizoval nejen jako 
progresivistu, ale i demokratického socialistu.

Nová politická konstelace v Kongresu odráží nové nálady  
v americké společnosti. Když se mění nálady veřejnosti, mění 
se nejen postoje většiny starších politiků, ale i profil těch, kteří 
jsou zvoleni nově. A tak v americkém Kongresu od minulého 
týdne zasedá nejmladší poslankyně v amerických dějinách Ale-
xandria Occasio-Cortezová (*1989), zvolená za jeden z volebních 
obvodů města New York. To není jediná zajímavost: Occasio-Cor-
tezová byla zvolena za demokraty, ale zároveň je členkou strany 
Demokratických socialistů Ameriky (DSA). A není jedinou po-
slankyní za DSA. Za demokratické socialisty byli na kandidátce 
demokratické strany zvoleni také Rashida Tlaibová z Michiganu 
a Danny Davis z Illinois; ten je členem Sněmovny reprezentantů 
již od roku 1997. 

Nová stará levice
Strana Demokratických socialistů Ameriky byla založena v roce 
1982, tedy v dobách největší slávy Ronalda Reagana a Margaret 
Thatcherové. Ihned se stala členkou Socialistické internacioná-
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ly. Sjednotila tehdy některé skupiny patřící k hnutí Nové levice 
a bývalé členy socialistické a komunistické strany, tedy Staré 
levice. I dnes se tyto pestré kořeny odrážejí v ideovém profi-
lu DSA. Demokratický socialismus je spojován s ostrou kritikou 
bývalých socialistických zemí, „autoritářských komunistických 
států“. V programu lze nalézt ekosocialismus, socialistický fe-
minismus, podporu zdravotní péče pro všechny, ale i tradiční 
anti-: antikapitalismus, antiimperialismus či antirasismus. Je 
tam i podpora požadavku silných odborů či práv pracujících. 
Programové přihlášení se k internacionalismu se projevuje na-
příklad v kritickém postoji k politice Bílého domu vůči Pales-
tincům, Venezuele či Sýrii, ale i ve snaze učit se bez předsudků 
od všech levicových hnutí ve světě. Skutečnost, že DSA odmí-
tá neoliberální ekonomiku, ji přivedla k tomu, že v roce 2017 
vystoupila ze Socialistické internacionály. V programu DSA je 
však také řada motivů spojených s multikulturalismem třeba  
v otázce migrace, ale i hledání rovnováhy mezi puritánstvím 
Staré levice a hesly o sexuální revoluci provolávanými některý-
mi proudy Nové levice.

Počet členů DSA je dnes odhadován na 55 tisíc, strana v loň-
ských volbách postavila víc než 40 kandidátů na místní, státní a 
federální úrovni. Nelze říci, zda DSA patří budoucnost. V každém 
případě se ale jedná o zajímavou reakci na rozpory v americ-
ké společnosti, která si zaslouží pozornost i ve střední Evropě. 
Tam jistě vyvolá rozpaky podpora multikulturalismu, která je u 
DSA patrná. Je však nutné stále mít na paměti, že americká a 
evropská levice se v celé řadě témat nutně musí lišit. V případě 
multikulturalismu jde o dva hlavní rozdíly:

Americká společnost je multikulturní, což nelze říci o většině 
evropských států (hlavně těch bez koloniální minulosti), kam je 
multikulturalismus vnucován pod tlakem. Je možné oponovat, 
že i americká multikulturní společnost vznikla pod tlakem, do-
konce díky kolonialismu a otrokářství za použití brutálního ná-
silí. Pak ale je nutné též připomenout, že ani po pěti set letech 
formování americké společnosti není zdaleka multikulturalis-
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mus v USA vyladěn do bezkonfliktní podoby. Nutit jej Evropě bez 
porozumění podstaty mezikulturních odlišností vyvolává nutně 
konflikty, ¬byť jsou to neshody jiné povahy než ty ve Spojených 
státech.

Využití pozitivní diskriminace a jazykové korektnosti při otu-
pování etnických konfliktů a při začleňování menšin plní v USA 
a v Evropě odlišnou funkci. „Staré“ menšiny v USA – indiáni, 
černoši, Hispánci a podobně – prožily dlouhé období násilné 
diskriminace. Jejich plné začlenění do povětšině anglosaské 
kultury vyžadovalo a často stále vyžaduje nestandardní progra-
my zaměřené na výraznou změnu jednání jak menšin, tak větši-
ny. Nový jazyk tlačil většinové obyvatelstvo ke změně přístupů  
k menšinám, sám ale zásadní sociální změnu nepřinesl. Jestli-
že někdo vnímal označení „Negros“ jako hanlivé či diskriminu-
jící, pojmenování „Afroameričan“ pro něho znamená pozitivní 
změnu. Sociální status černochů se tím ale mění jen formálně, 
byť více než v případě cikánů, když se jim začalo říkat Romové. 
Nemluvě o logice, podle níž by se černochům žijícím v Africe 
mělo říkat „Afroafričané“. Tím, že se přestane sledovat krimina-
lita menšin jako samostatný statistický údaj, se kulturní vzorce 
chování menšin a většiny neztotožní. 

Importovaná korektnost
Před třiceti lety začalo vítězné tažení americké politické kultury 
střední Evropou. Díky hollywoodské civilizaci a nejrůznějším ško-
lením pro nadějné politiky i novináře pronikla do okolí Vltavy a 
Dunaje záplava slov a politických technik, které boří tradiční vidění 
světa. Tato slova a techniky však více reagují na realitu USA než 
realitu Evropy – a navíc podobu Spojených států idealizují. Politicky 
korektní jazyk, který kdysi ve Spojených státech boural stereotypy, 
v Evropě stereotypy staví. Nesmyslná gesta berlínských politiků či 
pražských sluníčkářů vůči migraci nejsou výsledkem vlivu islámu, 
ale projevem přebírání liberálních hesel z USA. Ideologie multikul-
turalismu v USA se snažila začlenit staré menšiny, ale v Evropě má 
sloužit především k vytváření nových menšin. 
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Jazyk levice, který se pokoušel v USA v 60. letech měnit sku-
tečnost, se tam časem změnil na liberálně-konzervativní jazyk 
zakrývající realitu. V Evropě skutečnost předstírá. Tím, že se stal 
monopolním veřejnoprávním jazykem, změnil se na diktaturu 
slova: není důležité, jaká je realita, důležité je, zda slova zapa-
dají do hesláře politické korektnosti. Co nad to jest, od ďábla 
jest. Jazyk politické korektnosti staví hranice myšlení, nahra-
zuje analýzu a uzavírá mysl. Ta pak – bez ohledu na původní 
význam slov – podněcuje agresivitu. Vůbec není náhoda, že vět-
šina vítačů bezbřehých proudů migrantů patří zároveň k těm, 
kdo šíří nenávist vůči Rusku a Číně. A v souvislosti s blížícím se 
třicátým výročím sametové revoluce mění veřejnoprávní zpra-
vodajství v šikanózní politické školení mužstva.

 
***

Úspěchy Demokratických socialistů Ameriky ukazují, že se 
Spojené státy mění. Fakt, že se americká levice podílela na for-
mování jazyka politické korektnosti či že lze mít zásadní výhra-
dy k zahraniční politice Washingtonu, neznamená, že se v USA 
není čemu učit. Třeba i tomu, že existují odlišné podmínky pro 
práci levice ve Spojených státech a v Evropě. Uvědomit si tento 
rozdíl znamená neodmítat současnou levici v USA jen proto, 
že je v řadě ohledů multikulturnější než ta česká či slovenská. 
Musí taková být. Zároveň ale uskupení jako DSA připomínají, že 
kritika tupého multikulturalismu má být spojena nejen s vlaste-
nectvím, ale také s internacionalismem, s podporou solidarity a 
s odmítáním nejrůznějších teorií o zákonitém konfliktu civiliza-
cí. Skutečným protikladem diktatury politické korektnosti není 
šovinismus, ale otevřená mysl. 

!Argument, 7. 1. 2019
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USA proti Číně a zbytku světa

V pozoruhodné knize Vzestup a pád velmocí popisuje 
americký historik a politolog Paul Kennedy příčiny po-
rážky první říše, nad kterou slunce nezapadalo – španěl-

ské habsburské monarchie v 16. a 17. století. Jeho závěry jsou 
prosté: říše se zhroutila především proto, že měla příliš velké 
náklady na udržení hegemonie, vedla příliš mnoho válečných 
konfliktů najednou. Nebyla schopna stanovit si priority. Tato 
fascinující jednoduchost odpovědi vyvolává otázku, jak se stalo, 
že se taková situace u největší mocnosti své doby vytvořila?  
A co víc: jak je vůbec možné, že stejné banální chyby dnes opa-
kují Spojené státy?

Obchodní válka
Americký prezident Donald Trump má samozřejmě pravdu, když 
poukazuje na skutečnost, že deficit zahraničního obchodu USA 
s Čínou je obrovský. A nejen to – dlouhodobě roste. Připojený 
graf číslo 1, převzatý z dílny BBC a zpracovaný na základě 
oficiálních amerických údajů, ukazuje, že tento deficit narůstá 
od začátku čínské politiky reforem a otevírání se světu. V době 
vstupu Číny do Světové obchodní organizace činil tento scho-
dek přibližně 100 miliard dolarů, loni to bylo už 419 miliard. 
Prudký nárůst obchodního deficitu USA poté, kdy Bílý dům začal 
obchodní válku s Čínou, lze přičíst snaze amerických podnikate-
lů předzásobit se, než přijdou ještě horší časy. Pozoruhodné je, 
že v téže době klesal dovoz amerického zboží do Číny.
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Je obtížné si představit situaci, kdy by mohla Trumpova ob-
chodní válka vést k likvidaci obchodního salda s Čínou. Možná 
jej sníží. Na úroveň před globální finanční krizí? Nebo na hladi-
nu z dob vstupu Číny do Světové obchodní organizace? Zdá se, 
že výsledkem bude jen dočasné oddálení řešení obecnějšího 
problému: Čína potřebuje méně amerického zboží než USA čín-
ského zboží. Nebo je to ještě složitější: Spojené státy nemají 
potřebné množství atraktivního zboží a služeb, které by mohly 
Číně nabídnout. 

Huawei jako rukojmí
Dějiny nepamatují, že by vláda nějaké mocnosti vedla rozsáh-
lou obchodní válku proti jediné zahraniční firmě, jak to dnes 
praktikují USA vůči Huawei. Washington ji vyčítá kontakty na 
čínskou armádu, což prý ohrožuje bezpečnost nejen USA, ale 
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i Západu jako celku. A co například americká firma Boeing? 
Loni měla její civilní divize příjmy 60,7 miliard dolarů (meziroční 
růst 5 %) a divize Obrana, vesmír a bezpečnost 23,2 miliardy 
(meziroční růst 13 %). Není nikterak obtížné vymyslet si v ta-
kové situaci celou řadu konspiračních teorií o tom, co všechno 
pro americké zpravodajské služby zjišťují civilní letadla firmy 
Boeing zakoupená Čínou. Ve čtvrtek Donald Trump ovšem přišel 
s tezí, že Huawei může být zahrnuta do obecné obchodní do-
hody s Čínou… Kdo bude věřit, až zase příště USA někoho (bez 
důkazů) označí za bezpečnostní riziko? Anebo se zatím nepo-
daří dohodu uzavřít a Trumpův útok bude rozšířen například na 
firmu ZTE a na čínské výrobce dronů, kteří pokrývají 70 % ame-
rického civilního trhu. Podle čínských sdělovacích prostředků  
s tím Peking počítá. 

Dohoda předpokládá dobrou vůli, tedy i překonání předsud-
ků. Stephen Roach, vědecký pracovník z Yale University a dříve 
hlavní ekonom Morgan Stanley, v nedávno zveřejněném článku 
Falešný příběh Ameriky o Číně ukazuje, jak klamavá jsou tvr-
zení o čínských krádežích amerického duševního vlastnictví. Ve 
společných podnicích nikdo nikoho nenutí vzdávat se tajemství. 
Obviňování, že v nich existuje „vynucený transfer technologií“ 
je nesmyslné, byť některé americké instituce v této souvis-
losti mluví o stovkách miliard zcizených dolarů. Svá výrobní ta-
jemství americké firmy předávají dobrovolně, to jest za peníze. 
Obdobně jsou podle Roacha nereálné představy o tom, že za 
současnými nesnázemi USA je pekingská manipulace s čínskou 
měnou, její záměrné podhodnocení – obchodní hodnota renmin-
bi vzrostla od konce roku 2004 o 50 %.  

Čína není sama
Deficit s Čínou je ale pouze část zauzlení amerického zahranič-
ního obchodu: schodek amerického obchodu s Čínou tvoří jen 
47,7 % celkového obchodního deficitu USA v minulém roce. Ten 
činil 879 miliard dolarů a na jeho tvorbě se svorně podílelo 102 
států. Proto tolik washingtonské hysterie na všech azimutech. 
Jenže Spojené státy mají sice takřka neomezené množství do-
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http://www.ipcommission.org/index.html
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larů pro nákup v zahraničí, ale relativně málo zboží a služeb 
na vývoz. Výsledkem obchodní války bude zdražení dováženého 
zboží a služeb, které domácí zdroje nedokážou nahradit. Záro-
veň zrcadlová odveta ze zemí postižených americkými embargy 
a cly vede ke ztížení amerického vývozu. Už teď se projednává 
v Kongresu USA dotace 16 miliard dolarů pro farmáře ve sna-
ze částečně kompenzovat důsledky čínských odvetných celních 
opatření. A poškození spotřebitelé i vývozci jsou občané, kteří 
mohou jít příští rok k urnám v amerických prezidentských vol-
bách. Může se stát, že se Donald Trump sám vmanévruje do 
časové tísně. 

V nejbližších dnech by měl Washington rozhodnout o podobě 
trestu pro Turecko v případě, že tento členský stát NATO zakou-
pí ruský systém protivzdušné obrany S-400 a ne americký systém 
Patriot. Tento nákup má dvojí rozměr: ekonomický a politický. Ten 
ekonomický by měl zhodnotit poměr ceny a výkonu. Připojená ta-
bulka (THAAD je novější americký systém), sestavená podle infor-
mací z veřejných zdrojů, jako jsou Bloomberg,  defenseworld.net 
a CNBC, mluví jednoznačně: jak z hlediska ceny, tak užitečné 
hodnoty je ruský systém výhodnější. Pro každého, kromě USA.

S-400 Patriot (PAC-3) THAAD

přibližná cena jedné baterie 500 milionů USD 1 miliarda USD 
(Pac-2)

3 miliardy USD

maximální rychlost cíle 4,8 km/s (Mach 14) 1,38 km/s 
(Mach 4,1)

2,8 km/s 
(Mach 8,24)

operační dosah 400 km (40N6)
250 km (48N6)

120 km (9M96E2)
40 km (9M96E)

20 km (MSE 35 km) >200 km

váha nálože 24 až 180 kg 90 kg přímý zásah

příprava k boji 5 minut 1 hodina neuvedeno
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-22/russia-wants-to-sell-its-missiles-to-u-s-allies
https://www.defenseworld.net/feature/20/Battle_of_the_Air_Defense_Systems__S_400_Vs_Patriot_and_THAAD#.XbZiBi2E6-w
https://www.cnbc.com/2018/11/19/russia-lures-buyers-as-s-400-missile-system-costs-less-than-us-models.html
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Politické hledisko tohoto nákupu názorně ukazuje, že Turecko 
nesdílí paranoidní pohled na Rusko, jenž je vlastní části ame-
rické politické elity, kterou poslušně následují i někteří Evro-
pané. Turecko, jehož moderní dějiny jsou plné válek s Ruskem, 
dnes bez obav rozvíjí ekonomické vztahy s Ruskou federací, a 
to včetně výstavby plynovodu a jaderných elektráren. V tom se 
stává nebezpečným příkladem. Kdyby se touto tureckou cho-
robou nakazili i další spojenci v NATO, možná by pochopili, jak 
nesmyslný je požadavek dávat dvě procenta hrubého domácího 
produktu na takzvanou obranu. 

Turecko je ale též hostitelem americké vojenské základny, kde 
jsou i jaderné nálože patřící USA. V Turecku byly až do kubánské 
raketové krize na začátku 60. let minulého století také umís-
těny americké rakety středního doletu namířené na Moskvu. 
Teď Washington odstartoval nový program výroby raket střed-
ního doletu a turecké území by opět mohlo být pro ně výhod-
nou startovací plošinou. Bude Bílý dům riskovat svoji základnu  
v Turecku? Anebo jinak: dokáže Turecko vyhostit americkou vo-
jenskou základnu v případě vystupňování amerických sankcí 
vůči němu? 

Útok na Severní potok 2
Obdobnou předstíranou bezpečnostní logiku jako atak na 
Huawei má i stále intenzivnější boj Washingtonu proti ply-
novodu Severní potok 2. Od roku 2017 jsou Spojené státy 
vývozcem zkapalněného zemního plynu, LNG. A potenciál 
pro tento export narůstá. V Evropské unii je 24 importních 
terminálů pro LNG, které nejsou využity na plnou kapa-
citu, a staví se další. Prognózy říkají, že (a) spotřeba plynu  
v Evropské unii poroste, (b) podíl LNG na unijním importu 
se bude zvětšovat. Co ale dělat v situaci, kde je americký 
LNG draží než ruský plyn dodávaný potrubím? Nastoupí se-
kuritizace, prohlášení plynu za bezpečnostní komoditu. Pak 
je bezpodmínečně nutné kupovat americký plyn, protože má 
přidanou hodnou, kterou je prý svoboda – závislost na USA je 
přece nezávislostí! 
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https://www.kslaw.com/attachments/000/006/010/original/LNG_in_Europe_2018_-_An_Overview_of_LNG_Import_Terminals_in_Europe.pdf?1530031152
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Dnes činí podíl Ruska na importu plynu do Unie 40 %, o žádné 
smrtonosné závislosti Unie se nedá mluvit – nemluvě o tom, že 
Rusko je zároveň závislé na plynulém vývozu. Při rostoucí spo-
třebě plynu v Unii je zřejmé, že na trhu bude místo pro každého. 
Třeba i pro LNG, který od roku 2006 začalo produkovat i Rusko. 
Kouzlo by pak mohlo být v něčem jiném: globální ceny bude asi 
určovat asijský trh.

Jenže Trumpova mantra America First! nevzývá svobodný trh 
či férové obchodování – vyžaduje pro sebe jednostranné výhody, 
a to pomocí své aktuální politické, ekonomické i vojenské síly. 
Místo smluv, jako je Severoamerická dohoda o volném obcho-
du (NAFTA) či za prezidentství Baracka Obamy chystané dohody  
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a 
Transpacifickém partnerství (TPP) s účastí USA, nastoupily vydě-
račské útoky. Agresivní samozřejmostí Trumpovy administrativy 
se stalo i široké uplatňování sankcí na ty, kdo obchodují se ze-
měmi či firmami, na které Washington sankce uvalil. 

Trump má pravdu
Skutečný problém USA je ale mnohem komplexnější než ob-
chodní deficit. Reálnou příčinu americké nejistoty i chaotických 
reakcí Bílého domu symbolizuje graf číslo 2, který zpracoval 
Steve Benen pro stať publikovanou na stránkách NBC News 
Digital. Protože červené sloupce v tomto grafu přestavují ob-
dobí vlády prezidenta z Republikánské strany, modré z Demo-
kratické strany a šrafované sloupce rok předávání moci, je zřej-
mé, že konzervativní teorie o tom, že utrácejí a zemi zadlužují 
pouze demokraté a socialisté, neodpovídají pravdě. Nadměrně 
utrácejí ti prezidenti, kteří situaci nezvládají. Spojené státy mají 
extrémně přebujelé vojenské výdaje, špatně orientovanou daňo-
vou politiku a nesprávně zaměřené investice. Celá řada ekono-
mů právem upozorňuje, že se Evropská unie dostávala z finanč-
ní krize roku 2008 úsporami, zatímco USA investicemi. Americká 
cesta vedla ke zklidnění ekonomiky – ale kde jsou ve Spojených 
státech viditelné výsledky investic srovnatelné například s čín-
ským dechberoucím rozvojem infrastruktury? 
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http://steve-benen.people.msnbc.com
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Donald Trump má ale v něčem pravdu. Ze svého vlastního 
podnikání ví, že menší příjmy než výdaje znamenají pro budouc-
nost velké nebezpečí. V účetnictví americké vlády tento zádrhel 
našel a hledá řešení. Řešení sobecké, kontraproduktivní, a do-
konce v případě úspěchu jen dočasné. I když se Trumpovi podaří 
stáhnout část výroby ze zahraničí zpět do USA, nic to nezmění 
na faktu, že Čína má mohutnou dynamickou ekonomiku a je 
samostatným inovačním ohniskem. Problémem je, že Washing-
ton, alespoň zatím, neumí žít s rovnocennými partnery. Usiluje 
o hegemonii, jejíž udržení však vyžaduje větší náklady, než před-
stavuje zisk – obdobně, jako tomu bylo u španělské habsburské 
říše. Pokud jde o obchodní válku, Bílý dům chce, aby americké 
dluhy (a vojenské výdaje!) zaplatil někdo ze zahraničí. Ber kde 
ber. Nemusí to být jen údajný geopolitický nebo ideologický ri-
val. Také být spojencem USA je stále dražší riziko. 

!Argument, 27. 5. 2019 
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Trumpův neradostný týden

Litovat státníky se asi nemá, vybrali si sami a povětšině mo-
hou odstoupit, když se jim jejich postavení nelíbí. Přesto 
– neměl to americký prezident minulý týden lehké. Napřed  

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila re-
zoluci blokující vyhlášení stavu nouze na hranici s Mexikem, 
o němž před dvěma týdny dekretem Trump rozhodl. Pak před 
výborem Sněmovny reprezentantů pro dohled a reformu Trum-
pův bývalý osobní právník Michael Cohen prohlásil, že současný 
americký  prezident je podvodník a rasista, který ke lhaní nutí 
ostatní. A aby toho nebylo málo, summit se severokorejským 
vůdcem Kim Čong-unem v Hanoji skončil bez veřejné dohody. 
Navíc tento výsledek doprovází mohutná mediální kampaň 
snažící se diskreditovat Trumpa za to, že se přátelí s diktáto-
rem, který zavinil smrt amerického studenta v severokorejském 
vězení. Malou útěchou pro prezidenta je, že v této emocemi 
přeplněné konfrontaci pokračuje stmelovaní Republikánské 
strany. To sice znamená, že sněmovní rezoluce blokující dekret 
o stavu nouze na jižní hranici neprojde v Senátu, ale zároveň 
naznačuje, že prezidentské legislativní inciativy budou mít  
v Kongresu větší problémy, než Trump čekal. Ti, kdo v této situaci 
očekávají uklidnění mezinárodní situace tím, že prezident bude 
mít svázané ruce, se mohou ale snadno zmýlit: demokraté jsou  
v řadě zahraničněpolitických otázek, například pokud jde  
o vztah k Rusku, ještě radikálnější než republikáni.   

Vojenské výdaje
V jedné věci v rozštěpeném Kongresu USA panuje (až na in-
dividuální výjimky) mezistranická shoda: zvyšování vojenských 
výdajů. Minulý týden londýnský Mezinárodní institut strategic-
kých studií (IISS) publikoval svoji ročenku The Military Balance 
2019, která vyhodnocuje vojenské kapacity a obrannou eko-
nomiku 171 států. Lucie Béraud-Sudreau, která na IISS odpovídá 
za sběr a vyhodnocování údajů týkajících se výdajů na obranu, 
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shrnuje ve stati Vzhůru: západní výdaje na obranu 2018 zá-
kladní závěry obsažené v ročence. Uvádí, že globální vojenské 
výdaje loni dosáhly 1,67 bilionů dolarů, což je meziroční nárůst 
o více než 80 miliard. Podle zmíněné autorky tento růst „odráží 
vyšší výdaje západních zemí, především Spojených států“. 

Podle závěrů ústavu IISS, který rozhodně nelze podezřívat ze 
sympatií k Číně nebo Rusku, činilo meziroční navýšení ame-
rických vojenských výdajů 44,5 miliard, což je téměř tolik, ko-
lik je celý vojenský rozpočet Německa. Tento americký nárůst 
je mnohem vyšší než meziroční navýšení obranného rozpočtu 
Číny, které činilo 16,7 miliard. Sympatické je, že IISS  – s ohle-
dem na aktuální diskuse o údajné potřebě členských států Se-
veroatlantické aliance vydávat na obranu alespoň dvě procenta 
hrubého domácího produktu – zahrnul do svých statistik jako 
zvláštní skupinu „evropské státy NATO“, tedy členy Aliance bez 
USA a Kanady. Béraud-Sudreau v této souvislosti uvádí, že ev-
ropské členské země NATO loni navýšily své rozpočty o 4,2 %  
v reálných hodnotách, a to na 264 miliard dolarů. 

Graf číslo 1, který je obsažen jak v ročence, tak i v citované 
stati, názorně přibližuje náklady na obranu 15 států, které jsou 
na špici vojenských výdajů ve světě – a navíc připojuje souhrnný 
údaj o vojenských výdajích evropských zemí NATO. Mimo jiné  
z něho vyplývá, že evropské členské státy Aliance mají v souhr-
nu 4,2krát vyšší vojenské výdaje než Ruská federace. Pravděpo-
dobnost, že tato pozoruhodná vizualizace reality nějak zklidní 
propagandisty vojensko-průmyslového komplexu ať již v Penta-
gonu, v bruselské centrále NATO, či v pražských veřejnoprávních 
sdělovacích prostředcích, se však blíží nule. Pravda je v politice 
méně než zájem.  
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Graf č. 1: Největší vojenské rozpočty, 2018
– včetně souhrnného rozpočtu evropských členů NATO –

(v miliardách dolarů)
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Světový vůdce
Aby byl přehled o tom, jak se Donaldu Trumpovi ve vrcholové po-
litice daří, plastičtější, je možné nahlédnout do zprávy Hodnocení 
světových vůdců, kterou minulý týden zveřejnila americká analy-
tická a poradenská firma Gallup. Zpráva obsahuje výsledky celosvě-
tového průzkumu prováděného ve 133 zemích. Podstatu zveřejněné 
zprávy tvoří odpovědi na otázku „Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se 
způsobem provádění vůdcovství určité země?“ Graf číslo 2 převzatý  
z této studie ukazuje medián získaný z odpovědí obsahujících souhlas  
s vůdcovstvím u čtyř zemí. Je na něm vidět dramatický propad souhla-
su s politikou USA po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta: 
v prvním roce Trumpovy vlády činil souhlas s vůdcovstvím Spojených 
států 30 %, což přestavuje nejmenší zisk od začátku provádění těchto 
výzkumů. Jednalo se o propad sympatií k vůdcovství USA o 10 či více 
bodů v 65 zemích. Ani loňských 31 % souhlasu nepředstavuje důvod  
k nadšení v Bílém domě: doprovází jej nesouhlas s americkým vůd-
covstvím na hladině 40 % v rámci celosvětové veřejnosti; před nástu-
pem Donalda Trumpa do prezidentské funkce činil nesouhlas 23 %. 

Graf č.: 2: Souhlas s globálním vůdcovstvím
(medián)

https://www.gallup.com/analytics/247040/rating-world-leaders-2019.aspx
https://www.gallup.com/analytics/247040/rating-world-leaders-2019.aspx
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Pozoruhodný je v této souvislosti růst důvěry k Rusku. Ten 
začal roku 2014, tedy po připojení Krymu k Ruské federaci a 
po uvalení západních sankcí. Důvěra k ruskému vůdcovství 
byla loni na úrovni 30 %, což znamená, že je téměř stejná 
jako důvěra v USA. Zároveň tolik v Česku zpochybňovaná Čína 
se svými 34 % důvěry předběhla sympatie  k americkému vůd-
covství. Na čelo důvěry v globálním vůdcovství se po propadu 
Spojených států dostalo Německo. Na křivce, která na grafu 
číslo 2 označuje víru v německé vůdcovství, je ale patrný po-
kles od roku 2015 – tedy od chvíle, kdy se kancléřka Angela 
Merkelová celosvětově proslavila zvoláním „Zvládneme to!“ 

Citovaná zpráva firmy Gallup nepřináší jen přehledy o zmí-
něných čtyřech mocnostech. Ukazuje též vývoj vztahu k ame-
rickému vůdcovství v jednotlivých státech Evropy. Na čele dů-
věry v USA jsou na našem světadílu Kosovo (80 % souhlasu 
s americkým vedením) a Albánie (69 %). Ty jsou následované 
Polskem, kde je ale souhlas s americkým vůdcovstvím už pod 
polovinou dotázaných (49 %). V politice všech těchto tří států 
je patrný větší radikalismu v některých otázkách, než dávají 
najevo ostatní evropské státy – z čehož vyplývají i sympatie  
k Washingtonu. K výraznému poklesu důvěry v USA došlo loni 
v Makedonii (39 % souhlasu – pokles o 12 bodů) a na Slo-
vensku (27 % souhlasu – pokles 10 bodů; nesouhlas byl na 
hladině 56 %; 19 % nechtělo či neumělo odpovědět). Změny 
v těchto dvou zemích jsou velmi zajímavou reakcí na vnit-
rostátní dramata. Nejméně souhlasu v Evropě má představa 
světového vůdcovství USA v Rusku – 11 % (nesouhlas 60 %). 
To se zdá přirozené, což lze jen obtížně říci o skutečnosti, že 
hned za ruskou veřejností následuje veřejnost Norska (12 % 
souhlasu), kde byl zaznamenán i rekordní nesouhlas (87 %). 
Obdobná situace je ve Švédsku (13 % souhlasu) a v Lotyšsku 
(13 % souhlasu). Výzkum zahrnul i Českou republiku: souhlas 
s americkým vůdcovstvím vyjádřilo 31 % dotázaných, to je 
podle autorů zprávy rekordně nízká úroveň v této zemi; ne-
souhlas s americkým vůdcovstvím ve světě pak dosáhl hladi-
ny 38 %, přičemž plných 32 % nechtělo či neumělo odpovědět. 
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Porovnání těchto tří čísel naznačuje názorovou rozštěpenost 
české společnosti. 

***

Někdy se prostě nedaří. Ani americkému prezidentovi. Pro-
blém je, že v určitých tématech se Donaldu Trumpovy nedaří 
ode dne, co přišel do Bílého domu. V jeho politice lze zachytit 
dva problematické aspekty. Předně je to malá schopnost hledat 
kompromis. Snaha tvrdým až brutálním nátlakem dosáhnout 
jednostranných výhod se může líbit na Divokém západě, je ale 
kontraproduktivní nejen při denuklearizaci Korejského polo-
ostrova. Přání ozdobit svůj životopis Nobelovou cenou míru je 
spojeno s výrazným růstem vojenského rozpočtu. Druhým pro-
blémem je nedůslednost. Slib stáhnout americká vojska ze Sý-
rie posléze doplnilo prohlášení, že tam přece jen někdo nezvaný 
zůstane. Ruka natažená k Moskvě nakonec ucukla. Slibovanou 
obchodní dohodu s Čínou doprovází zadržení vysoké předsta-
vitelky firmy Huawei či málo pochopitelné výzvy, aby Peking 
zrušil cla na americké potraviny a dodávky zbraní na Tchaj-wan. 
Pro mnohé komentátory se tak Spojené státy v Trumpových ru-
kou změnily na mimořádně populární objekt vybízející k ironic-
kým slovním hříčkám. Jenže ono jde o víc – Trump ovlivňuje 
osud celého světa. 

!Argument, 4. 3.2 019
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USA v číslech smrti

Amerika je chyba, obrovská chyba.“ To prý prohlásil Sig-
mund Freud po návštěvě USA. Internet je plný úvah, proč 
to řekl – údajně mu vadilo, že mu říkali „Sigmunde“ a 

ne „doktore Freude“, americké jídlo mu prý způsobilo bolesti 
žaludku a podobně. Co když to ale bylo jinak – třeba viděl zvlášt-
nosti sociálních vztahů Spojených států, které zůstávaly jiným 
pozorovatelům i účastníkům skryté? Třeba kriminální úskalí ex-
trémního individualismu.

Zločin a trest
Statistiky jsou neúprosné a snad i proto je dobré si některé 
údaje čas od času připomenout. Podle údajů FBI bylo loni  
v USA spácháno více než 1,2 milionů násilných trestných činů, 
z nichž bylo téměř 17,3 tisíc vražd a 135,8 tisíc znásilnění. Wa-
shingtonský server Gun Violence Archive, který zpracovává  
údaje jak z oficiálních zpráv, tak i přibližně z 2,5 tisíc médií, 
uvádí, že letos do včerejší neděle bylo v USA spácháno téměř 
51,2 tisíc násilných trestných činů se zbraní – z nichž více než 
13,1 tisíc skončilo smrtí a téměř 25,4 tisíc zraněním. Masových 
střeleb pracovníci tohoto archivu letos zatím zaznamenali 320. 
A čísla každý den narůstají. 

Snad první, co člověka napadne při čtení těchto čísel, je věčná 
diskuse o právu nosit zbraň. Americký režisér Michael Moore  
v oscarovém filmu Bowling for Columbine ale ukázal, že nasy-
cenost populace zbraněmi je v Kanadě přibližně stejná jako  
v USA – a zločinů podstatně méně. Dospěl k názoru, že tyto 
země se liší „komercializací strachu“, z podnikatelských důvo-
dů pěstovaným a využívaným strachem v USA. Lidé se víc bojí  
o životy a majetek, neopouštějí například svá obydlí, když v oko-
lí řádí požár či záplavy, snadněji sahají po zbrani. Nervozita ve 
společnosti je patrná i na faktu, že – jak uvádí server Officer 
Down Memorial Page – letos do zmíněné neděle bylo ve služ-
bě zabito 131 policistů (od roku 1791 jich bylo usmrceno více než 
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23 tisíc). Z druhé strany podle serveru Mapping Police Violence 
jen letos policie v USA zabila 852 lidí. Loni policie ve Spojených 
státech usmrtila více než 1,1 tisíc lidí, přičemž černoši tvořili 
25 % z nich, ačkoliv černošská populace představuje pouze při-
bližně 13 % obyvatel USA. Podle tohoto zdroje analýzy statistik 
ukazují, že černoch má třikrát větší pravděpodobnost být zabit 
policistou než běloch. 

Dalším vysvětlením vysoké kriminality v USA by mohlo být, že 
tamní soudní systém je příliš benevolentní vůči zločincům, což 
je povzbuzuje či vede k opakování trestných činů. Podle posled-
ních údajů londýnského serveru World Prison Brief (Institute 
for Criminal Policy Research; Birkbeck, University of London) je 
však ve Spojených státech ve vězení více než 2,1 milionů lidí. 
To je nejvíc na světě, dokonce mnohem více než v Číně, kde 
žije podstatně více obyvatel. Podle téhož pramene připadá na  
sto tisíc obyvatel v USA 655 vězňů, což je opět nejvíce na světě 
– pro srovnání v Číně je to 118 vězňů. Ve Spojených státech tak 
zdomácněl pojem „vězeňsko-průmyslový komplex“, jehož sou-
částí se staly i věznice provozované soukromými firmami. 

Demokratické impérium
Více než 13 tisíc Američanů zabitých letos střelnou zbraní je 
údaj, který teoretiky mezinárodní politiky musí mást. V moder-
ních statistikách se totiž jako událost zvaná „válka“ uvádí oz-
brojený konflikt, v němž za rok zahynulo nejméně dva tisíce lidí. 
A je tu ještě jeden rys, který otvírá diskuse o podobnosti domácí 
a zahraniční politiky. Obchodování s využitím uměle vyvolaného 
strachu¬ – to není oblíbený postup pouze prodejců zbraní na 
domácím trhu, to je i modus operandi vojensko-průmyslového 
komplexu v oblasti mezinárodních vztahů. 

Spojené státy daly světu mnoho pozitivního, a to v materiál-
ním i duchovním smyslu. Jsou ale také jedinou zemí, která se od 
svého vzniku jen a jen rozpíná. Je možné se přít, zda motorem 
této expanze je imperiální kořistnictví či náboženský nebo libe-
rální mesianismus. Jaká je ale cena tohoto rozšiřování území, 
moci a vlivu? Podle studie Jamese Lucase zveřejněné na serve-
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ru Global Research – ten je provozován Centrem pro výzkum 
globalizace sídlícím v kanadském Montrealu – nepřetržitá série 
válek, převratů a dalších subverzních operací USA po celém svě-
tě způsobila pouze po 2. světové válce smrt více než 20 milio-
nů lidí. Tato studie vypočítává akce USA v 37 zemích. I když se 
počty zabitých jeví jako nadsazené a pravděpodobně zahrnují i 
druhotné ztráty jako smrt v důsledku nemoci, během vynucené 
migrace a dalších tragédií nezpůsobených přímo v bojích či te-
rorem (což jsou ovšem také válečné oběti) – i desetina z daného 
počtu je hrůzně veliká. 

Existují i úřední přehledy. Podle dokumentace užití ozbroje-
ných sil USA v zahraničí v letech 1798 až 2017, kterou zpra-
coval a pravidelně aktualizuje Congressional Research Service 
nejen pro členy Kongresu Spojených států, použil Washington 
vojáky v mezinárodních vztazích za uvedené období přibližně 
200krát. Povětšině ve střední Americe plus Karibiku a v Asii. 
Za uvedenou dobu USA formálně vyhlásily válku jinému státu  
v jedenácti případech. Ostatní – od námořní války s Francií (1789) 
po Korejskou válku (1950–1953), Vietnamskou válku (1964–1973), 
válku v Perském zálivu (1991), bombardování Jugoslávie (1999) 
či válku s Irákem (2003) – proběhly bez vyhlášení války. Lidské a 
materiální náklady na tyto akce uvedená studie neuvádí.

Nedokonalost bytí
Jestli Sigmund Freud skutečně mluvil o „americkém omylu“, 
možná měl na mysli tamní zvláštní politickou kulturu. Na je-
jím formování se nepodílel jen sladkobolný příběh lidí toužících 
po demokracii, který s oblibou vyprávějí liberální učebnice, ale 
také kořistnictví a sektářství. První angličtí přistěhovalci ne-
přijeli do oblasti dnešních Spojených států na samém počátku  
17. století pracovat, ale chtěli po vzoru španělských dobyva-
telů zajmout indiánského náčelníka a vynutit si tak od jeho 
poddaných zlato. Slovutní otcové-poutníci z roku 1620 utíkali  
z Evropy před osvícenstvím a demokratické principy vztahovali 
dovnitř své náboženské komunity, nikoliv na lidi v okolí. Ame-
rická revoluce je sice první antikoloniální revolucí, ale nebyla 
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vzpourou původních obyvatel-indiánů, ale britských kolonistů 
proti britské metropoli. Základem multikulturalismu v USA je 
dovoz otroků ¬a vysídlení indiánů. Jak ve své studii uvádí ame-
rická historička Jenny Wahlová, v roce 1860 žily ve Spojených 
státech přibližně čtyři miliony otroků s tržní hodnotou blízko 
čtyřem miliardám dolarů; a jak trpce poznamenává americký 
historik Arthur Ekrich, „americká sympatie s rudým mužem se 
stala efektivní pouze tehdy, když indiáni již neměli žádné další 
území, které by mohli ztratit“. Jenže Spojené státy jsou i do-
movinou radikálních osvícenců, jako byli Benjamin Franklin či 
Thomas Jefferson, který dal světu stále inspirující Deklaraci ne-
závislosti. 

Každý, kdo byl byť chvíli v USA, tam jistě viděl spoustu krás-
ných míst, dobrých lidí, ohniska technologického pokroku i nád-
herná umělecká díla. To ale nejsou celé Spojené státy; realistic-
ký obraz žádné země nemůže být jen bílý, nebo černý, dokonce 
nemůže být ani černobílý. USA jsou velmi pestrou zemí, kde se 
jednotlivé oblasti liší nejen přírodní scenérií, ale někdy i pře-
vládajícími kulturními vzory a sociálním rozvrstvením. Platí, že 
Spojené státy jsou stále v mnohém příklad pro ostatní. Otázkou 
však zůstává, zda mohou být vydávány za vzor ve všem a zda 
má být tento vzor vnucován násilím. Ke Spojeným státům patří 
i to, že FBI registrovala loni téměř 7,2 tisíc deliktů z nenávis-
ti. V této skupině jsou především, ale nejen, činy motivované 
etnickou, náboženskou nebo sexuální záští. Z více než čtyř tisíc 
etnických či rasových útoků jich nejvíce směřovalo proti čer-
nochům ¬(přes dva tisíce), následovaly útoky proti bělochům 
(741) a Hispáncům (427). Z více než 1,6 tisíců nábožensky moti-
vovaných incidentů jich bylo v minulém roce nejvíce namířeno 
proti židům (938) a muslimům (273). Z více než 1,1 tisíce útoků 
motivovaných sexuální nesnášenlivostí jich nejvíce mířilo proti 
gayům (679). Sociální a politické problémy žádné země nelze 
vyřešit jazykovou „korektností“ či samozvaným známkováním 
jiných názorů či serverů jako „antisystémové“.

Mnohé nasvědčuje tomu, že se sociální i politická nervozita  
z USA šíří do Evropy. To doprovází nešťastná snaha některých 
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politiků napodobit v Evropě situaci za Atlantikem například 
amerikanizací školství, omezováním sociálních služeb, podbíze-
ním se v zahraniční politice Washingtonu. Zdá se, že prostodu-
chá idealizace amerického způsobu života je jedním z hlavních 
zdrojů „sluníčkářské“ či liberální podpory bezbřehé migrace.

!Argument, 26. 11. 2018 
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Barbarizace politiky

Uvalení sankcí na íránského ministra zahraničních věcí ze 
strany USA je dalším krokem na cestě uzavírání politiky 
před vlivem diplomacie a mezinárodního práva. Ačkoli ni-

kdo neví, co přesně tyto sankce znamenají – odepře Washing-
ton iránskému ministrovi zahraničí vstup do Spojených států 
na zasedání Valného shromáždění OSN, čímž poruší další své 
závazky? – je zřejmé, že v této chvíli Washington nechce o tak-
zvané íránské krizi s Teheránem vyjednávat. I když prezident a 
ministr zahraničí USA manifestovali ochotu jednat dokonce bez 
předběžných podmínek. Otázka je, s kým jednat. S protivládními 
emigranty usídlenými v Londýně, jako před útokem na Irák? 

Londýn také přispěl se svojí troškou do mlýna. Zadržel v Gibral-
taru iránský tanker s podezřením, že porušil sankce Evropské 
unie na dodávky ropy do Sýrie. Nabízí se dvě otázky:

Kdo z Evropské unie pověřil vojáky Jejího Veličenstva prosazo-
váním těchto sankcí? 

Odkdy jsou sankce Evropské unie normou mezinárodního prá-
va? 

Unijní orgány zarytě mlčí jako vždy, když dochází k poruše-
ní mezinárodního práva ze strany členské země Evropské unie, 
která má statut velmoci. Bylo tomu tak při bombardování Ju-
goslávie, při útoku na Irák, Libyi či Sýrii, je tomu tak i v této 
kauze. Brexit nebrexit, my, co spolu v NATO mluvíme, držíme 
pospolu. Pravda, občas někdo v nějakém hlavním městě vysloví 
pochybnosti či pocítí nejistotu. Jako třeba v Madridu, protože 
Gibraltar je vlastně britskou kolonií odtrženou od španělského 
území. Evropská unie jako instituce i se svou plejádou diploma-
tů však dělá mrtvého brouka. Ale hlavně: když se přijme zásada, 
že každá mezinárodní organizace či stát může svévolně uvalit 
sankce na kohokoliv a pak je hrubou silou prosazovat, vrátí se 
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svět k chaosu před modernizací mezinárodního práva. Co se sta-
ne, když sankce vyhlásí Liga arabských zemí? Na Západě začne 
propagandistická kampaň o porušování mezinárodního práva – 
jako je tomu v případě tankeru plujícího pod britskou vlajkou, 
který zadrželi, asi jako odvetu, Íránci v Hormuzském průlivu. 

Zvůle místo práva
Pokusy vrátit svět do dob, kdy mezinárodní právo diktovaly ko-
loniální mocnosti, mají ale pestřejší podobu. Donedávna ještě 
normy mezinárodního práva vyžadovaly obecný souhlas všech 
či stanovené většiny států, což znamená ratifikovanou meziná-
rodní úmluvu v duchu Smlouvy o smluvním právu. Tak se jádrem 
mořského práva stala Úmluva o mořském právu, základem kon-
zulárního práva Vídeňská úmluva o konzulárních stycích a podob-
ně. Důležité jsou, vzhledem k povaze Charty OSN, rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN. Tak tomu bylo v případě jaderné dohody s Írá-
nem (oficiální název zní Společný komplexní plán akcí, JCPOA). Tu  
s Íránem uzavřelo pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy 
Spojené státy, Čína, Rusko, Velká Británie a Francie, plus Němec-
ko a Evropská unie, a následně potom byla jednomyslně schvá-
lena Radou bezpečnosti v červnu 2015 jako rezoluce číslo 2231. 
Kontrolou plnění JCPOA byla pověřena Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii. Ta až do vyostření situace v posledních týd-
nech, kdy Teherán oznámil pozastavení plnění dvou bodů JCPOA, 
neshledala žádné narušení dohody ze strany Íránu. 

Loni v květnu americký prezident Donald Trump oznámil, že 
Spojené státy od smlouvy JCPOA jednostranně ustupují. Označil ji 
za nejhorší úmluvu v dějinách a uvalil na Írán sankce. Prý proto, 
aby Teherán donutil k vyjednávání o lepší dohodě. Jeho poradce 
pro otázky národní bezpečnosti ovšem veřejně mluví o potřebě 
svrhnout íránskou vládu. Trump má částečně pravdu: dohoda 
není dokonalá. Mimo jiné je postavena na nelogickém předpo-
kladu v pasážích, kdy se odvolává na Smlouvu o nešíření jader-
ných zbraní: JCPOA omezuje možnosti Íránu v oblasti mírového 
využití nukleární energie, na které má právě podle této smlouvy 
plné právo. 
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Největší hodnotu JCPOA nepředstavují jednotlivé její body, ale 
vytváření atmosféry vzájemné důvěry. Právě toto ovzduší dávalo 
jistotu, že Írán nebude jaderné zbraně vyvíjet. I ve své nedoko-
nalosti byla vzájemně výhodná, což jí dávalo podobu nástroje, 
který se sám kontroluje a prosazuje. Představa jednostranných 
výhod, kterou se snaží protlačit Donald Trump, povede buď ke 
zmatkům, nebo ke vzniku dohody nevýhodné pro jednu stranu – 
což ji předem odsuzuje k dočasnosti. Nerovnoprávné dohody lze 
vnutit malým státům, ne zemím s více než 82 miliony obyvatel 
a obrovskými zásobami ropy. 

To vše platí i v případě, že cílem Bílého domu je zajistit bez-
pečnost Izraele. Moralizující kritika íránského jaderného progra-
mu je použitelná jen v západních zemích s nadvládou takových 
médií, jako jsou ta veřejnoprávních v Česku. V muslimských ze-
mích každý dobře ví, že Izrael – v rozporu se Smlouvou o nešíření 
jaderných zbraní – nukleární zbraně má. Už teď se ozývají hlasy, 
že v této situaci má na jaderné zbraně právo i Saúdská Arábie. 
Dlouhodobě zajistit bezpečnost Izraele nelze jednostrannou vo-
jensko-technickou převahou. I v tomto případě je nutné vytvořit 
atmosféru vzájemné důvěry, časem nebudou stačit ani takzva-
ná strategická partnerství či ad hoc sestavená kolice ke všemu 
ochotných.  

Vedlejší škody
 Minulý týden se naplnil sen všech jestřábů: vypovězení Smlou-
vy o likvidaci raket kratšího a středního doletu nabylo účinnos-
ti. Vypověděly ji Spojené státy, což ovšem nezabránilo generál-
nímu tajemníkovi NATO okamžitě kritizovat Rusko za to, že ono 
vypovězení zavinilo. Není divu, byrokraté v bruselské centrále 
Aliance mají dva posvátné úkoly: propagandisticky krýt ame-
rické aktivity a zajistit prodej amerických zbraní. Otázka je, zda 
jsou nenahraditelní. Už teď se bilaterální úmluvy Washingtonu 
například s Varšavou mohou někomu jevit jako výhodnější než 
dohadování přes centrálu Aliance. Nebo jinak: přežije NATO dru-
hé prezidentské období Donalda Trumpa? Francouzské oznáme-
ní o zřízení vlastního vojenského velitelství ozbrojených vesmír-
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ných sil naznačuje, že v Paříži ožívá gaullistické spoléhání na 
vlastní síly. Též periodicky se vracející diskuse o tzv. evropské 
armádě by mohla dostat podobu umíráčku Severoatlantické ali-
ance. 

Americký prezident oznámil, že jednání s Pekingem nedo-
padlo podle jeho přání, proto uvalí další cla na dovážené čínské 
zboží. Peking odpověděl, že se nedá vydírat a odpoví. Výsledkem 
bude mimo jiné zdražení zboží na americkém trhu. Aby své vo-
liče uklidnil, Trump také oznámil, že se dohodl s Evropou o do-
dávkách amerických sójových bobů, na které recipročně uvalila 
embargo Čína. Tím se celý obraz stal úplný. Spojené státy vítězí 
pouze v očích těch, kdo neví, že se jídelníček Číňanů a Evropanů 
liší – a že čínský trh je 2,5x (dvaapůlkrát!) větší než trh Evropské 
unie. I když v řadě případů sebestředná americká politika slaví 
úspěch, vedlejší, myšleno nechtěné, škody v obchodní válce se 
jeví větší než zisk. Přitom vedlejší škody v obchodní válce by 
mohly být ještě snesitelné. Jenže obdobně to může dopadnout 
i při odstoupení od dohod o kontrole zbrojení. Ministr obrany už 
prohlásil, že by chtěl v řádech měsíců rozmístit rakety středního 
doletu v Asii, čímž zřejmě myslí v blízkosti geopolitického jádra 
Číny.  

***

Přestavba globální bezpečnostní architektury je nevyhnutel-
ná, ale začala velmi nešťastně: jednostranným vypovídáním 
smluv ze strany USA. Nejde pouze o JCPOA a Smlouvu o likvida-
ci raket kratšího a středního doletu. Jednostranně Washington 
vypověděl Dohodu o omezení systémů protiraketové obrany a 
dvakrát odstoupil od klimatických dohod, nemluvě o úmluvách 
obchodních. I když po vítězství ve studené válce byly Spojené 
státy nejsilnější a na čas možná jedinou supervelmocí, od této 
doby se jejich specifická váha v globální mocenské rovnováze 
zmenšuje. Ekonomická moc Číny se stala přinejmenším rovno-
cenná s americkou, Rusko srovnalo rovnováhu strategických sil. 
Na tuto proměnu reaguje Washington nejhorším možným způ-
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sobem: snaží se dosáhnout hegemonie jednostrannými kroky. 
Rozbíjí bezpečnostní architekturu obtížně utvářenou desetiletí. 
Propadl právnímu nihilismu a místo diplomacie nasazuje bar-
barskou sílu. To je velmi nebezpečné směřování, protože mo-
derní mezinárodní právo je dítětem diplomatických dohod. Toto 
právo není nic jiného než politická konvence. Když jej přestanou 
uznávat mocnosti, nikdo mezinárodní právo nemůže ochránit. 
Umírá. 

!Argument, 5. 8. 2019
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