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OMEZENÝ SYSTÉM PROTIRAKETOVÉ OBRANY A JEHO
DOPADY NA STRATEGICKOU STABILITU
Bc. Jan ZÁVĚŠICKÝ

Anotace:
Smyslem eseje je ukázat, že v současné situaci by pouze nezavedení omezeného
protiraketového systému mohlo způsobit změnu stávajícího stavu. Došlo by tak k narušení stabilní strategické situace. V předloženém příspěvku do stále probíhající diskuse
o činnosti omezených protiraketových systémů autor argumentuje, že tato tvrzení jsou
dokazována na případě zavádění systému Národní protiraketové obrany (NMD) USA.
Článek následně dokazuje, že pouze nezavedení systému NMD by mohlo ohrozit současnou strategickou stabilitu, což je chápáno jako na mezinárodní scéně panující stav bez
jaderné války. Nejde ale o změnu vztahu vyrovnaných aktérů, např. vztahu Spojených
států amerických a Ruské federace, protože NMD je omezený vojenský systém, který
z pohledu USA eliminuje hrozby typu Írán nebo Severní Korea.
¬¬¬

1. Úvod
V podstatě nedávné a bouřlivé diskuse o odstoupení USA od Smlouvy o omezení
systému protiraketové obrany (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM) a jejich záměru
zavést systém protiraketové obrany utichly. USA od smlouvy ABM z roku 1972 odstoupily v červnu 2002. Svět byl a do jisté míry stále je rozdělen na dva tábory. Jedni
uznávají právo USA na jakýkoliv obranný systém, druzí argumentují, že zavedení protiraketového systému otřese strategickou stabilitou a způsobí bezpečnostní krizi. S odstupem času je zjevné, že zavádění NMD v operační způsobilost obavy druhého tábora
doposud jen vyvrátilo. S odstupem času lze na tuto závažnou otázku nahlížet s rozmyslem a bez nepatřičných politicko-historizujících omezení.
Vliv systémů protiraketové obrany na strategickou stabilitu plyne spíše z jejich
neexistence než z důvodu jejich zavedení. V tomto článku budeme pro naše potřeby
uvažovat současnou strategickou – mezinárodně a bezpečnostně politickou situaci.
Tento stav denujme jako stabilní (odtud pak strategická stabilita), neboť nedochází
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k používání (útokům) balistickými raketami. Tuto základní premisu upřesněme tím, že
současné bezpečnostní prostředí zjednodušeně denujeme jako složené z aktérů disponujících jadernými zbraněmi1 (či jinými použitelnými zbraněmi hromadného ničení)
a jejich nosiči – raketami (ty jsou pak cílem protiraketové obrany). Předkládaný text
si neklade za cíl empiricky dokládat a analyzovat technické aspekty problému, nebude
ani diskutovat zásadní politické konotace a ani se nedotkne postojů konkrétních aktérů,
především jaderných mocností. Snahou je naopak vložit do stále probíhající diskuse
prvky základních logických postupů opírajících se o danou sociální a politickou realitu
a základní technické znalosti.
Smyslem textu je nabídnout jeden z alternativních názorů, že v současné situaci
by pouze nezavedení omezeného (!) protiraketového systému mohlo způsobit změnu
stávajícího stavu. Vysvětleno to bude tak, že pozice aktéra (státu) disponujícího vojenskými raketami může být v jistém smyslu vyrovnána tím, že se jiný aktér dostane na
jeho úroveň – vznikne stav, kdy ne jeden ze dvou, ale dva ze dvou budou mít podobné
zbraňové systémy. Tím pak dojde ke změně strategické situace. Blíže to znázorňuje
schéma 1.
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Schéma 1: Varianty proměny strategické situace (nikoliv rovnováhy)
Ze schématu vyplývá, že změna současné situace je posuzována v porovnání
s budoucností. Čili pokud platí, že ∑1 – ∑2 = 0, tak nedošlo (nedojde) ke změně strategické situace (stát A nadále převyšuje – alespoň v jistém smyslu, stát B – viz případ 1 či
hypotetický stav 4). Naopak, platí-li, že ∑1 – ∑2 ≠ 0, tak k nějaké změně dochází (buď
se aktéři vyrovnají – rozdíl potenciálů je roven 0 – viz případ 2, nebo dojde k navýšení
potenciálu jednoho z aktérů – rozdíl potenciálů je větší než 1 – viz případ 3). Podmínkou je omezený potenciál systému – jde o typ jakým je právě Národní protiraketové
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obrany (National Missile Defence, NMD). Ukazuje to konkrétní případ. Současný stav:
USA mají jaderné zbraně, KLDR nemá. Stav 1 (budoucí potenciál): USA mají jaderné
zbraně a systém protiraketové obrany, KLDR má zbraně, ale nemá systém. Stav 2: USA
mají jaderné zbraně, KLDR jimi disponuje také. Nikdo nemá protiraketový systém.
Stav 3: USA mají jaderné zbraně, systém protiraketové obrany a zbraň budoucnosti
(vesmírné zbraně – lasery, vojenské nanotechnologie, samoreprodukující se roboti),
KLDR má jen jaderné zbraně. Stav 4: USA mají jaderné zbraně, systém protiraketové
obrany a zbraň budoucnosti (vesmírný laser), KLDR má jaderné zbraně a systém protiraketové obrany.
Dnes existující strategické prostředí se nachází na pomezí budoucího stavu potenciálů 1 a 2, kdy dochází k rozmisťování systému NMD Spojenými státy americkými
a současně vzniká, respektive přetrvává, množina aktérů disponujících jadernými zbraněmi, kteří nemají vlastní obdobu NMD. Situaci na poli relevantních aktérů pro potřeby
tohoto článku znázorňuje schéma 2.
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Schéma 2: Rostoucí počet jaderných mocností v současném světě
Můžeme také uvažovat situaci, kdy by systém protiraketové obrany rozvinul stát,
jenž jadernými střelami nedisponuje. V tomto případě je dle schématu evidentní, že to
má stejný strategický dopad, jako kdyby neměl obranný systém, ale měl naopak útočné
zbraně. Taková teze však odporuje zažitému charakteru jaderných zbraní (JZ), vyplývá
jen ze schématem naznačeného zjednodušení. Těžko se lze domnívat, že by stát, bez
JZ a vlastnící kupříkladu obdobný systém jako americký NMD byl vnímán stejně, jako
stát, který již JZ má a buduje navíc NMD (to jsou dnes USA). Důvodem pro „negativní
vnímání“ NMD u jaderného státu je zřejmě skutečnost, že NMD – alespoň v jakési
psychologické rovině – posiluje útočný potenciál (respektive možnost jeho použití) státu
s JZ. Svou úlohu rovněž hraje pozice USA coby světového hegemona a jediné supervelmoci.
Příkladem aktérů s protiraketovým systémem a bez vlastních JZ mohou být používání omezených systémů protiraketové obrany některými evropskými spojenci, kteří
127

Závěšický.indd

126-127

20.3.2006, 14:10

OBRANA A STRATEGIE

jaderné zbraně nemají. Jmenujme Nizozemí či Německo, které mají zájem o systém
PAC-3, novější verzi protiraketového systému Patriot.2 Touto situací se nadále zabývat
nebudeme, neboť představuje principielně marginální problém zcela mimo diskurs této
práce. Věnujme pozornost případům ze schématu, situacím, kdy alespoň jeden aktér
disponuje minimálně jadernými zbraněmi (tedy alespoň pomyslným prvním stupněm).

2. Zpochybnění jednoduchosti úvahy
Výše nastíněná a ve schématu 1 načrtnutá úvaha se do značné míry zakládá na
předpokladu, kdy jeden systém, komparativně sostikovanější než předešlý, má stejnou
hodnotu a strategický význam jako jeho o jeden řád „kvalitativně“ nižší předchůdce.
V úvaze je tedy přisouzena americkému systému NMD stejná váha, jako severokorejským zbraním. Je tomu skutečně tak? Ano i ne. Ano v případě „součtu potenciálů“,
nikoliv v reálném mezinárodním prostředí, jež je charakterizováno neskonale větším
počtem relevantních proměnných, z nichž mnohé ani nelze přesně uchopit, natož nějak
kvantikovat. Z toho důvodu se zaměříme na analýzu některých argumentů proti současnému systému NMD – americký systém budeme považovat za modelový případ.
Dokážeme na něm, že jeho vybudování žádným způsobem nemění současnou strategickou situaci. V samém závěru se obrátíme ke spekulacím, zda by případná změna
strategické situace znamenala i změnu strategické stability, přičemž mezi těmito dvěma
body neexistuje bezpodmínečná kauzální souvislost. Strategickou stabilitu denujme
jako stav, kdy náš modelový příklad USA nemá systém NMD a v podstatě funguje koncepce vzájemně zaručeného zničení3 (Mutually Assured Destruction, MAD). Typickou ukázkou tohoto stavu je relace USA–Rusko, přičemž (strategická) stabilita tohoto
stavu je založena na logice odstrašování. Tato logika se opírá o dvě premisy – (1) obě
země musí disponovat dostatečně silným a početným jaderným arsenálem k provedení
protiúderu po prvotním útoku druhé strany a (2) žádný z obou aktérů nesmí použít
takový obranný systém, který by znemožnil druhé straně odvetný (proti)útok.4 Předpokládejme, že v našem případě druhá premisa neplatí. Důvodem je, že NMD je pro
Ruskou federaci relativně snadno překonatelným systémem. „Ruský jaderný arsenál
i při budování NMD bude mít nadále schopnost jej při odpálení většího počtu raket
překonat“.5 Pro Rusko se tedy strategická situace nemění, neboť zvýšením počtu svých
hlavic může NMD hravě překonat. Jaký scénář by se ale realizoval, kdyby NMD byl
absolutní? K jakému strategickému posunu by došlo, kdyby NMD byl schopen ochránit USA před jakoukoliv hrozbou raket, ať už v kvalitativním i kvantitativním ohledu?
V tomto případě je zřejmé, že se dostáváme do situace, s níž naše původní schéma 1
nepočítá, neboť uvažuje pouze omezený protiraketový systém. Zde by byl stav následující:
Při zachování stejné logiky ze schématu 3 vyplývá, že by systém protiraketové
obrany, který by však v tomto případě byl „absolutní“ (!), má vliv na změnu strategické
situace. Skutečně, uvažujeme-li budoucí stav 1 zjistíme, že ∑1 – ∑2 ≠ 0 (čili 0 – 1 = –1).
Kdyby ovšem systémem neomezené („absolutní“) protiraketové obrany disponovalo
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Rusko, zde jde o budoucí stav 2, tak by platilo, že ∑1 – ∑2 = 0 (čili 0 – 0 = 0) a že
ke změně strategické situace nedojde. NMD je nicméně systém omezený, je schopen
zachytit pouze omezené množství hlavic a tudíž je takto uvažovaná situace pouze hypotetická a sahá za rámec vymezené úvahy. Musíme se tedy dále zabývat problémem
omezeného protiraketového systému – dnešním NMD. Stávající projekt NMD je ve své
nejzazší fázi (v letech 2010—2015) schopen eliminovat buď 50 mezikontinentálních
balistických střel (Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs) s 50 hlavicemi a jednoduchými klamnými cíli a nebo 20 ICBMs s 20 hlavicemi a stovkou „věrohodných“ (credible) klamných cílů neboli vějiček.6
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Schéma 3: Srovnání strategické situace USA–Rusko

3. Argumenty proti NMD – plané nářky a ještě k tomu na
špatném hrobě
Dosud se tedy zabýváme pouze omezeným systémem NMD a i ten často vyvolává
takové obavy, jako by se jednalo o systém „absolutní“. Ačkoliv se většina níže uvedených argumentů nezakládá na opodstatněných obavách, zdá se být zřejmé, že mnozí
kritikové vidí v NMD pouze počáteční zárodek budoucího neomezeného systému typu
plánované Raeganovy Strategic Defense Initiative (SDI). Každý z komponentů tohoto
obranného systému by měl být schopen zničit minimálně 90 % útočících raket (hlavic)
tak, aby bylo dosaženo úspěšnosti 99,75 % v případě současného odpálení všech sovětských raket (v této souvislosti bylo rovněž pracováno s předpokladem, že SSSR zaútočí
mnohem sostikovanějšími raketami, než kterými v tehdejší době disponoval).7 Rozdíl
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je ještě více patrný, uvážíme-li, že SSSR v té době disponoval zhruba nosiči s celkovým
počtem hlavic blížícím se 40 tisícům, přičemž v roce 1986 dosáhla Moskva vrcholného
počtu zhruba 45 tisíc jaderných hlavic.8 Zda se NMD vyvine v systém srovnatelný s SDI
není dnes zcela jasné. Budeme tedy dále uvažovat již dnes realizovaný NMD.
Pro všechny příčiny vzteku, zklamání či obav spojenců i nepřátel zemí, jež chtějí
zaručit obranu svého obyvatelstva a teritoria připomeňme, že právo na sebeobranu je
vlastní nejen individuálním lidem, ale také státům. Státům jej zaručuje – respektive
potvrzuje jeho platnost – článek 51 Charty OSN. Například smlouva ABM z roku 1972,
jejíž smrt mnoho kritiků NMD dlouho oplakávalo, je do očí bijícím anachronismem
a rezultátem minulé éry bipolárního světa – unikátní fáze vývoje systému mezinárodních vztahů – studené války. V dnešním světě, a ještě více ve světě budoucím, nemají
podobné smluvní mechanismy zaručené místo. Důvodem je zvýšená potřeba čelit bezpečnostním hrozbám z více než jednoho směru. Ošetřit tyto vztahy smluvní bází je
nemožné z řady příčin (ekonomická, ideologická, strategická, vojenská, diplomatická
nerovnost partnerů; neochota k dohodě, nemožnost dohody z důvodu neexistence „společného jazyka“, apod.). Dnes tedy, podobně jako před začátkem studené války9 by měl
mít každý stát, potažmo občan, nezpochybnitelné právo na sebeobranu.

4. Změna strategické situace = změna strategické rovnováhy?
Dosud jsme v článku dokázali platnost dvojího zjištění:
1) Aplikace omezeného systému protiraketové obrany jedním aktérem vede ke
změně strategické situace tehdy, není-li realizována, přičemž relevantní rovinou je vztah
tohoto aktéra s jiným aktérem, disponujícím omezeným arsenálem zbraní, vůči nimž je
obranný systém postaven. Jinými slovy, neaplikace omezeného systému mění strategickou situaci, respektive jeho neaplikací ztrácí dotyčný stát dosavadní výhodu (viz USA
vs. KLDR).
2) Aplikace absolutního systému protiraketové obrany jedním aktérem vede ke
změně strategické situace tehdy, eliminuje-li útočný potenciál druhého aktéra, přičemž
relevantní rovinou je vztah tohoto aktéra s jiným aktérem, disponujícím neomezeným
arsenálem zbraní, vůči nimž je obranný systém postaven.
NMD je systém omezený a pro potřeby tohoto článku platí první zjištění. Nyní je
namístě posoudit, zda změna strategické situace (kdyby k ní došlo) implikuje (kauzální
příčina) změnu strategické stability. Na první pohled ano. Ale proč? Musíme svá tvrzení podpořit důkazy, či alespoň argumenty. Důkazy nemáme, k jaderné válce či útoku
raketami na USA dosud nedošlo. V jistém ohledu se můžeme vrátit do Perského zálivu
a použití modikovaných ruských raket (SS-1), známých jako SCUD (A/B), Saddámem
Husajnem k útoku na Izrael. Židovský stát aplikoval omezený protiraketový systém
Patriot (vzhledem k rozloze tohoto státu je Patriot srovnatelný s NMD v USA) a bránil se
útokům raket. Nebudeme diskutovat úspěšnost systému, ale kdyby jej Izrael neměl, byl
by dán napospas iráckým „scudům“ (možná nesoucích prostředky hromadného ničení)
130

Závěšický.indd

130-131

20.3.2006, 14:12

OMEZENÝ SYSTÉM PROTIRAKETOVÉ OBRANY A JEHO DOPADY...

a musel situaci řešit. Izrael by zřejmě sáhl po preemptivních (nebo preventivních?) útocích. Je nyní otázkou, zda by očividně změněná strategická situace symbolizovaná izraelskou nemohoucností bránit se raketám měla za následek změnu strategické stability
– možná by ji vyvolaly preemptivní izraelské nálety na irácké pozice, možná ale ne.
Samotný akt změny strategické situace zde v praxi nebyl „korunován“ změnou strategické stability, jež naopak zůstala v podstatě zachována. Model akce a reakce lze
v prostředí mezinárodních vztahů aplikovat jen omezeně a spíše nás vede k různým
mispercepcím reality, jež se jeví mnohem komplexnější („complexity is reality“). Příkladem mohou být závody ve zbrojení mezi USA a SSSR. Konkrétně budování sovětského strategického letectva nereektovalo příliš procesy v této oblasti, jež činily USA
a to kroky jak v útočné, tak obranné dimenzi tohoto pole.10
Denujme strategickou situaci podobně jako bezpečnostní situaci: jde o „výslednici procesů a vztahů ve sféře nevojenské a vojenské bezpečnosti, je souhrnem vztahů
politického, kulturně-sociálního, ekonomického, vojenského a ekologického prostředí
jako celku“.11 Ačkoliv je oblast bezpečnostních studií – a tedy i jejich předmětu – prakticky neomezená, použijme tuto denici situace: kde najdeme příčinný vztah mezi její
změnou způsobenou NMD a změnou stability, hovoříme-li o strategické úrovni? Ba
ani SDI nepřinesl pouze sám o sobě změnu strategické situace, jež po konci studené
války evidentně přišla. Ovšem tato změna symbolizovaná koncem bipolárního systému
přinesla i jistou proměnu strategické stability. Mluvíme zde o růstu terorismu a zhroucených států, šíření zbraní hromadného ničení, ale i konvenčních zbraní. Na významu
roste organizovaný zločin, ekologická ohrožení a vůbec se celkově dynamicky mění
charakter celého systému. Musíme ale namítnout, že mnohé z těchto „nových“ bezpečnostních hrozeb mají své kořeny v minulosti. A jaký je pak dopad vlivu SDI na tuto
proměnu – nebo dokonce změnu – strategické stability? Naopak vliv na strategickou
stabilitu má proměna širokého spektra vztahů – mezi bývalými supervelmocemi a/nebo
jejich satelity a spojenci, mezi těmito všemi a transnacionálními nestátními aktéry,
apod. Obranné systémy, například právě NMD, jsou jen jednou z mnoha komponent
složitého a komplexního rámce.

5. Závěr – budoucnost protiraketové obrany
Nic z výše uvedeného nás neopravňuje k hodnocení NMD jako zbytečného či
destabilizujícího elementu. Nepovedlo se nám prokázat kauzální vztah mezi změnou
strategické situace a strategickou stabilitou dotud, pokud jde o systém NMD (nebo
dokonce SDI či podobné, nebo Patriot, THAAD či jiné, ještě více než NMD omezené
systémy). Vzhledem k rozvoji technologií, vědy a výzkumu, nepřekonatelné a neustálé
přítomnosti bezpečnostních hrozeb rozličného charakteru bude vždy existovat potřeba
bránit se před nimi. NMD je obranou proti konkrétní formě boje, je obranou – a navíc
ještě zatím jen omezenou – proti vrcholné zbrani druhé vlny. NMD totiž částečně eliminuje jaderné zbraně – vrchol masového vedení války. Chceme-li ale udržet svou bezpečnost a efektivně bránit své zájmy, musíme eliminovat svou bezbrannost nejen vůči
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zbraním druhé, ale i stále přítomné zbraně a formy vedení boje první (jezdci na koních,
oštěpy, praky, sebevražední atentátníci, apod.) a třetí vlny (zbraně typu PGM, lasery,
prostředky C4ISTAR, roboti, bezpilotní prostředky, apod.).12
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