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Úvod 
Cílem této práce je zhodnocení možných přínosů a rizik pro ČR spojených 

s umístněním nebo naopak neumístněním komponentů amerického protiraketového 

systému na našem území z pohledu vnitropolitického, mezinárodněpolitického a 

bezpečnostního. Práce se také snaží navrhnout základní doporučení k minimalizaci 

rizik spojených s různými variantami českého zapojení či nezapojení do amerického 

systému. Naopak není smyslem této práce hodnocení přínosnosti a vhodnosti 

amerického protiraketové systému jako celku, jelikož práce vychází z předpokladu, 

že o jeho vybudování už bylo v zásadě rozhodnuto a z našeho pohledu se hraje už 

jen o to, zda a jak do něho budeme zapojeni. 

Okolnosti uvažovaného umístnění americké základny na 
našem území 

První průběžné konzultace s představiteli České republiky k možnosti 

rozmístění některých komponentů protiraketové obrany na našem území se odehrály 

v září roku 2002. Tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík zaujal jménem České 

republiky veřejně k této možnosti pozitivní stanovisko. V roce 2004 se Spojené státy 

oficiálně obrátily na Českou republiku a Polsko s žádostí o technické konzultace. 

Česká vláda svým usnesením ze dne 4. února 2004 rozhodla, že ČR zahájí se 

Spojenými státy jednání o technických možnostech rozmístění komponentů 

protiraketové obrany na našem území. Na základě tohoto usnesení Ministerstvo 

obrany ČR poskytlo americkým úřadům požadované technické podklady a další 

informace. Ve dnech 17. - 25. července 2006 navštívil ČR americký expertní 

rekognoskační tým. Jeho úkolem bylo posouzení tří Ministerstvem obrany 

vytipovaných lokalit1 pro možné umístění komponentů protiraketové obrany.  

Následně v polovině srpna roku 2006 navštívila Washington česká delegace složená 

z představitelů Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany, která projednala 

technické i právnické otázky, které souvisejí s případným rozmístěním komponentů 

protiraketového zařízení na našem území. Podle posledních neoficiálních informací 

již bylo technické vyhodnocení připraveno a předloženo ministru obrany Spojených 

států k doporučení rozhodnutí prezidentu Bushovi. V souvislosti s personální 

                                                 
1 Šlo o tři známé lokality - Boletice, Libavá a Jince. 
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výměnou na postu ministra obrany je možné rozhodnutí na jejich úrovni očekávat 

nejdříve koncem tohoto roku, spíše však na počátku roku 2007  (Vondra 2006). 

Podle informací americké strany se o umístnění základny na našem území 

uvažuje na základě rozhodnutí Úřad pro protiraketovou obranu o tom, že střední 

Evropa je optimálním místem pro umístění stávajícího amerického protiraketového 

systému na ochranu Spojených států a evropských spojenců před balistickými 

raketami dlouhého doletu vystřelenými z území Středního východu. Konkrétně je 

v současnosti zvažováno umístění protiraketového systému a radaru zachycujícímu 

nepřátelské střely ve střední části letu v České republice a/nebo v Polsku. Jednalo by 

se o maximálně deset protiraketových střel umístěných v podzemních silech a 

elektronické zařízení k zajištění komunikace, sestavení raket, jejich uložení, údržby a 

bezpečnosti. Radarové zařízení by mohlo být umístěno buď ve stejné lokalitě spolu s 

protiraketovými střelami, nebo by mohlo být vybudováno v jiné lokalitě. V tomto 

zařízení by pravděpodobně pracovalo asi 200 až 400 amerických vojáků, vládních 

úředníků a subdodavatelů, kteří by zajišťovali bezpečnost, obsluhu a provoz. Území, 

na kterém bude systém vybudován, by zůstal suverénním územím hostitelské země 

(Velvyslanectví USA).2  

Vnitropolitické aspekty 
[Vypuštěno] 

Mezinárodněpolitické aspekty 
Vybudování americké základny na našem území by nepochybně posílilo vazby 

mezi ČR a USA. USA jsou náš vojensky nejsilnější spojenec a vzhledem k obranné 

nesoběstačnosti ČR je pro naši bezpečnost zachování dobrých vztahů s ním klíčové. 

Kromě vzájemných závazků by tento vztah díky americké základně našel i 

hmatatelného naplnění v podobě americké vojenské přítomnosti na našem území. 

ČR republika by svým souhlasem prokázala svou ochotu a schopnost přispět 

ke kolektivní bezpečnosti, když je třeba, a USA by prokázaly, že s námi jako se 

spojencem skutečné počítají, jak při zajišťování své bezpečnosti, tak i při zajišťování 

kolektivní bezpečnosti. Navíc by byl tento vztah posílen nově vzniklými zájmy a 

závislostí. Jelikož základna na našem území by měla chránit i americké území a 

americká vojska v zahraničí, tak USA by měly zájem na zajištění její bezpečnosti a 

                                                 
2 Podle článku II Dohody o statutu sil NATO (NATO SOFA), kterým by se základna řídila, má vojsko a 
jeho civilní složky včetně jejich rodinných příslušníků povinnost dodržovat zákony hostitelské země.  
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tím i bezpečnosti ČR jako hostitelského státu. To by mělo význam zejména tehdy, 

pokud by se měly vazby a závazky vzniklé v rámci NATO oslabovat např. v důsledku 

rostoucích neshod mezi některými evropskými státy a USA nebo pokud by došlo 

k podceňování vojenských aspektů NATO a v jeho přeměnu v jakousi „malou OSN“ 

(Kissinger 2002: 35).  

Naopak neochota přispívat k vzájemné bezpečnosti, by mohla posílit americkou 

skepsi k NATO a tendenci k přehlížení svých evropských spojenců při tvorbě 

americké zahraniční politiky. Mohla by klesnout pro nás životně důležitá americká 

ochota podílet se na bezpečnosti starého kontinentu a schopnost Evropanů 

prosazovat své zájmy do zahraniční politiky USA. Bylo by asi přehnané očekávat, že 

samotné české odmítnutí podílení se na protiraketové obraně by znamenalo nějaký 

zvrat v této věci, jednalo by se ale o posílení negativních tendencí, které již nyní 

v transatlantických vztazích existují.3  

Možnost posílení těchto negativních tendencí by rapidně stoupla, pokud by se 

na americké protiraketové obraně odmítly podílet i další evropské státy, které 

Američané oslovili nebo případně ještě osloví. V krajním případě by mohlo dojít 

k tomu, že by Evropa nebyla americkým systémem vůbec chráněna, což by mělo za 

následek ještě více odlišné vnímání bezpečnostních hrozeb. Vzájemné odcizení 

starého a nového kontinentu by vzrostlo a zkomplikovalo transatlantickou spolupráci 

v bezpečnostních otázkách. 

Další riziko by mohlo plynout ze zhoršení vztahů s Ruskem, které vyjádřilo 

nelibost k možnému umístnění americké základny v Evropě, ovšem zkušenost 

s ruskou reakcí na rozšíření NATO a vypovězení ABM smlouvy nám dává tušit, že se 

jedná více o verbální než skutečné riziko, jelikož aktuální mocenské postavení Ruska 

mu ani příliš nedovoluje, aby svým hrozbám dalo jiný než verbální rozměr (Kratochvíl 

2006).  

Doporučení 
• Pokud se budeme na tuto otázku dívat čistě z pohledu mezinárodně-

politických důsledků, pak lze souhlas s umístnění americké základy v ČR 

jedině doporučit. 

                                                 
3 Signifikantní je zejména mála ochota evropských spojenců navýšit své výdaje na obranu a přijmout 
větší díl odpovědnosti za vlastní i mezinárodní bezpečnost. Dalším problémem je odlišné evropské a 
americké vnímaní bezpečnostních rizik a jejich řešení. 
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• Jako stále ještě velmi dobrá varianta z toho pohledu se jeví možnost, že by 

na českém území byl umístněn pouze americký radar. Na takovou možnost 

lze vztáhnout všechna mezinárodně-politická pozitiva zmíněna výše. 

• [vypuštěno] 

Bezpečnostní aspekty 
Kromě zainteresování USA na obraně našeho státu, jež bylo zmíněno výše, by 

nepochybným příspěvkem pro bezpečnost ČR byla samotná ochrana před zásahem 

balistickou raketou, kterou má systém zajistit. Možnost takového zásahu přichází 

z technického hlediska minimálně ze strany Ruska, případně některých 

postsovětských republik. Systém však má být účinný pouze proti útoku omezeného 

rozsahu, takže vážně míněný útok s plným využitím ruských kapacit by nemohl být 

odvrácen, v úvahu však přichází odvrácení náhodného či neautorizovaného odpálení 

jednotlivých ruských raket. Dále připadá v úvahu i odvrácení vážně míněného útoku 

ze strany států s omezeným množstvím nosičů, jako je zejména Irán, který má ve 

vývoji balistické rakety s doletem na naše území a zároveň vyvíjí technologie, které 

mu mohou umožnit získat jaderné zbraně (Kutchesfahani 2006). Zřízení 

protiraketové základny by tak bylo v souladu se strategickým zájmem ČR na „snížení 

rizika napadení území ČR zbraněmi hromadného ničení – pomocí raket či jiných 

prostředků“, tak jak ho definuje Bezpečnostní strategie ČR (2002: 4). To, do jaké 

míry bude systém představovat přinos v této oblast, bude samozřejmě záležet na 

jeho efektivitě. Již nyní však systém prokázal v testech schopnost zasahovat 

nepřátelské rakety (Khol, Šulc 2004: 72-77) a i částečná ochrana před balistickými 

raketami se zdá být lepší než žádná.  

Lze samozřejmě kalkulovat s tím, že ČR by nebyla pravděpodobným cílem 

útoku Iránu či obdobné země, protože se svými omezenými vojenskými schopnostmi 

nebude nikdy představovat hlavního nepřítele těchto států. Na to se však nelze zcela 

spolehnout.4 Navíc si je třeba uvědomit, že bezpečnostní riziko nepředstavuje pro ČR 

jen útok na její vlastní území, ale i na území našich spojenců, na něž je ČR odkázána 

při zajišťování vlastní bezpečnosti. Kromě přímých či nepřímých vojensko-

bezpečnostních důsledků, které by měl dopad rakety nesoucí ZHN na území našich 

spojenců, by také byla pravděpodobným důsledkem ekonomická a politická 

                                                 
4 Varující je například odpáleni raket SCUD na Izrael Irákem během války v Perském zálivu, přestože 
Izrael se neúčastnil vojenských operací proti Iráku a nebyl součástí Američany vedené koalice. 
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nestabilita, která by zasáhla i země, které by nebyly přímo zasaženy včetně ČR, což 

rozhodně není v souladu s našimi strategickými zájmy.  

Bezpečnostní riziko navíc představuje i možnost odstrašení, kterou by mohly 

získat některé státy na Blízkém východě, a kterou by mohly využít k tomu, aby nás a 

naše spojence odradily např. od akcí nezbytných pro zajištění regionální stability 

v oblastech se strategickým významem pro naši energetickou bezpečnost. 

Riziko použití balistických raket proti našemu území nebo proti území našich 

evropských spojenců by ještě více vzrostlo, pokud by systém protiraketové obrany 

sice vznikl, ale nechránil by evropské teritorium. Země vlastnící omezené množství 

balistických raket nebo hlavic nesoucích ZHN by se pak mohly rozhodnout útočit na 

Evropu pro její větší zranitelnost a mohly by se tak snažit Američany poškodit tím, že 

by je učinily odpovědné za obrovské ztráty, které by vznikly nebo mohly vzniknout 

jejich evropským spojencům, a to i v takovém případě, kdyby se jednalo o reakci na 

unilaterální americkou akci.5 

Určitá bezpečnostní rizika jsou ovšem spojena i s případným vybudováním 

americké základny na našem území. Potencionální útočník by se totiž mohl 

rozhodnout zahájit útok na součásti protiraketové obrany např. s pomocí raket 

s plochou dráhou letu, malých letadel nebo speciálních sil a potom teprve zahájit 

útok balistickými raketami (Khol, Šulc 2004: 48). Proti raketám s plochou dráhou letu 

je pro rozmístnění v ČR uvažovaná část americká protiraketového systému 

nefunkční a umístnění systému Patriot, který by ji mohl proti těmto raketami bránit, 

americká strana neplánuje (Velvyslanectví USA). 

Nicméně to, že existuje teoretická možnost systém napadnout, neznamená, že 

potencionální útočník má schopnosti, které mu to umožní, čili např. rakety s plochou 

dráhou letu s dostatečnou přesnosti a s dostatečným doletem. Útok by musel být 

veden se značnou přesností a speciálními zbraněmi (pravděpodobně jadernými), tak 

aby byl schopen zničit podzemní sila antiraket. O něco snazší by bylo zničení 

radarové stanice, které je potřeba k navedení antiraket na cíl a která nemůže být 

umístněna v podzemí (ATM on line). Takovou možnost však nelze zcela vyloučit. 

Např. Irán získal od Ukrajiny rakety s plochou dráhou letu X-55 s doletem 3000 km a 

se schopností nést jadernou hlavic, o kterých lze spekulovat, že by je mohl pro 

takový útok využit (GlobalSecurity.org).  

                                                 
5 Zároveň by se tak mohly pokusit vrazit klín do nejisté jednoty západního světa, ale to jsou už spíše 
mezinárodněpolitická rizika. 
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Riziko by neměla znamenat veřejností poměrně silně akcentovaná možnost 

teroristického útok na ČR v souvislosti s vybudováním základny (STRAT 2004: 41). 

Teroristé útočí primárně na civilní cíle, a i když tyto útoky na civilisty mohou být 

namířeny proti vojenské přítomnosti, tak až doposud vystupovali islámští teroristé 

pouze proti americké vojenské přítomnosti v islámských zemích. Velké riziko by také 

neměly představovat trosky balistické rakety, kterou by systém případně zničil.6 

Doporučení 
• ČR má zájem na to, aby byl systém chránící evropské spojence USA 

vybudován. Pro využití bezpečnostních zisků plynoucích z přínosu 

protiraketové obrany evropského teritoria však není nutné, aby byla 

základna umístněna přímo na území ČR. Pokud by byla umístněna na 

území jiného státu v regionu, tak nemusíme čelit hrozbě spojené s možným 

útokem na základnu. Pokud se ukáže lokalizace základny v ČR 

z bezpečnostních, technických nebo politických důvodů jako pro nás 

nevhodná či neprůchodná, měla by tedy ČR postupovat tak, aby podpořila 

její vybudování v jiné vhodné evropské lokalitě. 

• Jelikož má však ČR zájem na tom, aby byl systém co nejefektivnější, tak 

v tom případě, že se ukáže lokalizace na našem území jako nejvhodnější 

či dokonce jediná možná, ať už z jakýchkoliv důvodů, má i ona zájem na 

tom, aby základna byla vybudována na jejím území. 

• Pro konečné posouzení toho, zda je umístnění základny na našem území 

pro nás z bezpečnostního hlediska výhodné, je třeba ještě důkladně 

prozkoumat její zranitelnost proti nepřátelskému útoku a možnosti jejího 

zabezpečení např. pomocí rozmístnění dalšího systému. 

• Jaké značně nevýhodná se jeví taková varianta, kdyby na našem území 

byl umístněn pouze radar a protiraketová základna chránící naše území by 

nebyla vůbec vybudována u nás a ani nikde jinde, protože v takovém 

případě by se jednak bezpečnostní rizika zvýšila, protože by radar nebyl 

chráně ani proti útoku balistickou raketou a zároveň by rizika, která budou 

                                                 
6 Protiraketové střely (interceptory) používají kinetickou energii ke zničení útočných balistických raket 
ve výšce více než 100 mil nad zemí. Kinetická energie, která je generována přímým střetem 
protirakety s hlavicí útočící střely, rozdrtí obě střely na prachové částečky. Mnoho těchto částeček a 
další úlomky shoří při průletu zemskou atmosférou. Jakékoli možné škody způsobené troskami budou 
nevýznamné ve srovnání se ztrátami životů a zničenými majetky, které by způsobila detonace jaderné 
hlavice balistické střely v Evropě nebo ve Spojených státech (Velvyslanectví USA).  
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existovat v každém případě, nebyla kompenzována přínosem z ochrany 

před balistickými raketami. 

Závěr 
Umístnění americké protiraketové základny na našem území se jeví 

jednoznačně výhodné zejména z mezinárodněpolitického hlediska, které tvoří širší 

pozadí toho bezpečnostního. Zapojení do systému by posílilo vztahy s našim 

nejdůležitějším bezpečnostním partnerem a zainteresovalo ho na obraně našeho 

území. Byl by to taky krok proti hrozícímu rozvolnění transatlantických vazeb 

v bezpečnostních otázkách. Základna by byla taky přínosem z užšího 

bezpečnostního hlediska díky ochraně před balistickými raketami, byť by se jednalo o 

ochranu jen částečnou. Je však třeba zvážit i bezpečnostní rizika, která by byla 

s umístněním základny na našem území spojena. Krajní způsob, jak se s nimi 

vyrovnat, by představovalo odmítnutí základny na našem území, které by nás 

nepřipravilo o všechny výhody plynoucí z její funkce, pokud by se podařila vybrat 

vhodnou lokalitu v jiné zemi našeho regionu. 

Jednoznačně rizikové by bylo umístnění základny z pohledu vnitrostátní 

politické situace vzhledem k nepřízni veřejného mínění k vybudování základny. 

Pokud by se politická reprezentace rozhodla upřednostnit strategické zájmy země 

před možnými vnitropolitickými zisky a ztrátami, tak se jako velmi vhodné jeví 

upuštění od záměru konat referendum v této věci. Kompromisním řešením, které by 

zohlednilo vnitropolitická rizika, by bylo, kdyby na našem území byla vybudována 

pouze radarová stanice a protiraketová základna by byla umístněna v jiné zemi 

našeho regionu. 
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