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1 Úvod do problematiky 

Oblast Blízkého východu
1
 byla pro Spojené státy americké velice významná, ať už svým strategickým 

umístěním na křižovatce tří kontinentů a důležité obchodní cesty mezi Evropou a Asií, nestabilní 

politikou, nebo svými rozsáhlými zásobami ropy. V posledním roce se stal ožehavým tématem návrh 

amerického prezidenta Donalda Trumpa o zákazu vstupu občanů některých těchto zemí na území 

Spojených států amerických, který byl z části reakcí na přirozený strach západní civilizace z hrozby 

islámského terorismu.  

Vzhledem k velkým změnám na Blízkém východě během uplynulé dekády se přirozeně vynořuje 

otázka, zdali náš postoj vůči těmto zemím nepřehodnotit. Vidíme, že poslední války proti některým 

diktátorům nedosáhly zcela svého účelu a značně poškodily pověst Spojených států amerických 

napříč mezinárodní komunitou. Role Spojených států amerických jakožto nejsilnější ekonomiky a 

vojenské mocnosti bude nevyhnutelně v následujících letech vzhledem k rychlejšímu růstu lidnatých 

rozvojových zemí, jmenovitě především Čínské lidové republiky, a tak můžeme předpokládat změnu 

mocenské rovnováhy ve světě a od toho se odvíjející efekty. Jestliže například Spojené státy uvalí na 

jednu ze zemí ekonomické sankce, může se stát, že jí druhý mocenský bok velice rád nabídne 

pomocnou ruku. 

2 Historický vývoj Blízkého východu a vývoj postoje USA vůči 

němu: 

2.1 Začátky dvacátého století2 

Abychom plně porozuměli vztahu Arabů vůči Západu a vice versa, musíme se podívat na samotný 

začátek dvacátého století, protože právě tehdy činy jednotlivých států načrtávaly hranice a vzájemné 

postoje, na základě kterých se pak odvíjely události zbytku pestrého dvacátého století. 

Počátkem dvacátého století byla velká část Blízkého východu kontrolována Osmanskou říší. Ta se 

během devatenáctého století při pohledu na rychle se rozvíjející Evropu pokoušela o modernizaci, 

avšak neúspěšně. Snaha o demokratizaci skončila v roce 1878, když sultán Abdul Hamid II. zrušil 

parlament a následujících třicet let vládl bez jakékoliv konkurence. V roce 1908 byl svržen hnutím 

                                                      
1
 Jelikož oblast Blízkého východu není přesně vymezena, myslí tímto termínem autor oblast zahrnující 

celý Arabský poloostrov, včetně Turecka, Egypta, a Íránu. Bylo by možné použít nepříliš používaný 
termín Střední východ. Ačkoliv součástí Arabského světa, Libye a Alžírsko zde zahrnuty nejsou.  

2
 Zeghal, Malika. Islamic World - Islamic History From 1683 To The Present: Reform, Dependency, 

and Recovery. In Encyclopedia Britannica [online]. 2017 [17-10-2017]. Dostupné z 
https://www.britannica.com/topic/Islamic-world/Islamic-history-from-1683-to-the-present-reform-
dependency-and-recovery#ref317433 

https://www.britannica.com/topic/Islamic-world/Islamic-history-from-1683-to-the-present-reform-dependency-and-recovery#ref317433
https://www.britannica.com/topic/Islamic-world/Islamic-history-from-1683-to-the-present-reform-dependency-and-recovery#ref317433
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Mladoturků, dělícím se na dvě strany; pro-německou a pro-britskou. Jak Británie tak Německo mělo 

na Osmanskou říši obrovský ekonomický vliv, ale Osmanská říše vnímala jako silnějšího hráče v 

Evropě Německo. Britsko-osmanské vztahy navíc poškodili Britové tím, že podpořili po válce mezi 

Bulharskem
3
 a Osmany bulharské nároky na Edirne

4
, město ležící nedaleko Istanbulu. Osmanské 

vztahy s Německem vedly k jeho zapojení během první světové války poněkud nešťastně na straně 

centrálních mocností, což vedlo k jeho porážce a zásadně urychlilo jeho následující rozpad, 

dokončený v roce 1923 vyhlášením Turecké nezávislosti.  

2.2 Vývoj regionu po první světové válce5 

Důležitý bod zlomu pro Blízký východ nastal v roce 1908, kdy byly v Saudské Arábii objeveny velké 

zásoby ropy.
6
 Ekonomika moderních západních mocností byla a je na ropě závislá, a kontrola území, 

kde lze ropu těžit je pro ně tedy klíčová. Současně touto dobou navíc Spojené státy prochází 

nebývalou ekonomickou konjunkturou a je jasné, že budou mít po boku již etablovaných evropských 

imperiálních mocností ve dvacátém století důležitou roli. Obrovská ekonomika USA vyžaduje velké 

množství fosilních paliv. Roste především spotřeba ropy, jak můžeme pozorovat na níže přiloženém 

grafu. O něco níže je zároveň přiložené porovnání celkové spotřeby ropy Spojenými státy v porovnání 

s významnými světovými mocnostmi ve stejné době.  

                                                      
3
 Samostatné Bulharské knížectví se úspěšně odtrhlo od Osmanské říše v roce 1878, zásluhou 

především Rusko-turecké války. Tento a další konflikty demonstrují zaostalost a 
nekonkurenceschopnost Osmanské říše v porovnání se západními sousedy, jež byla příčinou mnoha 
problémů vzhledem k jeho mnohonárodnostní povaze.  

4
 Na začátku devatenáctého století hlavní město Osmanské říše. Předtím v letech 1363 - 1453. 

5
 Global Connections: The Middle East. In PBS: Global Connections [online]. 2002. Dostupné z: 

http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/timeline/text/time2.html 

6
 Timeline of the Middle East in the 20th Century. In Middle East Policy Council [online]. 2016. 

Dostupné z: http://teachmideast.org/articles/timeline-of-the-middle-east-in-the-20th-century/ 

 

http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/timeline/text/time2.html
http://teachmideast.org/articles/timeline-of-the-middle-east-in-the-20th-century/
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graf spotřeby fosilních paliv ve Spojených státech v závislosti na čase.
7

 

Zde je zřetelně vidět závislost Spojených států v porovnání s vybranými světovými mocnostmi na ropě v závislosti na čase. 

 V první polovině si většinu produkovala sama, poté ale začala být stále více závislá na importu z 

jiných států.
8
 Během poslední dekády se naštěstí tento trend opět obrátil zpět.  

První světová válka a rozpad Osmanské říše nepřinesl Arabské populaci kýžené výsledky. Místo 

Osmanské říše vzniklo vícero nezávislých a o mnoho více nacionalistických zemí, tato mandátní 

území
9
 si mezi sebou rozdělila po dohodě Británie a Francie. Například Sýrie se zcela stala 

                                                      
7
 Monthly Energy Review. In U.S. Energy Information Administration [online]. 2017 [2017-11-21]. 

Dostupné z: https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/index.php 

8
Z uvedeného grafu je patrné, že moment, kdy Spojené státy začaly importovat více ropy, než samy 

produkovaly, nastal okolo roku 1995. Dále je patrná snaha Spojených států tento problém řešit, v 
současné době už opět produkují více, než importují z jiných zemí.  

Oil Imports and Exports. In U.S. Energy Information Administration [online]. 2017 [2017-05-08]. 
Dostupné z: https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_imports 

9
 Mandátními územími se nazývají koloniální teritoria mocností poražených v první světové válce.  

https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/index.php
https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_imports
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francouzským protektorátem, a Británie ovládala Egypt a Irák. Během dvacátých, třicátých, a 

čtyřicátých let se vždy různá území pokoušela povstat proti evropským mocnostem, nikdy ale ne 

úspěšně
10

. Jedinou výjimku, kterou Británie povolila, byl vznikl částečně samostatného Egyptského 

království, Británie si ale stále zachovala obrovský vliv na spoustu oblastí nově vzniklého státu.  

Kromě Káhiry v Egyptě, která sloužila jako vojenská základna pro britské vojáky, nebyl Blízký východ 

druhou světovou válkou výrazněji poškozen. Její důsledky, především tedy velké ekonomické 

vyčerpání obou výrazných koloniálních velmocí v tomto regionu, Británie a Francie, se odrazil ve 

snížení vlivu těchto dvou zemí na celý region. Ve chvíli, kdy se tyto velmoci snažily znovu postavit 

ekonomiku na své evropské části území, šla koloniální politika stranou. Zároveň můžeme pozorovat 

velkolepý nástup Spojených států na světovou scénu, které, jsouce dříve také britskou kolonií, 

evropský kolonialismus rozhodně nepodporovaly. Hrály zde roli samozřejmě také mnohem 

pragmatičtější úvahy, Spojeným státům vadil ekonomický monopol, jaký Británie a Francie na své 

kolonie měly. Spojené státy potřebovaly najít odbyt pro své výrobky zahraničí, takže jakékoliv uvolnění 

těchto území jedině vítaly.  

Důsledkem těchto vnějších vlivů vzniká v roce 1943 nezávislý Libanon, v roce 1944 nezávislá Sýrie, v 

roce 1946 Jordán, v roce 1947 Irák a teď již zcela nezávislý Egypt. Konečně v roce 1948, po potřebě 

vnitřně se vypořádat s holocaustem, vzniká samostatný stát Izrael.  

2.3 Studená válka11 

Jak již bylo nastíněno výše, klíčové pro toto území byly jeho rozsáhlé nerostné zásoby ropy a 

strategická pozice mezi Evropou, SSSR, a Afrikou. Region neměl později šanci se rozvíjet tolik jako 

jiné oblasti kvůli četným válkám a represivním politickým režimům.  

Spojené státy garantovali na Blízkém východě stabilitu, která byla pro těžbu ropy - a tudíž pro Spojené 

státy samotné - zásadní. Dominance Spojených států ale jako jeden z důsledků měla růst proti-

západních, proti-imperialistických nálad ve společnosti, podpořený frustrací z existence státu Izraele 

(navíc umístěného na nábožensky důležitém místě), kterému se ihned po jeho vzniku podařilo odolat 

přesile okolních států a porazit je v Šestidenní válce. To samozřejmě neuniklo zraku Sovětského 

svazu, jež se s některými těmito vzniknuvšími režimy začal čile přátelit. Zajímavá byla revoluce v roce 

                                                      
10

 Jediná země, které se kdy podařilo prohrát válku s africkými či arabskými koloniemi, byla Itálie při 
povstání v Etiopii.  

11
 Tristam, Pierre. The US and The Middle East from 1945 to 2008. In ThoughtCo [online]. 2017 

[2017-08-18]. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/us-and-middle-east-since-1945-2353681 

https://www.thoughtco.com/us-and-middle-east-since-1945-2353681
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1979 v Íránu
12

, prosperující pro-západní monarchií, jenž se změnil v přesný opak; proti-západní 

teokratický fundamentalistický režim. Na rozdíl od většiny revolucí, jež jsou vyvolány třeba poklesem 

životní úrovně, nespokojeností, neloajální armádou, porážkou ve válce, tato neměla žádnou zjevnou 

příčinu. Fundamentalistický islám začal vyplňovat politické vakuum.  

2.4 Devadesátá léta až současnost 

Po rozpadu Sovětského svazu - ve chvíli, kdy se z bipolárního světa opět stal svět unipolární - ztratili 

autokratické režimy na Blízkém východě vnější podporu. Spojené státy však nedokázali získanou 

výhodu v tomto regionu úspěšně využít, jak dokazuje vícero neúspěšně zakončených válek. Na toto 

téma bych doporučil zhlédnout TED Talk geostratéga Thomase P. M. Barnetta o americké vojenské 

strategii
13

, který nabízí zajímavý pohled právě na ozbrojené konflikty na Blízkém východě. Během 

devadesátých let se Spojené státy zapojily do války proti Iráku, vedenému Saddámem Husseinem, 

jako reakci na jeho napadení Kuwaitu. Úspěšně ho do třiceti osmi dnů porazili. Problém Spojených 

států ale v těchto asymetrických válkách nikdy nebyl nepřátelskou zemi dobýt, ale postarat se o to, 

aby na jejím území vznikl stabilní a demokratický stát, což je přesně to, co se v případě Iráku nestalo. 

Během zbytku devadesátých let se Clintonova administrativa snažila o urovnání vztahů Izraele a 

Palestinců, ovšem se smíšenými úspěchy. Na Blízkém východě se začaly rozrůstat teroristické 

organizace vycházející z  fundamentálního Islámu, jež se začaly hlásit k mnohým teroristickým 

útokům po světě. Nejvýznamnější z nich byla al-Qaeda, vedená náboženským vůdce Usámou bin 

Ladinem. Teroristické útoky vyvrcholily 9/11/2001 zničením dvojice mrakodrapů World Trade Centre v 

New Yorku pomocí dvou letadel, poškozením Pentagonu pomocí jednoho letadla, a neúspěšným 

pokusem o teroristický útok na neznámý cíl, který skončil havárií letadla v polích v Pennsylvánii poté, 

co se cestující na palubě, vědíce o tom, co se stalo v New Yorku a ve Virginii, vzbouřili.  

Jedenácté září byl zlomový bod pro vztah Spojených státu ku Blízkému východu. Jako reakci na útoky, 

pří kterých dohromady zemřelo 2996 lidí, se George W. Bush rozhodl pro invazi do Afghánistánu s 

cílem porazit zde sídlící hnutí Taliban, zaštiťující Usámu bin Ladina a al-Qaedu. Tento a další střety 

byly součástí “boje proti Teroru”, jež měl za cíl vnést na Blízký východ demokracii a být modelovým 

příkladem sousedním zemím, bohužel nedopadly příliš úspěšně. Stejně jako v případě Iráku (kam se 

Spojené státy vrhly znovu po Afghánistánu, ovšem se stejným výsledkem), Spojené státy byly 

schopné zemi vojensky porazit, nezískali nad ní ale takovou kontrolu, aby ji dokázali obrátit ve 

                                                      
12

 Timeline: Middle East involvement  with Iraq and the broader Middle East. In American Enterprise 
Institute [online]. 2017. Dostupné z: http://www.aei.org/feature/timeline-us-involvement-with-iraq-and-
the-broader-middle-east/ 

 

13
 Internetový odkaz na záznam TED Talk na YouTube: https://youtu.be/d3xlb6_0OEs 

http://www.aei.org/feature/timeline-us-involvement-with-iraq-and-the-broader-middle-east/
http://www.aei.org/feature/timeline-us-involvement-with-iraq-and-the-broader-middle-east/
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fungující stát. Po jejich odchodu se území opět politicky rozpadlo a vymýcené organizace se začaly v 

téže či jiné podobě opět rozrůstat. Důležité je ještě zmínit nedávno probíhající válku proti Islámskému 

státu v Sýrii a občanskou válku v Jemenu.  

V současnosti proběhla napříč arabským světem jakási revoluční a nacionalistická vlna zvaná 

Arabské jaro, v rámci které se dostaly v Egyptě a dalších zemích k moci problematické a 

nacionalistické strany.  

3 Současná situace: 

3.1 Spojenci Spojených států 

Určit kdo přesně je americký spojenec na Blízkém východě je komplikované; je zde mnoho stran a 

každá má svoje vlastní zájmy, občas Spojené státy někoho v určité snaze podporují, ale v jiném 

konfliktu stojí proti němu.  

Důležitým spojencem USA je Turecko, jelikož je členem NATO. V roce 2016, po neúspěšném 

vojenském pokusu o převrat ale současný prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že Spojené státy byly 

na straně armády a potlačených rebelů, což vznáší velké pochyby nad pevností Turecko-Amerických 

vztahů.  

Tradičně dobré vztahy - ještě podpořené současnou administrativou Donalda Trumpa, jež navrhl 

přesun Americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma
14

 - mají Spojené státy se státem Izrael. 

Spojené státy ho označily za jednoho ze svých sedmnácti hlavních spojenců
15

, kteří nejsou členy 

NATO. Mnozí politici ale upozorňují na to, že spojenectví Spojených států a Izraele je pro Spojené 

státy nevýhodné, Izrael nemá co nabídnout jako dostatečnou protiváhu financím a podpoře Spojeným 

státům. Nereaguje na naléhání Spojených států a mezinárodní komunity, aby se mírově pokusilo 

vyřešit spor s Palestinci.  

Dalšími hlavními spojenci Spojených států, kteří nejsou členy NATO, je Egypt, Bahrain, Kuwait, a 

Qatar. V roce 2015 mezi ně přibylo i Tunisko, po arabském jaře došlo k oteplení vztahů mezi ním a 

Spojenými státy. Do budoucna by se mohlo stát důležitým regionálním spojencem. Kuwait je 

spojencem vzhledem k tomu, že se jich Spojené státy zastaly, když se je pokusil napadnout Irák. 

                                                      
14

 Spojené státy americké se již sice dříve zavázaly přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, 
ale až dosud tak neučinily, jelikož by to okolními arabskými státy vnímáno velmi negativně. Možná je 
to vůči Izraeli dobré gesto, ale kromě toho to nemá žádné jiné pozitivní dopady. Bylo to odsouzeno 
mnohými bývalými americkými politiky.  

15
 Major non-NATO ally 
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Vztah s Egyptem je v současnosti komplikovaný, podobně jako vztah s Tureckem, kvůli změně režimu 

během arabského jara, jehož postoj vůči Spojeným státům není snadno čitelný.  

Qatar nedávno poskytl Spojeným státům velice levně prostory pro novou vojenskou základnu, což byl 

krok výhodný pro oba státy. Vcelku lacině to posiluje prezenci Spojených států v regionu, a Qataru to 

garantuje ochranu před ne zcela přátelskými sousedy. Saudská Arábie začala brát Qatar od začátku 

nového milénia jako rivala (vzhledem k jeho rychlému ekonomickému růstu a těžbě ropy), což bylo 

podpořeno ještě arabským jarem, během kterého Qatar vyjádřil podporu revoluční vlně, zatímco 

Saudská Arábie se od ní distancovala. Oba státy jsou spojenci Spojených států, což vylučuje přímý 

konflikt, napětí nicméně vyvrcholilo v roce 2017 tím, že Saudská Arábie a většina států Blízkého 

východu přerušila s Qatarem veškeré diplomatické vztahy. Podle Saudské Arábie prý Qatar financoval 

radikální teroristické skupiny v regionu.  

  

Mapa umístění vojenského personálu Spojených států amerických v oblasti Blízkého východu.
16

 

 

                                                      
16

 McCarthy, Niall. Where U.S. troops are in the Middle East [infographic]. In Forbes [online]. 2017 
[2017-07-07]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/06/07/qatar-hosts-largest-
u-s-base-in-the-middle-east-despite-allegedly-funding-extremism-infographic/#7347fe3e3dc7 
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3.2 Nepřátelé Spojených států 

Nejvíce nepřátelskou mocností v regionu je Írán. S osmdesáti miliony obyvatel je to spolu s Tureckem 

a Egyptem jeden z největších států na Blízkém východě, čemuž odpovídá jeho sféra vlivu
17

. Během 

administrativy Baracka Obamy panovala obava, že by se mohl pokusit vyrobit nukleární zbraně, proto  

s ním Spojené státy a jeho spojenci uzavřeli dohodu, že omezí některé z dříve uvalených sankcí 

výměnnou za garanci, že Írán ve výzkumu jaderných zbraní nebude pokračovat. Neví se přesně, v jak 

pokročilém stadiu vývoje jaderné hlavice Írán je, předpokládá se ale, že ještě daleko. Možnost 

obchodu se západními mocnostmi umožňuje Íránu rychlejší ekonomický růst a modernizaci jeho těžby 

ropy.  

Jako protiváha Íránu by mohl fungovat Egypt, Turecko, nebo jednotná koalice menších států. V 

současnosti se ale Egypt v regionu neangažuje, nemá zde žádné významné vlastní cíle, a není jasné, 

jestli bude mít do budoucna. Dříve měl velké vojenské konflikty se státem Izrael, s tím ale nyní vychází 

v pořádku. Turecko vlastní cíle v regionu má, je ale otázkou, nakolik se shodují se zájmy Spojených 

států a jeho spojenců. V současnosti probíhá jakýsi proxy konflikt Saudské Arábie a Íránu o vedlejší 

území, regionální obdoba studené války. Saudská Arábie je ale i přes své bohatství stát s třikrát menší 

populací, a Írán má více zkušeností s boji odpovídající spíše guerilla válce, jaké v této oblasti mezi 

těmito zeměmi probíhají. Navíc Saudská Arábie a ostatní země nejsou co se zahraniční politiky týče 

jednotné, jak víceméně i naznačuje konflikt mezi Qatarem a Saudskou Arábií.  

Kromě Íránu jsou vůči Spojeným státům nepřátelské různé teroristické organizace v regionu.
18

 Nemají 

samozřejmě k dispozici technologie a prostředky celých států, ale jsou schopny bojovat jinými 

způsoby. Jejich nejmocnějším nástrojem boje je samozřejmě terorismus samotný, reprezentovaný 

například zmíněným útokem na World Trade Center v New Yorku jedenáctého září 2001, nebo 

menšími sebevražednými atentáty všude po světě. Nelze říci, že by tyto útoky ohrozily fungování 

Spojených států nebo jeho spojenců jako samotných, na to je jich příliš málo a tyto státy jsou příliš 

velké, ale zasévají do občanů strach a pocit bezmoci, jelikož zatím neexistuje způsob, jak těmto 

útokům stoprocentně zabránit. Jedná se především o Taliban (působící v Afghanistánu), Islámský Stát 

(na území Sýrie s přesahem do okolních států), Hamas (pásmo Gazy), a vícero menších, méně 

                                                      
17

 Micallef, Joseph. Redefining U.S. Policy in the Middle East: Finding Coherence in 2017. In 
Huffington Post. 2017. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/redefining-us-
policy-in-t_b_13921722.html 

 

18
 List of Foreign Terrorist Organizations. In CIA [online]. 2017. Dostupné z: 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 

https://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/redefining-us-policy-in-t_b_13921722.html
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významných. Kompletní seznam je možno nalézt na oficiálních stránkách CIA: 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm.  

 

3.3 Nestabilní území 

Území, na kterých v současnosti probíhá občanská válka, jsou Jemen
19

, Sýrie
20

 a Irák. Jak již je 

zmíněno výše, zároveň probíhá jakási studená válka mezi Saudskou Arábií a Íránem, jež se projevuje 

tím, že obě strany vojensky a finančně podporují odlišné frakce v okolních státech postižených 

občanskou válkou. Kritický je také region Perského zálivu, odkud putuje ropa z Blízkého východu do 

celého světa. Region Perského zálivu, odkud putuje ropa z Blízkého východu do celého světa, je pro 

pobřežní ropné monarchie kritický, a jeden jeho břeh je kontrolován Íránem, druhý převážně spojenci 

Spojených států, může zde tedy dojít k vyostření vojenského konfliktu. Ropné tankery musí být 

připraveny odrazit potenciální pirátské nájezdy.
21

 Politicky nestabilní je Afghánistán, kde má určitou 

moc teroristické hnutí Taliban. A pak je zde otázka, jakou zahraniční politiku vedou fungující státy 

Blízkého východu, když vezmeme v potaz například pokus o převrat v Turecku a jeho následnou 

kritiku Spojených států.  

Válka proti Islámskému Státu v Sýrii je naštěstí úspěšně u konce, k listopadu 2017 ISIL kontroloval 

3.3 % území v Sýrii. Proti Islámskému státu zde ale bojovalo vícero frakcí, každá podporovaná jinými 

státy, je tedy otázkou, jakým směrem bude Sýrie směřovat do budoucna. IS se daří dostat pod 

kontrolu i v Iráku, konflikt evidentně pomalu také končí
22

. 

                                                      
19

 Yemen crisis: Who is fighting whom?  In BBC News [online]. 2017 [02-12-2017]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423 

20
 Islamic State and the cirisis in Iraq and Syria in maps. In BBC News [online]. 2017 [21-12-2017]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
27838034?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/cg41ylwvggnt/syrian-civil-
war&link_location=live-reporting-story 

21
 Od počátku jednadvacátého století bylo zaznamenáno několik desítek pokusů o přepadení.  

22
 Iraq declares war with Islamic State is over. In BBC News [online]. 2017 [09-12-2017]. Dostupné z: 
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Toto je mapa toho, jaká území byla ovládána jakou frakcí k listopadu 2017. Černě vybarvena jsou 

území pod kontrolou IS, červeně území pod kontrolou Syrské arabské republiky (podporované Ruskou 

federací), zeleně území pod kontrolou Syrské opozice (podporované Tureckem), a žlutě pod kontrolou 

Demokratické Federace Severní Sýrie (Rojavou), jež je podporována CJTF-OIR vedenou koalicí 

Spojených států a spojenců.  

Mapa, která - nejen v Sýrii - v reálném čase sleduje, jaká území jsou ovládána jakou frakcí, může být 

nalezena zde: https://syria.liveuamap.com.  

 

https://syria.liveuamap.com/
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Takto k prosinci 2017 vypadala mapa války proti IS v Iráku.
23

 

4 Role Spojených států v regionu do budoucna: 

4.1 Revize vojenských strategií 

Když se Spojené státy ohlédnou na výsledky válek na Blízkém východě od počátku jednadvacátého 

století, lze jen těžko říci, že by výsledky odpovídaly finančním nákladům. Jen válka v Iráku v roce 

2003 stála Spojené státy přes 1060 miliard dolarů
24

, a jestliže započítáme například i úroky z 

půjčených peněz na financování války a náklady na péči o válečné veterány, může být výsledná suma 

i dvakrát větší. I přes velkou ekonomickou sílu Spojených států je to enormní suma. Výsledkem války 

v Iráku nebyl demokratický sekularizovaný Irák, který by nastartoval dominový efekt, na jehož konci 

stojí celý demokratický Blízký východ, jak si George W. Bush představoval, ale zdecimovaná a stejně 

nestabilní země, Arabské jaro, a obecně vlna anti-amerikanismu napříč Blízkým východem, ne-li 

celým světem. Jedná se o asymetrické konflikty, kdy jedna strana (Spojené státy) používá moderní 

techniku, a druhá (teroristické organizace) jí vzdoruje guerilla válkou. Kdyby proti sobě bojovali 

rovnocennými způsoby dva vyspělé státy, budou mít v současnosti Spojené státy navrch. 

Problematické jsou obrovské náklady, které na tento konflikt Spojené státy vydají, v porovnání s 

relativně nízkými náklady teroristů.  

Kontroverzní zároveň může být fakt, že mnohé státy na Blízkém východě, jež jsou spojenci Spojených 

států, nejsou demokracie, ale absolutistické monarchie. Z pohledu Spojených států by samozřejmě 

bylo lepší, kdyby tyto státy byly demokracie, je ale otázkou, zdali by tyto státy byly jako demokracie 

stabilní, ale jestli by je animosita Spojených států nevehnala do náruče opačného tábora, který je 

možno reprezentovat například Ruskou federací nebo Čínskou lidovou republikou.  

                                                      
23

 Islámský stát už je zde naštěstí také pod kontrolou, poslední jím obsazené velké město, Mosul, s 
šesti set tisíci obyvateli, je dobyto. Vítězství nad ISIL ohlásil premiér Haider al-Abadi 9. prosince 2017. 
Červeně označené území je kontrolováno Iráckým státem, žlutě označené jsou odbojové jednotky 
Sinjaru a tmavě žluté území, na kterém proti ISIL bojovala Pešmerga. Mosul je ono velké město mezi 
územím Iráku a územím Pešmergy blíže Sýrii. Ačkoliv je tato oblast v porovnání se zbytkem Iráku 
velmi malá, je hustěji obydlená než jiná území v Iráku.  

24
 Amadeo, Kimberly. Cost of Iraq War: Timeline, Economic Impact. In The Balance [online]. 2017 

[2017-07-27]. Dostupné z: https://www.thebalance.com/cost-of-iraq-war-timeline-economic-impact-
3306301 

https://www.thebalance.com/cost-of-iraq-war-timeline-economic-impact-3306301
https://www.thebalance.com/cost-of-iraq-war-timeline-economic-impact-3306301


 
  

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu Tomáš Jančar. 

© CSDP 2017 – www.americkykongres.cz – americkykongres@americkykongres.cz 

4.2 Upadající relativní vojenská a ekonomická síla Spojených států 

S rychlým růstem rozvojových zemí se poměrně rychle blížíme do doby, kdy Spojené státy nebudou 

zaujímat tak dominantní postavení jako dříve
25

. Rozvojové země rostou ekonomicky rychleji, než 

země OECD; mají, za současných technologických podmínek, stále kam růst. Růst OECD je 

podmíněn technologickým rozvojem, zatímco rozvojovým zemím, zejména státům BRICS, se stačí 

dostat na úroveň na jaké jsme my dnes. To je fenomén, jakému nelze zabránit a jaký je s postupující 

globalizací a informační propojeností světa stále zřetelnější. Právě tato propojenost dnešního světa 

činí osvojení technik rozvinutých zemí rozvojovým zemím jednodušší. Vzhledem k relativně nízké 

populaci Spojených států bude jejich ekonomická síla při porovnání k se zbytkem světa nižší. Nižší 

tedy budou i relativní výdaje na zbrojení a další odvětví, čímž se stanou méně důležitým hráčem než 

jsou dnes. Vyvstává tedy otázka: Jsou Spojené státy schopny vydržovat - a mají se snažit o - 

neustálou vojenskou přítomnost v tolika světových zemích? Je pro ně region Blízkého východu natolik 

klíčový, že náklady za válku vedenou zde rostou do tisíců miliard dolarů? 

V roce 2016 vydávaly Spojené státy na svou obranu okolo 3.3 procenta hrubého domácího produktu
26

, 

což je více než světový průměr (který je v současnosti na 2.3 %)
27

. Vojenský rozpočet Spojených států 

na rok 2018 je 824.6 miliard dolarů
28

, vojenský rozpočet Čínské lidové republiky je 216 miliard dolarů, 

a vojenský rozpočet Ruské federace je 84 miliard dolarů. Ačkoliv je vojenský rozpočet Spojených států 

několika-násobně vyšší než vojenský rozpočet jak Čínské lidové republiky tak Ruské federace, je 

samozřejmě důležité, jak efektivně je vynaložen. V současnosti se třetina vojenského rozpočtu 

vynakládá na udržování základen, platy vojáků, a opravy techniky, předpokládá se, že tato část do 

budoucna poroste.  
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 Looking to 2060: Long-term global growth prospects. In OECD publishing [online]. 2012 [30-10-
2012]. Dostupné z: https://www.oecd.org/eco/outlook/2060%20policy%20paper%20FINAL.pdf 
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 Military expenditures of the United States. In Data Worldbank [online]. 2016. Dostupné z: 
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 Military expenditures. In Data Worldbank [online]. 2016. Dostupné z: 
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Na výše přiloženém grafu můžeme pozorovat relativní velikost jednotlivých světových ekonomik vůči sobě 

navzájem. Před industrializací se celkový domácí produkt odvíjel především od počtu obyvatel na daném území, 

proto Čína a Indie měly dohromady více než padesát procent světového podílu HDP. Nás ale zajímá především 

dvacáté století během idustrializace a opět viditelný růst Číny po roce 2000. Idustrializace zajistila Spojeným 

státům dominantní postavení během 20. století, kvůli nízké lidnatosti ale bude jejich globální význam do 

budoucna klesat.
29

 

4.3 Postoje republikánů a demokratů30 

Republikánská zahraniční politika je obecně více nakloněna vojenským intervencím než politika 

demokratická. Výraznou republikánskou frakcí co se zahraniční politiky týče jsou neokonzervativci, 

kteří byli zásadně ovlivnili politiku George W. Bushe a podporovali válku v Iráku. Jedná se o frakci, 

která je pro šíření demokracie napříč světem nehledě na - vojenské či nevojenské - prostředky. 

Republikánská strana více podporuje Izrael než strana demokratická. Jak v rámci republikánské, tak v 

rámci demokratické strany existují určité izolacionistické a protekcionistické tendence, které se řídí 

jednoduchým a líbivým pravidlem, že zaoceánské závazky zatěžují americké daňové poplatníky, a že 

přenáší zahraniční problémy do Spojených států. Dalo by se říci, že jisté prvky této politiky můžeme 

pozorovat v politice Donalda Trumpa. Demokratická zahraniční politika je více zdrženlivá co se týče 

vojenských intervencí, a na spojenectví se státem Izrael se snaží hledět více pragmaticky. Bere ho 
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 Kaplan, Eben. U.S. Political Parties and Foreign Policy. In Council on Foreign Relations [online]. 
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jako spojence, ale uvědomuje si, že tento vzájemně vřelý vztah nesvědčí vztahům s okolními 

muslimskými zeměmi.  
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