
Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Kubek, Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století (2015_A_10) 

 

1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Mgr. Jan Kubek  
 
Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století 

 
Anotace 
 
Překládaná studie je rozdělená na několik částí. První část je věnována obecné problematice 
západní civilizace a jejímu vymezení – důležité mezinárodní organizace, definice 
euroatlantické civilizace. Další část je věnována základním politickogeografickým konceptům, 
aby si čtenář mohl udělat obrázek o tom, co jsou velmoci, geopolitické teorie, geostrategie 
apod. Stěžejní část je věnována porovnávání vybraných zemí Západu a se zeměmi BRICS 
s pomocí základních ekonomických ukazatelů a také tzv. vojenské váhy.  
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Shift of the "Geostrategical Importance" of the Euro-Atlantic Civilisation on the Edge of the 
XXth and XXIst Centuries 
 
The study is divided into several parts. The first part is dedicated mainly to so called western 
civilization and its definition – Primary internation organization, the definition of Western 
civilization. Next part consists of basic politico-geografical concepts, so the reader can 
picture the situation around great powers and the diversion of the world. In the main part 
the thesis is trying to compare selected Western nations with the nations of BRICS by 
choosing several economical factors and so called striking force.  
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 Úvod 
 

„Rok 2014 nebyl dobrým rokem pro evropskou bezpečnost. Ve skutečnosti byl černým 
rokem,“ prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg.1 Důvodů je 
prý několik: „Násilný extrémismus na jižní hranici Aliance, zmatek v severní Africe a na 
Blízkém východě, ruské chování na Ukrajině a terorismus v evropských ulicích.“2 

Je otázkou, do jaké míry je těmito událostmi ohrožena bezpečnost v Evropě. Faktem 
nicméně zůstává, že svět prochází určitými změnami, které jsou pozorovatelné na pozadí 
současným světových událostí; jde o změny ve světové geopolitice, ve světovém obchodě, ve 
vojenských aliancích apod.3 Proměny, o kterých je zde řeč, mají zřejmě hlavně geostrategický 
respektive geopolitický ráz.  
 Základní paradigma této studie spočívá ve skutečnosti, že státy severoatlantické 
aliance (mnohdy označované jako „Západ“) držely většinu geostrategické váhy (tedy vlivu na 
mezinárodní vztahy či světové dění). Otázkou, na které je předkládaná studie postavena, je, 
zda toto nastavení či rozdělení sil přetrvává, nebo zda se v současnosti pozvolna nebo 
skokově mění. 

V úvodních pasážích definuje autor několik stěžejních (ovšem nikoli samozřejmých) 
pojmů, které se k tématu vztahují. Pozornost je věnována i významným mezinárodním 
organizacím, včetně volných platforem, souvisejícím s obsahem studie (klíčové organizace 
euroatlantického světa, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Organizace 
spojených národů, Severoatlantická aliance, ale i řada dalších subjektů).  
 Poté se autor zabývá historií euroatlantické civilizace a pokouší se objasnit, co stálo za 
jejím světovým úspěchem. Tato kapitola se zaměřuje převážně na nedávnou historii. Zmíněn 
bude postupný vzestup váhy Spojených států amerických, a jejich snaha (jak se autor 
domnívá) o vytvoření unipolárního světa s jedním mocenským centrem (anglicky jako World 
Order, nebo také New World Order, New International Order apod., tedy světový řád, popř. 
nový světový řád, jak o něm mluvili např. prezidenti spojených států George W. H. Bush, Bill 
Clinton, Barack H. Obama, dále pak Henry Kissinger, John Kerry, Gordon Brown, Tony Blair  
a bezpočet dalších veřejně činných osob). Obdobná míra pozornosti bude věnována snahám 
o budování multipolárního (případně bipolárního) konceptu světa optikou států tzv. skupiny 
BRICS i otázce možného vypuknutí „nové studené války“ mezi Spojenými státy a jeho 
partnery na jedné straně a Ruskou federací (případně Čínskou lidovou republikou) na straně 
druhé.  

Následuje stěžejní kapitola, věnovaná právě geostrategické váze jednotlivých států 
(mocenských bloků) a jejímu případnému posunu; jako měřítko zde slouží ekonomické  
a vojenské ukazatele (výdaje na obranu, výzbroj apod.), jakož i celkový světový vliv. Cílem 
této kapitoly je ukázat, zda si euroatlantická civilizace i dnes uchovává svou dosavadní 
geostrategickou váhu, nebo zda se tato její váha snižuje ku prospěchu někoho jiného.  

                                            
1
 „Černý rok“ pro evropskou bezpečnost, hodnotil šéf NATO. NATO Aktual. 2. II. 2015. [cit. 2015-02-03]. 

http://www.natoaktual.cz/sef-nato-hodnotil-lonsky-rok-2014-dmw-/na_zpravy.aspx?c=A150202_142118_na 
_zpravy_m00 
2
 Tamtéž. 

3
 K tomuto tématu například viz: 

HUDSON, Michael. U.S. „New Cold War“ Policy Has Backfired – And Created Its Worst Nightmare. Shift in Trade 
Patterns and Military Alliances. Global Research. 12. XII. 2014. [cit. 2015-02-03]. 
http://www.globalresearch.ca/u-s-new-cold-war-policy-has-backfired-and-created-its-worst-nightmare-shift-
in-trade-patterns-and-military-alliances/5419470 
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V závěru zaměřuje autor svou pozornost na Českou republiku a na její postavení 
v geopolitickém (geostrategickém) systému současného světa. Autor na dané téma provedl  
i několik strukturovaných sond, jejichž cílem bylo mimo jiné určit, zda je Česká republika 
pouhým objektem geopolitiky, nebo zda ji lze považovat za její subjekt – zda tedy platí, jak 
soudí například pplk. Marek Obrtel,4 že Česká republika je pouze vazalem Severoatlantické 
aliance (respektive Spojených států amerických), nebo zda ji můžeme považovat za 
rovnocenného partnera velmocí.  

V relevantních pasážích se autor zároveň pokouší prezentovat skromnou prognózu 
světového či evropského geopolitického vývoje. S nastíněným obsahem studie souvisí 
následující hypotézy: 
 

Hypotéza č. 1: V současném světě (v horizontu let 2005 až 2015) je možné na základě 
„tvrdých dat“ konstatovat posun geostrategické váhy od euroatlantické civilizace směrem 
k zemím BRICS (co se týče podílu na světové průmyslové výrobě, investic do obrany, 
zvládnutí donedávna exkluzivních technologií a podobně).  
 

Hypotéza č. 2:  Pozice Spojených států amerických jako světového hegemona  
a dominantní globální velmoci slábne. 

 
Hypotéza č. 3:  Česká republika je v současné době (zcela) závislá (co se týče zajištění 

svých životních zájmů ale i s ohledem například na energetickou bezpečnost) na svých 
partnerech v rámci mezinárodních organizací (zejména co se týče Severo-atlantické aliance 
ale i Evropské unie). 
 

Co se týče podkladů pro tvorbu studie, autor využil jak tradiční tištěné zdroje, 
vztahující se zejména k teoretickému ukotvení tématu geostrategie či geopolitiky, tak 
aktuální, obvykle internetové zdroje, popisující nejaktuálnější údaje či trendy. 

                                            
4
 OBRTEL, Marek. Marek Obrtel: Hluboce se stydím za zločineckou organizaci, jakou je NATO. Vracím 

vyznamenání. 2014 [cit. 2015-08-11]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/ 
Marek-Obrtel-Hluboce-se-stydim-za-zlocineckou-organizaci-jakou-je-NATO-Vracim-vyznamenani-351287 
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 Definice pojmů 
 

V této kapitole jsou definovány některé stěžejní pojmy, které ve skutečnosti nejsou 
tak samozřejmé a triviální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Bez této nezbytné definice 
pojmů (kterou lze často provést tak, že se k danému výrazu nabídne několik možných 
alternativních významů) by se totiž další pasáže mohly stát matoucími.  

 
Euroatlantická (Západní) civilizace 
 
Základní vymezení pojmu „západní“ civilizace je mnohem problematičtější, než by se 

na první pohled zdálo. Obecně se má za to, že prakticky každý člověk zhruba ví, co si pod 
pojmem západ či západní civilizace představit. Rozklíčování „západu“ je však natolik složité 
téma, že se zde musíme omezit pouze na základní, pro účel této studie dostačující vymezení 
– tedy na to, co, popř. kdo tvoří „západní státy“ a na základě čeho/koho můžeme (je-li to 
vůbec možné) sledovat posun oné geostrategické váhy. Proč je vymezení Západu pro tuto 
studii tak důležité, dokládají slova Samuela Huntingtona (autora často zmiňovaného 
pojednání o „Střetu civilzací“): „To, jak státy definují své zájmy, ovlivňují převážně hodnoty, 
kultura a instituce.“5 Z toho plyne, že se chování státu (tedy to, jakým způsobem bude 
naplňovat a sledovat své zájmy) bude odvíjet podle civilizačního kontextu, který na něj 
působí. Je tedy nutné alespoň ve stručnosti definovat, pod jaký kulturně-civilizační model 
státy „Západu“ spadají (a které země a regiony sem tedy patří).  

Aby se předešlo nesrovnalostem při výkladu pojmů, bude nutné upřesnit významový 
obsah jak pojmu „Západ“, tak výrazů „kultura“ a „civilizace“. Protože se však nejedná o studii 
filozofickou, historickou ani filozofickou, postačí nám za tímto účelem krátký přehled 
stěžejních prvků, s jejichž pomocí bude možné sledovat kořeny a případné směřování 
západní civilizace.  

Pojem kultura (původně z latiny odvozené od slova colere – pěstovat) byl od 16. 
století používán pro označený vybraných lidských činností (například literatury, hudby, vědy, 
umění, filozofie apod.).6  

Antropologie a sociologie chápou tento pojem poněkud obšírněji. Tyto vědy považují 
za kulturu to, s čím se člověk nerodí – tzn. a činnosti, kterým se musí naučit, aby se mohl 
začlenit do společnosti, vytvářet společenství nebo se naopak odlišit od ostatních. Je to 
v podstatě vše, co společnost chovává tím, že se o to stará a předává dalším generacím.7 
Slovy sociologa Jana Kellera je kultura „všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete. Je to 
soubor činností a výtvorů této činnosti, které lidem umožňují přežít v přírodním prostředí, 
spolu se souborem věr a představ, které tomuto přežití chtějí dát smysl.“8 
 Nejčastěji se kultura předává pomocí řeči. Lze tedy tvrdit, že bývá navázána na různá 
jazyková prostředí (existuje tedy kultura česká, japonská, francouzská atd.). Kromě 
kulturního významu má tato jazyková stratifikace i význam geopolitický; jak totiž tvrdí již 
zmíněný Samuel Huntington, „po celé dějiny lidstva odráželo rozdělení jazyků ve světě 

                                            
5
 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. ISBN 

80-861-8249-5. s. 59. 
6
 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 749-1627. ISBN 80-718-4310-5. 

7
 KUBEK, Jan. Etická dilemata v době globalizace a zvyšujících se bezpečnostních rizik. Praha, 2013. Bakalářská 

práce. Policejní akademie České republiky v Praze. 
8
 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON 2002. ISBN 80-85850-25-7. s. 179. 
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rozdělení moci“.9 Jedná-li se však o větší kulturní celek, vykazující nižší stupeň homogenity, 
označujeme tuto kulturu pojmem civilizace.  

Nezřídka se setkáváme s tím, že se pojmy kultura a civilizace považují za totožné. 
Pokud bychom však tyto dvě roviny identifikovali, unikla by nám podstata dané 
problematiky. Z hlediska terminologie stojí civilizace výše než kultura; vytváří totiž jakousi 
zastřešující platformu, pod kterou může koexistovat více rozdílných kultur. „Tímto 
civilizačním rámcem pak můžeme chápat určitý územní aparát, státní zřízení apod. 
Jednoduše administrativní řízení takového celku. Vytvoření administrativního zřízení je pak 
dozajista nezbytné k tomu, aby mohlo na určitém území koexistovat více rozličných kultur.“10 
 

Na základě toho, co bylo dosud uvedeno, můžeme nyní naznat, že „západní 
civilizace“ je formována vícero rozličnými kulturami, sdruženými pod jeden (řekněme 
„administrativní“) rámec.  

Jenže západní civilizace – tak, jak je dnes většinově chápána a přijímána – se 
diametrálně liší od toho, co se historicky označuje jako „Západ“. Tyto dvě roviny (tedy 
historické a moderní pojetí Západu), které řada dnešních autorů považuje za libovolně 
zaměnitelné skutečnosti (jako jeden příklad za všechny uveďme Hungtingtona s jeho 
konceptem „střetu civilizací“), je ovšem nutné striktně odlišovat. Podaří-li se nám totiž 
odhalit, co stojí za „moderním“ pojetím Západu, budeme pak schopni mnohem snáze  
a přesněji pochopit současné geopolitické dění.  
 Z historického hlediska měli na dnešní evropskou civilizaci největší vliv antičtí Řekové, 
Římané a křesťanství (v první etapě zosobněné zejména katolickou církví). Norman Davies ve 
své knize „Evropa: Dějiny jednoho kontinentu“ uvádí: „Idea ‚Západu‘ pochází od Řeků, kteří 
chápali svobodnou Helladu jako antitezi Peršany ovládaných despocií na východě.“11  

V dalším průběhu (cca. od 8. století, v době tzv. karolinské renesance) začala nabírat 
budoucí „západní“12 civilizace konkrétních rysů. Nejdůležitější je zde působení katolické 
církve, která zajišťovala ono pro civilizaci tak potřebné administrativní řízení. Na vytváření 
(evropské) křesťanské kultury mělo jistě obrovský vliv náboženství jako takové, ovšem teprve 
funkční struktura katolické církve z ní utvořilo součást jediné civilizace. Náboženství jako 
takové totiž není schopno utvořit civilizaci, jelikož mu chybí jednotné „řízení“.  

„Křesťanství žádnou kulturu už z principu vytvářet nemohlo (a civilizaci už vůbec ne), 
neboť ta je vždy vytvářena lidmi. Je přirozené, že lidé se seskupují do nejrůznějších 
společenství, v případě náboženství pak tvoří církve. A takováto církev (tedy instituce) už jistě 
budovat civilizaci či kulturu bezpochyby mohla. Západní civilizaci skutečně církev budovala.“13 

Dále pak slovy Thomase Woodse: „Západní civilizace vděčí katolické církvi za mnohem 
víc, než si většina lidí – včetně katolíků – uvědomuje. Církev vlastně západní civilizaci 
vybudovala. Západní civilizace se samozřejmě neodvíjí jen od katolicismu; jistěže nelze 

                                            
9
 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. ISBN 

80-861-8249-5. s. 59.  
10

 KUBEK, Jan. Etická dilemata v době globalizace a zvyšujících se bezpečnostních rizik. Praha, 2013. Bakalářská 
práce. Policejní akademie České republiky v Praze. 
11

 DAVIES, Norman. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. V českém jazyce 2., rev. vyd. Praha: Prostor, 2005, 1365 
s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0138-5. 
12

 Ta se v této etapě vymezovala vůči islámské civilizaci (jih), Byzanci (jihovýchod) a barbarským územím (sever 
a severovýchod). 
13

 KUBEK, Jan. Etická dilemata v době globalizace a zvyšujících se bezpečnostních rizik. Praha, 2013. Bakalářská 
práce. Policejní akademie České republiky v Praze. 
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popírat zásluhy antického Řecka a Říma ani různých germánských kmenů, jež na západě 
nastoupily po pádu Římské říše jakožto formativní vlivy nové civilizace. Církev žádnou  
z těchto tradic neodmítla – vlastně je absorbovala a učila se z toho, co na nich bylo 
nejlepšího. Je však nápadné, jak je v populární kultuře opomíjen podstatný a zásadní 
katolický příspěvek.“14 
 V roce 1054 (Velké schizma) také došlo k prvnímu rozdělení této křesťanské civilizace 
na západní a východní: názorový rozkol ve věcech víry rozdělil církev na církev západní, k níž 
se hlásily státy loajální k papežskému stolci, a na církev východní (později pravoslavnou). 
Tyto náboženské důvody tedy způsobily, že i evropský kontinent je od roku 1054 rozdělen na 
západní a východní část. 
 
Ilustrace: Velké schizma – rozdělení na západní a východní křesťanství.15 

 

 
 

Ještě po tuto historickou epizodu lze pozorovat poměrně zřetelné dělení evropské 
civilizace na „Západ“ a „Východ“. Západ (tzn. křesťanské země civilizačně propojené 
katolickou církví) se ale postupem doby a zejména pod vlivem reformace začal dále názorově 
(nábožensky) štěpit a rozpadat. Katolická církev začala (i v důsledku osvícenství) ztrácet svůj 
vliv jakožto „civilizačního administrátora“. V období reformace a protireformace (tedy 
v podstatě další schizma, počínající svým způsobem od předhusitské doby a kulminující  
v 16. století) začíná být výklad „Západu“ značně zmatený a nejasný. Nelze jednoduše určit, co 
kam spadá. Huntington si ve svém díle Střet civilizací pomáhá tím, že spojuje katolicismus 
a protestantství v jedno a souhrnně je pak označuje pojmem „Západní křesťanství“ jako 
určitý protipól křesťanství pravoslavnému.16 Toto souhrnné označení však nelze akceptovat, 

                                            
14

 WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci: dějiny jednoho kontinentu. Praha: Res 
Claritatis, 2008, 206 s. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-904143-0-3. s. 15. 
15

 HANSES, Julia; HOM Colette. Great Schizm. Haiku Deck. 2015 [cit. 2015-08-11].  
https://www.haikudeck.com/the-great-schism-education-presentation-WMdrCBO6gv 
16

 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. 
ISBN 80-861-8249-5. např. s. 68. 
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neboť mezi protestantstvím a katolicismem, byť vycházejí ze stejných kořenů, nacházíme na 
praktické rovině celou řadu značných odlišností (otázkou „proč a jak“ se tato studie zabývat 
nebude). Pojem „západní křesťanství“ jakožto další východisko pro možné stanovení 
„Západu“ je zcela prázdný a nicneříkající pojem, a stejně je na tom samotný výraz „Západ“. 
Huntington se tak sice snaží přemostit propasti a zlomy, které v Evropě vytvořila reformace, 
ale dlužno říci, že je tento „most“ vytvořen zcela uměle. Narazili jsme na jádro problému, 
proč není z historického hlediska prakticky možné definovat pojem „západní“ civilizace; ve 
světle historie totiž „západní“ znamená de facto „katolická“.17 

Odmítneme-li nahlížet na „západní civilizaci“ tímto způsobem, nezbývá než 
konstatovat, že ji nejsme s to objektivně definovat.  

Nemožnost objektivně definovat „Západ“ (aniž bychom jej ztotožňovali s katolickou 
církví) je pramenem pojmové zmatenosti. Nejrůznější zájmové skupiny používají pojmy 
„Západ“ a „západní civilizace“ v celé řadě významových poloh, aby tak dosáhly svých (často 
právě geopolitických) zájmů. V moderní době se výraz „Západ“ stal obětí určitého 
machiavelismu, kdy se s tímto pojmem nakládá podle toho, jak se komu zrovna hodí. 

Zaměřme se tedy na jiné možnosti definování pojmu, například na ty, prezentované 
tzv. „imperiální variantou“ západní civilizace, s níž se setkáváme u Normana Daviese.18   
 

1. Imperiální varianta západní civilizace: Tato teorie (či varianta) se zakládá na 
domněnce, že evropské mocnosti mají hlavní vedoucí postavení ve světě. Hnacím motorem 
pro toto tvrzení byla, zdá se, domnělá představa nadřazenosti těchto zemí v jistých oblastech 
vývoje (kultura, hospodářství, vojenství). Vedoucími mocnostmi v tomto období byly 
zejména Spojené království, Francie a Německo (tedy „Západ“), vyznačující se pokročilou 
industrializací a propracovanou státní správou. Protipólem je Rakousko a Rusko, kde převlá-
dala rolnická společnost a autokratické zřízení.  

2. Marxistická varianta západní civilizace: Tato teorie kopírovala imperiální variantu 
s tím, že podle Marxe a Engelse se státům západní Evropy podařilo dostáhnout vyššího 
stupně vývoje. Problém spočívá v určité „předčasné vyzrálosti“, která povede z úpadku  
a následné revoluci. Názory Marxe a Engelse se staly podkladem pro ideologii bolševického 
hnutí, která se po Velké říjnové socialistické revoluci etablovala v tehdejším Rusku (později 
Sovětský svaz).  

3. První německá varianta západní civilizace: Tato varianta se opírá o vedoucí roli 
Německa ve střední Evropě a o naděje na možnou porážku Francie a Ruska. K rozdělení na 
„východ“ a „západ“ došlo především v důsledku německého odmítnutí francouzského 
liberalizmu a idejí Velké francouzské revoluce.  

 4. WASP varianta západní civilizace:19 Tato teorie je založena především na 
„anglofilních“ tendencích amerických elit, které se rozmáhaly po skončení první světové 
války. V tomto modelu hrají Spojené státy americké prostřednictvím Spojeného království 
klíčovou roli v Evropě. K jejímu silnému oživení došlo v době druhé světové války v podobě 
„spojeneckého pojetí dějin“.  

                                            
17

 WOODS, Thomas E.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha 2008, s. 15. 
KUBEK, Jan. Etická dilemata v době globalizace a zvyšujících se bezpečnostních rizik. Praha, 2013. Bakalářská 
práce. Policejní akademie České republiky v Praze. 
18

 DAVIES, Norman: Evropa: dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor, 2000, ISBN 80-726-0014-1, autorem 
parafrázováno.  
19

 WASP – White Anglo-Saxon Protestant – anglosaský protestantský běloch jakožto dominantní představitel 
společnosti ve Spojených státech amerických (v době jejich formování). 
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5. Americká varianta západní civilizace: Vliv na formování této varianty měly 
zejména události po 2. světové válce, kdy západní evropské státy přijaly vůdčí postavení 
Spojených států amerických s jejich ideou demokracie a kapitalismu. Na první pohled odráží 
výše zmíněnou variantu WASP, nicméně její podstata se značně mění. Klíčovým momentem 
je formování Severoatlantické aliance s podporou řady zemí (Japonska, Korejské republiky, 
Filipín, Austrálie, Jihoafrické republiky, Izraele a dalších). Tento mocenský blok se jasně 
vymezil vůči politice (bolševismu) Sovětského svazu, a tak se svět prakticky rozdělil na 
geografický „Západ“ a „Východ“.  
  6. Evropská varianta západní civilizace: Tato varianta se zrodila jako jakási touha po 
obnovení bývalé slávy Evropských zemí (zejména v jejich počátcích za dob vlád Karla 
Velikého), založené na blahobytu, na odmítnutí bývalých kolonií, na existenci železné opony 
a na možné snaze omezit vliv Spojených států amerických na světové nebo přinejmenším 
evropské dění.  
 

Na základě těchto představených variant je zřejmé, že dnešní pojetí „Západu“ či 
„Západní“ civilizace vychází téměř výhradně z varianty WASP a Americké/Evropské varianty. 
Tyto varianty mají spíše ideologický a politický ráz a v zásadě nereflektují zásadní význam 
katolicismu. Historický vývoj není ovšem vesměs pro tuto studii důležitý, důležitý je 
geopolitický rozměr těchto zmíněných variant, z nichž je možné vnímat snahu o prosazení co 
největšího vlivu na mezinárodní situaci (tedy geostrategické váhy). 
 
 Moderní pojetí „Západu“ a „Západní civilizace“ není v podstatě ničím jiným než 
eufemismem pro kulturu nebo civilizaci Americkou či „Amerikanizovanou“ – tedy takovou, 
v níž se Spojeným státům americkým podařilo získat největší vliv (zejména kulturní, 
ekonomický, politický…). Státy označované jako „pro-západní“ se v podstatě nacházely 
v americké sféře vlivu. A v tomto smyslu bude s těmito pojmy v této studii nakládáno. Co 
tedy patří mezi tyto státy Západu? Zde postačí mapka z knihy Samuela Huntingtona „Střet 
civilizací“.  

Ještě přesnějším označením „Západní“ civilizace je v tomto moderním kontextu 
civilizace euroatlantická (popř. euroamerická), protože označuje země severní Ameriky, 
západní a střední Evropy, Austrálii a Nový Zéland. Znamená-li totiž „západní“ totéž co 
„americká“ popř. „amerikanizovaná“, pak bychom mohli do tohoto okruhu zařadit například  
i Japonsko, Korejskou republiku, Mexiko, Izrael, částečně také Egypt a Turecko, apod.  
– v podstatě všechny státy, kam až zasahuje geopolitika Spojených států. Zdá se přitom, že 
Huntington patřičně nerozlišuje mezi kulturním a geopolitickým pohledem na jednotlivé 
civilizace. Vždyť Evropa a Spojené státy (ač se to dnes nezdá) vycházejí ze zcela rozdílného 
kulturního prostředí, takže pokud bychom tedy tyto civilizace chtěli porovnávat, museli 
bychom je rozdělit na evropskou kulturu (stojící převážně na katolicizmu) a na kulturu 
severoamerickou, která je vystavěna na různých protestanských náboženských 
denominacích. Jak již v textu zaznělo, Huntington (zřejmě záměrně) tyto kulturní okruhy 
spojuje v jedno a souhrnně je nazývá „západní křesťanství“. Nicméně takovéto rozdělení 
nemá žádný smysl, protože by pak do jeho „západního křesťanství“ patřila i prakticky celá 
střední a jižní část Ameriky. Bavíme-li se o křesťanství obecně, pak by se do tohoto 
kulturního okruhu dala zařadit (včetně výše jmenovaných států) i celá východní Evropa 
včetně Ruska (dnešní Ruské federace).20 

                                            
20

 Křesťanem je totiž každý, kdo věří v božství Ježíše Krista, nehledě na denominaci, k níž se případně hlásí.  
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V této studii tedy nebudeme rozdělovat svět podle kulturních měřítek (v tom případě 
bychom se totiž z geopolitické roviny dostali na úroveň politologicko-filozofickou), ale spíše 
na základě ukazatelů geopolitických, určujících dominantní postavení světových mocností. 
Patří k nim ukazatele ekonomické faktory, vojenství, politická váha apod.  

Budou-li nadále zmiňovány státy „Západu“ bude o nich psáno jako o Euroatlantické 
(či Euroamerické) „civilizaci“, aby bylo zřejmé, že máme na mysli ty státy, které se na výše 
reprodukované mapě označují jako státy západní.  
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Síla státu  
 
V kontextu této studie bude „síla státu“ do určité míry omezena na její vojenský 

rozměr, někdy v češtině označovaný jako „úderná síla“ (striking force, také útočná síla), což 
vyjadřuje míru schopnosti dané instituce (státu, aliance) zasáhnout (zejména) vojenskou 
silou v reálném čase na určitém místě. Útočná síla je souhrnem všech konvenčních 
zbraňových systémů (LAW – Land, Air, Water) stejně jako nekonvenčních (CBRN, 
Kybernetické zbraně apod.) včetně použití „nejmodernějších technologií“.21  

Například admirál Thayer Mahan byl toho názoru, že pokud je ambicí státu stát se 
světovou mocností22, musí splňovat následující: 
 

1. „Zeměpisná poloha. Takový stát musí mít přístup k moři či oceánu  
(v lepším případě k více než jednomu moři/oceánu); jeho vody musejí komunikovat se 
světovým oceánem; zásadní vliv na mocenské postavení má skutečnost, zda má 
(zároveň) zranitelnou pozemní hranici; a konečně zda je schopen zřídit zámořské 
strategické základny a ovládat důležité obchodní cesty. 

2. Fyzickogeografické charakteristiky státu (zejména tvar pobřeží). Rozhodující je, zda 
stát na svém pobřeží disponuje přirozenými přístavy, zálivy a zátokami; neexistence 
vhodných přístavů a kotvišť je zásadní překážkou pro provozování vlastního 
námořního obchodu a budování loděnic a (válečného) loďstva; pro obchod jsou velmi 
důležité splavné říční toky, které však mohou zároveň posloužit nepříteli jako cesta do 
vnitrozemí pro podniknutí invaze. 

3. Rozloha území (zejména délka pobřeží). Tato skutečnost zásadně ovlivňuje možnost 
provedení invaze. 

4. Počet obyvatel. Každý stát s početnou populací má lepší vyhlídky na budování  
a údržbu obchodního i válečného loďstva. 

5. Národní charakter. Mahan vyzvedává existenci „obchodního ducha“; každá významná 
námořní moc totiž vznikla v důsledku potřeb ochrany rozsáhlého obchodního loďstva. 

6. Charakter vlády. Záleží na tom, zda je vláda schopna využít příležitostí, které jí příroda 
a obyvatelstvo poskytne k tomu, aby se z národa stala námořní mocnost.“23 

 
Na základě východisek, která předkládá Mahan, se nyní pokusme (na základě obecně 

známých měřítek států, jako je ekonomika, geografie, demografie apod.) určit, které státy 
mohou mít (mají) ambice stát se velmocí.  

Nejprve sepíšeme státy, které splňují první bod, tedy geografický. Další body budou 
sloužit jako určitý filtr/síto (pro potřeby hrubšího určení vynecháme druhý bod, neboť by 
obnášel hlubší geografické zkoumání, jež není předmětem této studie).24  

                                            
21

 Vlastní definice autora. 
22

 V textu je opakovaně zmíněn pojem mocnost či velmoc. Co to však velmoci je a jak stát aspirující na velmoc 
definovat? Poměrně zajímavou definicí může být konstatování, že: „Velmoc je označení státu, který má díky své 
hospodářské, vojenské, diplomatické nebo kulturní moci určující vliv na mezinárodní vztahy.“ 
23

 KRULÍK, Oldřich. Politika a geografie: úvod do politické geografie. In Úvod do studia politiky. Edit by Miroslav 
NOVÁK. Praha, Sociologické nakladatelství. 2011, s. 203 až 253. ISBN 978-80-7419-052-0. 
24

 HARTSHORNE, Richard. Morphology of the State Area: Significance for the State. In Essays in Political 
Geography (FISHER, C., A., ed.), Methuen and Co. Ltd., London 1968, s. 27-32. 
POUNDS, Norman, J., G.; BALL, Sue, Simmons. Core Areas and the Development of the European States System. 
In Annals of the Association of American Geographers, LIV, 1964, s. 24-40. 
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1. Zeměpisná poloha, s akcentem na přístup k moři a světovému oceánu:  
jedná se zejména o Spojené státy americké, Brazílii, Ruskou federaci, Čínskou lidovou 
republiku, Austrálii, Saúdskou Arábií, Írán, Spojené království, Kanadu, Indie, Mexiko, 
Argentinu, Japonsko, Francii a Španělsko.  

 
2. Rozloha území a délka pobřeží: zde jednoznačné vypadává Saúdská Arábie, neboť 

kvůli Hormuzskému průlivu, průlivu Báb el Mandeb  a Suezkému průlivu je v podstatě 
nemožné dostat se v případě jejich blokády dále do moří a světových oceánů. V tomto 
případě můžeme vyloučit i Irán. Z hlediska rozlohy je problematické i Japonsko, Španělsko, 
Spojené království a Francie, které už ostatně svou historickou roli „velmocí“ sehrály.  

 
3. Počet obyvatel: jasný prim zde hraje Čínská lidová republika (1.35 miliard 

obyvatel), následována Indií (1.25 miliardy) Spojenými státy americkými (316 milionů), 
Brazílií (200 milionů), Ruskou federací (143 milionů), Japonskem (127 milionů), Mexikem 
(122 milionů), Francií (66 milionů), Spojeným královstvím (64 milionů), Španělskem  
(47 milionů), Argentinou (41 milionů), Kanadou (33 milionů) a Austrálií (23 milionů). Z toho je 
jasně vidět, že zemím s velkou rozlohou, jako jsou Austrálie a Kanada, chybí lidský potenciál, 
takže s velkou pravděpodobností nemohou dostát relevantním požadavkům a musí být 
vyřazeny.  

 
4. „Obchodní duch“: samotný tento bod je položen dosti filozoficky. Pro potřeby 

tohoto krátkého „nástřelu“ nebudou využity žádné exaktní ekonomické ukazatele. Mít 
obchodního ducha je dané spíše motivací, snahou a pílí než danými neměnnými 
predispozicemi. Faktem je, že některé s těchto národů mají a měly k výrobě a obchodu větší 
náklonnost než jiné a jejich pozice se v časovém horizontu poměrně značně mění. Např. ve 
středověku za dynastie Ming měla Čína (její vládnoucí vrstva) značný odpor k obchodu, jež 
nakonec vyústil v zákaz zámořského obchodování a v postupné uzavírání čínské civilizace do 
sebe sama a k jejímu oddělení od zbytku světa, takže už pak dále nemohla vzkvétat.  

 
5. Charakter vlády: o tom, že je velice důležité, jak se vláda k řízení postaví, slouží 

opět příklad s Mingovskou Čínou. Opět je to ale něčím, co se nedá měřit, takže se jedná špíše 
o otázku určenou k „rozhodnutí“ ze strany klíčových představitelů. Vzhledem  
k mezinárodní situaci lze ale dlouhodobě vypozorovat, které státy (prostřednictvím své 
vlády) aspirují na pozici světových velmocí. 
 

                                                                                                                                        
HARTSHORNE, Richard. The Functional Approach in Political Geography. In DE BLIJ, Harm, J., Systematic Political 
Geography, John Willey & Sons, New York; London; Sydney 1967, s. 179. 
HARTSHORNE, Richard. The Functional Approach in Political Geography. In Annals of the Association of 
American Geographers, vol. XL, 1950, s. 95-130. 
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Ilustrace: Srovnání států světa podle počtu obyvatel25 respektive podle ekonomické 
síly (hrubý domácí produkt, patrně rok 2009).26 
 

 

 
Sítem těchto kritérií tedy prošly následující státy: Čínská lidová republika, Spojené 

státy americké, Indie, Brazílie, Ruská federace, Japonsko, Mexiko, Francie, Spojené 
království, Španělsko, Argentina, Kanada a Austrálie.  

                                            
25

 CHAN, Casey. The Map of the World if every Country's Population Matched its Size. [cit. 2015-07-10]. 
http://sploid.gizmodo.com/the-map-of-the-world-if-every-countrys-population-matc-1487406279ism 
26

 Images of the Social and Economic World. Department of Physics and Center for the Study of Complex 
Systems. University of Michigan. 2009. [cit. 2015-07-10]. http://www-personal.umich.edu/~mejn/cartograms/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsploid.gizmodo.com%2Fthe-map-of-the-world-if-every-countrys-population-matc-1487406279&ei=DCCeVdbxF4XYU46JhfAC&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFmORoXzGRo9UV3l0rhb0I73JWJ_w&ust=1436512642596452
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww-personal.umich.edu%2F~mejn%2Fcartograms%2F&ei=DCCeVdbxF4XYU46JhfAC&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFmORoXzGRo9UV3l0rhb0I73JWJ_w&ust=1436512642596452
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Vzhledem k modernímu (post-modernímu) způsobu fungování světové ekonomiky, 
k technologickým trendům v armádě a k velké náročnosti jednotlivých procesů na suroviny  
a zdroje však nelze takto určené státy automaticky považovat za jasné aspiranty. Vstupuje 
sem ještě jeden poměrně důležitý faktor a tím je vytváření aliancí, spojenectví a různých unií. 
Tak třeba Francie, Spojené království a Španělsko dnes prakticky nemají šanci stát se 
světovou velmocí. Nicméně v určitém bloku či koalici, jakou je bezpochyby Evropská unie, se 
tato šance značně násobí.  

Obecně lze tedy říci, že se snaha o vytvoření globální velmoci zaměřuje spíše 
na uzavírání politicko-vojenských aliancí, obchodních unií a podobných struktur než na úsilí 
jednotlivých států dosáhnout této „mety“ jakožto samostatná jednotka.  
 

Ilustrace: Jedním ze stěžejních ukazatelů síly státu může být počet obyvatel. Ačkoli 
Ruská federace je na mapě nejrozlehlejším státem světa, představuje jen asi polovinu 
obyvatel někdejšího Sovětského svazu (a méně obyvatel, než například Turecko a Německo 
dohromady).27 
 

 
 

                                            
27

 SciencesPo: Atelier de Cartographie. [cit. 2015-08-11]. 
http://www.sciencespo.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/index_cartotheque/r.html 
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Nejmodernější technologie 
 
Rovněž poměrně neusazený pojem „nejmodernější technologie“ (state of art 

technologies) obecně odkazuje na nejvyšší dosažený stupeň vývoje, ať už se jedná o zařízení, 
technologie, procesy, vědecké disciplíny apod. V této studii se jím označuje „know-how“ 
v oblasti, kde je jeden stát, či koalice takříkajíc napřed a díky tomu se těší výhodě oproti 
jiným aktérům; může se jednat o technologie (kosmické, jaderné), o vlastnictví konkrétních 
zbraňových systémů (zvládnutí „zneviditelnění“ techniky, různé formy odposlouchávání 
komunikace), o proces řízení (zejména s ohledem na řízení vojenských operací) a podobně. 
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Mezinárodní organizace v dnešním světě 
 

Dle admirála Thayera Mahana a jeho geopolitické teorie (o které bude zmínka 
později) musí stát splňovat určité podmínky, aby se mohl stát světovou velmocí. Vzhledem 
k modernímu (post-modernímu) způsobu fungování světové ekonomiky, k technologickým 
trendům v armádě a k značné náročnosti jednotlivých procesů na suroviny a zdroje však 
nelze takto určené samostatné státy brát jako jasné aspiranty. Vstupuje sem ještě jeden 
poměrně důležitý faktor – tvorba aliancí, spojenectví a různých unií (může jít o vojenské 
aliance, obchodní spojenectví, politické pakty apod.). Proto dnes státy, jako jsou např. 
Francie, Spojené království a Španělsko, prakticky nemají šanci stát se světovou velmocí. 
Nicméně v určitém bloku či koalici, jakou je bezpochyby Evropská unie nebo Severoatlantická 
aliance, se tato šance značně násobí.  

Autor na základě těchto kritérií vybere několik organizací, které dle jeho názoru 
nejvíce ovlivňují světovou geopolitiku a které jsou pro Západ (popř. euroatlantické státy)  
– ač se to na první pohled nemusí tak jevit – jakousi mocenskou pákou. Účelem této pasáže 
není zeširoka o těchto organizacích pojednávat, ale spíše je vymezit, popsat a nadefinovat.  
 

 
 
Severoatlantická aliance 
 
Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) je politická  

a vojenská aliance, sestávající ze zemí po obou březích severního Atlantiku. V současnosti 
Alianci tvoří 28 členů. 

„Základním účelem Aliance je zajistit demokracii a bezpečnost svých členů 
prostřednictvím politických a vojenských nástrojů.“28 
 Aliance nabádá ke kooperaci v obranné a bezpečnostní rovině za účelem vytvoření 
vzájemné důvěry a s cílem prevence konfliktu. 

Hlavním deklarovaným zájmem Aliance je smírné vyřešení sporů. V případě selhání 
diplomatických postupů však disponuje dostatečnou vojenskou silou potřebnou k provedení 
postupů krizového řízení. Tyto postupy jsou prováděny v soulad s článkem 5 Washingtonské 
smlouvy (zakládající listina Aliance), popř. na základě mandátu Organizace spojených národů 
nebo ve spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi. 
 Vojensky zdaleka nejsilnějším členem Aliance jsou Spojené státy americké, a to 
přesto, že spojená ekonomická síla ostatních partnerů je větší než jejich (viz níže). 
 

                                            
28

 What is NATO? NATO. [cit. 2015-05-13]. http://www.nato.int/nato-welcome/index.html 
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Rada euroatlantického partnerství 
 
„Multilaterální fórum umožňující pravidelné konzultace a spolupráci mezi všemi 

členskými zeměmi Severoatlantické aliance a dalšími účastnickými státy. Aktivity Rady pro 
euroatlantické partnerství se řídí dvouletým Plánem činnosti, který se zaměřuje na spolupráci 
v oblasti velké škály politických otázek vztahujících se k bezpečnosti. Ty se mohou dotýkat 
obzvláště problémů regionálních, kontroly zbrojení, mezinárodního terorismu, udržování 
míru, ekonomických otázek v rámci obrany, pohotovostního civilního plánování, příprav na 
možné katastrofy, vědy a životního prostředí.“29 

 

 
 
Organizace spojených národů 
 
Organizace Spojených národů (United Nations, UN), nástupce Společnosti národů) 

vznikla těsně po 2. světové válce jako určitá platforma celosvětového společenství. Cílem 
Organizace je uchování mezinárodního míru, pokojné řešení sporů, světová bezpečnost  
a mezinárodní spolupráce. V současnosti má Organizace 193 členů.30 Jednou ze stěžejních 
částí architektury Organizace je Rada bezpečnosti. V ní se pětice zemí těší pozici stálých 
členů a je tedy možné o nich hovořit jako o svého druhu velmocích: jsou to Spojené státy 
americké, Spojené království, Francie, Ruská federace a Čínská lidová republika); tyto země 
disponují právem „vetovat“ jakékoli zásadnější rozhodnutí Organizace. 

 

 
 
Mezinárodní měnový fond 
 
Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF) je organizace 

přidružená k Organizaci spojených národů (jako de facto agentura) a jejím hlavním úkolem je 

                                            
29

 Rada euroatlantického partnerství. Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 2015-08-11]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-euroatlantickeho-partnerstvi.aspx 
30

 Organizace spojených národů Praha. [cit. 2015-05-15]. http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDg_Y_kr8cCFYe0GgodCf8ElA&url=http%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fcps%2Fen%2Fnatohq%2Ftopics_49276.htm&ei=cabRVYDkNofpaon-k6AJ&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHYfic72DUh88krMoA9i3HE5pxE0g&ust=1439889378939485
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zajišťovat stabilitu mezinárodního měnového systému. Dále Fond poskytuje půjčky zejména 
rozvojovým zemím, případně těm zemím, které se ocitly ve finanční tísni a potřebují 
ekonomickou pomoc. Fond také poskytuje poradenství a asistenci týkající se finanční  
a ekonomické oblasti států. Fond nepůsobí jako rozvojové banky a neposkytuje půjčky na 
konkrétní projekty.31 Specifikem fondu je ta skutečnost, že se váha hlasů de facto kupuje (viz 
ilustrace stavu váhy členů k roku 2010).32 
 

  
 

 
 
Světová banka 
 
Světová banka (The World Bank) je instituce, jejímž prezentovaným cílem je snížit 

světovou chudobu a zlepšovat životní podmínky na zemi. Za tímto účelem poskytuje 
technickou a finanční pomoc pro rozvojové země. Sestává ze dvou institucí: z Mezinárodní 
banky pro obnovu a rozvoj33, která v ekonomickém růstu pomáhá zejména středně bohatým 
státům či oblastem, a z Mezinárodní asociace pro rozvoj34, která se zaměřuje na nejchudší 
oblasti.35  

Předsedou Světové banky bývá zpravidla Američan (občan Spojených států 
amerických) a předsedou Mezinárodního měnového fondu Evropan (tedy osoba pocházející 
ze členských států Evropské unie).  

                                            
31

 About. International Monetary Fund. [cit. 2015-05-15]. http://www.imf.org/external/about.htm 
32

 Is there an International Monetary Fund Governance Problem? [cit. 2015-06-11]. 
http://www.new-rules.org/new-rules-blog/527-is-there-imf-governance-problem 
33

 International Bank for Reconstruction and Development (zkratka IBRD). 
34

 International Development Association (IDA). 
35

 Světová banka. [cit. 2015-05-15]. http://www.worldbank.cz/ 
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Více o Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance  
 
Kromě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vznikla koncem druhé 

světové války ještě dvě velice důležité ekonomické organizace, a sice Mezinárodní měnový 
fond a Světová banka. Na jednáních v Brettonwoods byla vyjednána potřeba ustanovit po 
válce jakýsi mezinárodní ekonomický řád, aby se světová ekonomika vyhnula chaosu. „Nový 
(ekonomický) řád“ byl založen na ekonomickém liberalismu, na volném trhu a na vysoké 
míře mezinárodních interakcí a byl dílem amerických a britských ekonomů. Na první pohled 
se jistě jedná o ušlechtilou myšlenku, avšak obě platformy se později (nebylo-li tomu již od 
počátku) stane nástrojem tzv. neo-imperialismu.36 

„Skutečnost, že bylo vůbec možné uvažovat o nastolení globálního systému 
v měnových a obchodních vztazích, byla dána koncentrací moci v rukou malého počtu států, 
existencí společných základních zájmů sdílených těmito státy a přítomností dominantní 
mocnosti – Spojených států – ochotné převzít vedoucí úlohu.“37  

Americký dolar se stal světovou rezervní měnou, což znamená, že se kurz ostatních 
měn odvozuje právě od dolaru.  
 

 
 
Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci 
  
Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) byla založena velkými 
evropskými a severoamerickými bankami. Platforma slouží zejména k mezinárodnímu 
bankovnímu styku. Odstřižení konkrétního aktéra od tohoto systému slouží také jako určitý 
sankční nástroj.38 

 

                                            
36

 Neo-imperialismus, neo-kolonialismus, nebo také ekonomický imperialismus je označený pro praxi, kdy je 
užíván „kapitalismus“ (principy tržního hospodářství), světový business (či korporace) popř. kulturní vliv místo 
přímé vojenské akce či politického vlivu, pro získání kontroly nad určitým územím, státem, či skupinou osob.  
37

 PLECHANOVOVÁ, Běla a Jiří FIDLER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, 1941-1995. Praha: Institut pro 
středoevropskou kulturu a politiku, 1997, 240 s. ISBN 80-852-4179-X. s. 41. 
38

 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Official Site. [cit. 2015-05-15]. 
http://www.swift.com/  
 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Kubek, Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století (2015_A_10) 

 

19 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 
Severoamerická dohoda o volném obchodu 
 
Severoamerická dohoda o volném obchodu (North American Free Trade Association, 

NAFTA) – obchodní dohoda mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem s cílem omezit 
obchodní a celní bariéry a zjednodušovat obchod.  

 

 
 
Transatlantické obchodní a investiční partnerství 
 
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (The Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP) je navrhovaná smlouva týkající se (nejen) volného obchodu 
mezi Spojenými státy a Evropskou unií.  

 

 
 
Trans-Pacific Partnership  
 
Trans-pacifické partnerství (The Trans-Pacific Partnership, TPP) je navrhovaná 

smlouva mezi Spojenými státy a státy zejména pacifické oblasti zaměřená především na 
ekonomické otázky (ale nejenom ty). Dá se předpokládat, že TPP je snahou Spojených států 
amerických o (strategický) návrat do této oblasti.39 
  

   
 
Evropská Unie 
 
Evropská unie (European Union, EU) vznikla roku 1992 jako pokračovatel předchozích 

iniciativ v oblasti hospodářské spolupráce Evropských zemí. Postupem času se přetvořila 
v hospodářské a politické společenství (od roku 2014 sestává z 28 členských států).40    

                                            
39

 SRPOVÁ, Laura. Transpacifické partnerství jako součást strategie amerického "návratu" do Asie a jeho dopady 
na Jižní Koreu. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 
40

 Jak funguje Evropská unie. Europa. [cit. 2015-05-15]. http://europa.eu/about-eu/index_cs.htm 
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Banka pro mezinárodní vypořádání 

 
Banka pro mezinárodní vypořádání (Bank for International Settlement, BIS). Je 

mezinárodní organizace pro podporu mezinárodní měnové a finanční spolupráce  
a zjednodušeně se dá tvrdit, že funguje jako tzv. „Banka bank“. Tedy jako banka pro centrální 
banky.  

 
 
Rada pro mezinárodní vztahy  
 
Rada pro mezinárodní vztahy (Council on Foreign Relations, CFR). Rada pro 

mezinárodní vztahy je nezávislá mezinárodní organizace sloužící jako think tank  
a vydavatelství;41 tato rada značně významně ovlivňuje (nejenom) zahraniční politiku 
Spojených států amerických.  

 
Ratingové agentury 
 
I když se to může zdát na první pohled podivné, značný vliv na geopolitiku (zejména 

co se týče ekonomiky a financí) mají také ratingové agentury. Ovlivňují totiž finanční rating 
zemí a prostřednictvím ratingu prakticky určují, kolik si daná země může půjčovat peněz, 
čímž mohou nepřímo kontrolovat likviditu států. Nejznámější (a nejvlivnější) agentury jsou 
Standard&Poor’s, Moody’s a Fitch Ratings. Všechny tyto společnosti mají sídlo v New Yorku, 
Fitch navíc sídlí i v Londýně. Lze je označit za západní, i když se oficiálně deklarují jako 
nezávislé (a je to i v jejich zájmu).  
  

 
BRICS  
 
BRICS je akronym označující státy Brazílie, Rusko (Ruská federace) Indie, Čína (Čínská 

lidová republika) a Jižní Afriky. Původně se tento název (tehdy ještě BRIC – Jižní Afrika se 
připojila v roce 2011) připisuje ekonomovi banky Goldman Sachs Jimu O’Neillovi, který ve své 

                                            
41

 Council on Foreign Relations. [cit. 2015-05-18]. http://www.cfr.org/  
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ekonomické zprávě komentoval hospodářský růst právě této čtveřice zemí.42 Postupem času 
se spolupráce mezi těmito státy značně prohloubila a z  čistě ekonomické oblasti se rozšířila  
i na rovinu politicko-diplomatickou s přesahem ke snaze být velkým geopolitickým hráčem 
na nadnárodní platformě. Spolupráce zmíněných států se opírá o dva stěžejní pilíře:  

 

 Působit v rámci multilaterality na ekonomickém a politickém poli.  

 Kooperace mezi státy uvnitř BRICS.  
 
V rámci prvního pilíře se společný postup těchto zemí projevuje v podobě snahy  

o změnu paradigmatu globálního řízení – zejména co se týče financí a ekonomiky, kdy tyto 
státy usilují o reformu či nahrazení organizací jako G7 respektive G8, G-20, Mezinárodního 
měnového fondu, Světové banky, stejně jako formulování postojů k možnému reformování 
Organizace spojených národů.43 V rámci BRICS existují i určité agentury, které můžeme 
označit jako alternativu euroatlantických institucí:  

 
Nová rozvojová banka (New Development Bank, NDB) – dříve známá jako BRICS 

Development Bank44 – je rozvojová banka, ustavená státy BRICS dne 15. července 2014. Tato 
banka by podle článku 1 zakládací smlouvy měla mobilizovat prostředky pro projekty týkající 
se infrastruktury a udržitelného rozvoje ve státech BRICS a na dalších rozvojových trzích  
a doplnit tak snahy o multilaterální a regionální rozvoj světového růstu a rozvoje.45  Prakticky 
se tak jedná o vytvoření konkurence pro Západem ovládané nadnárodní bankovní instituce.  

Finanční fond států BRICS (Contingent Reserves Arrangement, CRA), je, který byl 
zřízen zároveň s New Development Bank; účelem tohoto fondu je reagovat (formou 
likvidních či zajišťovacích instrumentů) na aktuální nebo případnou krátkodobou platební 
tíseň svých členů.46  

Ratingová agentura – Lia Baker Valls Pereira ve svém článku There is a Need for BRICS 
Rating Agency shrnuje, jakou roli budou s největší pravděpodobností hrát předchozí dvě 
zmiňované organizace, a nastiňuje pravděpodobné vytvoření Ratingové agentury určené 
zejména pro projekty BRICS banky. Vyhýbá se hodnocení stávajících tří hlavních ratingových 
agentur (viz výše), ale považuje za vhodné vytvořit novou organizaci, která bude mít hlubší 
povědomí o fungování asijských států a ekonomik, kde se očekává největší investice do 
infrastruktury ze strany Nové rozvojové banky (BRICS banka).  Považuje za nutné, aby taková 
ratingová agentura byla zcela nezávislá a důvěryhodná, avšak předpokládá jistou rozpačitost 
ze strany Čínské lidové republiky a Ruské federace.47     

 

                                            
42

 Information about BRICS. VI. BRICS Summit: Ministery of External Relations. [cit. 2015-05-18].  
http://brics6.itamaraty.gov.br/about-brics/information-about-brics 
43

 Tamtéž. 
44

 Nová rozvojová banka, BRICS rozvojová banka – poznámka autora. 
45

 Agreement on the New Development Bank – Fortaleza, July 15. VI BRICS SUMMIT: Ministry of External 
Relations. [cit. 2015-05-18]. http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/219-agreement-on-the 
-new-development-bank-fortaleza-july-15 
46

 Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement – Fortaleza, July 15. VI BRICS 
Summit: Ministery of External Relations. [cit. 2015-05-18]. http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-
releases/220-treaty-for-the-establishment-of-a-brics-contingent-reserve-arrangement-fortaleza-july-15 
47

 Lia Baker Valls Pereira. There is a Need for a BRICS Ratings Agency. The BRICS Post. 2015 [cit. 2015-05-18]. 
http://thebricspost.com/there-is-a-need-for-a-brics-ratings-agency/#.VVmpRJOPxsU 
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Šanghajská organizace pro spolupráci  
 
Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS, anglicky Shanghai Cooperation 

Organisation, SCO) Jedná se o mezivládní organizaci, založenou v roce 2001 mezi Ruskou 
federací, Čínskou lidovou republikou, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem  
a Uzbekistánem. Mongolsko, Indie, Irán a Pákistán mají státu pozorovatelské země. 
Spolupráce v rámci Organizace se odehrává v bezpečnostní, ekonomické a kulturní oblasti. 
Zdaleka největší význam má kooperace bezpečnostní, na jejíž bázi vlastně „Šanghaj“ vznikla. 
Často se cituje formulace z Deklarace, že hlavním posláním organizace je boj proti „třem 
zlům“, jimiž jsou terorismus, separatismus a extremismus. „Šanghaj“ je oficiálně označována 
za prostředek stabilizace střední Asie; představitelé členských zemí opakovaně odmítli, že by 
šlo o vojenský pakt, ale na druhou stranu zaznělo prohlášení, že v rámci boje proti oněm 
„třem zlům“ mohou členské státy společně použít i ozbrojené síly.“48  

Šanghajská organizace bývá také občas označováno za „NATO Východu“ avšak 
postrádá prý klíčový prvek aliance, a to doložku o společné obraně.  

                                            
48

 VISINGR, Lukáš. Šanghajská organizace spolupráce. NATO Aktual.cz. 2008 [cit. 2015-05-18]. http://www. 
natoaktual.cz/sanghajska-organizace-spoluprace-dlq-/na_analyzy.aspx?c=A080526_120729_na_analyzy_m02 
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 Statistiky ozbrojených sil a vývoj geostrategické váhy některých států světa 
 

Prezident Ruské federace Vladimír Putin prohlásil, že rozpad Sovětského svazu byla 
nejhorší geopolitická katastrofa 20. století.49 Zvláštní konstatování. Ostatně on sám později 
v rozhovoru pro televizi TF150 řekl, že se jednalo zejména o humanitární (nikoliv politickou 
nebo ideologickou) katastrofu. Je tedy zřejmé, že prezident Putin nelituje zhroucení 
bolševické totality, ale jde mu spíše o faktickou existenci sovětského bloku jako soustavy 
států a opozice k Západu. 

Zánik Sovětského svazu, jako prakticky jediného tehdejšího „konkurenta“ Spojených 
států (potažmo Západu), umožnil nástup Spojených států amerických jako jediné světové 
velmoci a globálního hegemona; otevřely se tím dveře k nastolení tzv. Nového světového 
řádu v čele se Západem. 

Samuel Huntington v kapitole „Oslabení Západu: moc, kultura a obrat k domorodým 
kulturám“ ve své knize Střet civilizací51 nabízí dva pohledy na Západ (berme v potaz fakt, že 
Huntington svou knihu napsal v roce 1996. Citovaná část poslouží jako úvod této kapitoly).  

Na první pohled se Západ jeví jako úchvatný, triumfální, nadvládný. S pádem 
Sovětského svazu svět utváří cíle, priority a zájmy nevýznamnějších západních států.  
O nejdůležitějších bezpečnostních otázkách rozhodují Spojené státy spolu s Francií  
a Spojeným královstvím. Vedle nich se v dominantně ekonomických oblastech dostává ke 
slovu také Německo a Japonsko. Západ je zde prezentován jako jediná civilizace, která má 
své strategické zájmy všude po světě a která zároveň disponuje prostředky (geostrategickou 
váhou) k ovlivňování klíčových faktorů v zájmových oblastech (politika, ekonomika, vojenská 
situace apod.).  
 
 Proti sobě tak potenciálně stojí dva pohledy či koncepty. Podle prvního z nich (který 
ztělesňují práce Huntingtona z 90. let 20. století) západní státy údajně:52 
 

 vlastní a řídí mezinárodní bankovní systém. 

 mají pod kontrolou všechny tvrdé (konvertibilní) měny. 

 jsou největšími světovými zákazníky v konceptu mezinárodního obchodu. 

 produkují většinu hotových výrobků. 

 vládnou mezinárodním kapitálovým trhům. 

 v mnoha společnostech disponují značnou morální autoritou. 

 jsou schopny mohutné vojenské intervence. 

 ovládají námořní trasy. 

 řídí (financují) většinu náročných technických výzkumů a vývoj vyspělých technologií. 

 určují vzdělávání v oblasti techniky. 

                                            
49

 GROESSLING, Laco. Prezident Vladimír Putin poskytl před návštěvou Francie rozhovor rádiu Frekvence 1  
a televizi TF1. 2014 [cit. 2015-06-5]. https://lacogroessling.wordpress.com/2014/06/05/prezident-vladimir- 
putin-poskytl-pred-navstevou-francie-rozhovor-radiu-frekvence-1-atelevizi-tf1/ 
50

 Russian Troops in Ukraine? Got any proof?' Putin's Best Quotes from French Media Talk. RT. 2014 [cit. 2015-
08-14]. http://www.rt.com/news/163676-putin-ukraine-french-us/ 
51

 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. 
ISBN 80-861-8249-5. např. s. 83. 
52

 Výjimkou, potvrzující pravidlo, je potenciál Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale perspektivně i dalších 
zemí. 
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 disponují vedoucím postavením v kosmickém výzkumu a jsou hlavními výrobci 
kosmických lodí. 

 mají hlavní slovo na poli mezinárodní komunikace. 

 kontrolují výrobu nejmodernějších (stat of art) zbraní.53 
 

Druhý koncept pohledu na svět se domnívá, že se Západ (jakkoli jej definujeme) 
nachází ve fázi úpadku (nebo alespoň stagnace) a jeho vojenská, politická a ekonomická síla 
se (v absolutních číslech nebo v relativním poměru) značně zmenšuje oproti zbytku světa.  

„V mnoha důležitých ohledech bude relativní moc (Spojených států) klesat čím dál 
rychleji. V oblasti ekonomiky bude pozice Spojených států nadále oslabovat vůči Japonsku, 
ale i Číně. Ve vojenské oblasti se rovnováha účinného potenciálu rozdělí mezi Spojenými státy 
a hned několika rozvíjejícími se regionálními mocnostmi (zřejmě včetně Iránu, Indie  
a Číny) přesune ze středu směrem k okraji. Část americké strukturní moci získají jiné národy; 
část (stejně jako i část jejich nepřímé moci) nestátní činitelé, jako jsou nadnárodní 
koncerny.“54   
 

Huntington sám otevírá polemiku, který z těchto principů je blíže skutečnosti,  
a dochází k závěru, že oba dva mohou platit zároveň. Přitom je však toho názoru, že 
navzdory nezpochybnitelnosti určité své úpadkovosti si Západ (do určité míry ztělesněný 
Spojenými státy americkými), co se týče sféry moci a vlivu, uchová dominantní postavení ve 
světě  
i v průběhu 21. století.  

Do určité míry obdobný pohled obsahuje i publikace „Global Trends 2030“55 
 

Abychom mohli posoudit, zda dochází ke změně geostrategické váhy (zejména změny 
moci a vlivu) ve světě, bude nyní následujících několik pasáží věnováno zejména výčtu 
faktografických údajů se zaměřením na ekonomiku a vojenství.  
 
 Ekonomika 

 
V této kapitole bude řeč o různých ukazatelích, které mají přímý i nepřímý vliv na 

hospodářství jednotlivých zemí a společenství.  
Hrubý domácí produkt patří k nejvíce používaným ekonomickým veličinám používaný 

v souvislosti s hodnocením ekonomiky států.  
Pro možné porovnání uvedeme nejdříve historickou tabulku opět z Huntintonova 

„Vzestupu a pádu velmocí“ (není podstatné, že Huntington rozděluje svět na jednotlivé 
kulturně civilizační úseky; postačí nám pouhý vhled do těchto údajů, poněvadž ke kvalitativní 
analýze není třeba chirurgicky přesných dat). Jedná se o procentuální podíl jednotlivých 
civilizací na světovém hrubém domácím produktu (HDP).  
  

                                            
53

 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. 
ISBN 80-861-8249-5. např. s. 84. 
54

 Tamtéž s. 85. 
55

 Global Trends 2030 Alternative Worlds. National Intelligence Council, 2012. ISBN 9781929667215. 
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Tabulka: Podíl civilizací na světovém hrubém domácím (hospodářském) produktu  
(v %).56 

 
 západní africká čínská hinduistická islámská japonská latinsko-

americká 
pravoslavná ostatní 

1950 64,1 0,2 3,3 3,8 2,9 3,1 5,6 16,0 1,0 

1970 53,4 1,7 4,8 3,0 4,6 7,8 6,2 17,4 1,1 

1980 48,6 2,0 6,4 2,7 6,3 8,5 7,7 16,4 1,4 

1992 48,9 2,1 10,0 3,5 11,0 8,0 8,3 6,2 2,0 

 
Z tabulky vyplývá, že za 42 let podíl světového hrubého domácího produktu u 

Západní civilizace v relativním smyslu klesal. Není to však pokles dramatický a zdá se, že ani 
podstatný. V 50. letech 20. století je svět po zničující druhé světové válce a teprve se „dává 
dohromady“. Postupem času se situace uklidňuje a normalizuje. Vlivem obchodu se dostává 
průmyslové know-how také do ostatních částí světa a v hrubém domácím produktu se navíc 
projevuje populační boom. Ze Západu se začíná vyvážet práce, která už není pro obyvatele 
Západu přitažlivá, a s růstem populace je jasné, že zbytek světa bude ukrajovat o něco více 
ze světového hrubého domácího produktu. Takže až do roku 1992 dochází celosvětově 
k růstu hrubého domácího produktu, ovšem s výjimkou Západu, kde je důvodem poklesu 
především nezbytné rozvrstvení hrubého domácího produktu mezi ostatní státy. Jediný větší 
propad je patrný u civilizace pravoslavné, zde se však dá počítat s rozpadem Sovětského 
svazu (potažmo celého komunistického bloku)57, kde probíhala transformace z centrálně 
plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Je zřejmé, že takový proces nějakou dobu trvá  
a hospodářství se na nějaký čas zpomalí. Navíc v zemích bývalého východního bloku probíhá 
(v tomto období) kromě ekonomické transformace také změna politické moci, se kterou se 
táhnou procesy rozpadu států a s tím spojené nedostatky na poli veřejné správy (veřejná 
správa tvoří nemalou část hrubého domácího produktu).  
 

                                            
56

 HUNTINGTON, Samuel P. 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 447 s. 
ISBN 80-861-8249-5. např. s. 91. 
57

 Ostatně i tehdejší Ruské federaci bylo „předpovězeno“, že se rozpadne na jednotlivé menší republiky – mělo 
dojít k jakémusi „poválečnému dělení“, kdy se moc koncentrovala v rukou nejrůznějších oligarchů, kteří již tak 
zbídačený stát dále likvidovali svou mocichtivostí. 
WEBSTER, William, H., a kolektiv: Russian Organized Crime and Corruption: Putin‘s Challenge, CSIS Task Force 
Report, Center for Strategic and International Studies, CSIS Press, Washington D. C. 2000. 
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Ilustrace: Graf ukazuje podíl světového hrubého domácího produktu ve vybraných 
zemích světa od roku 1980 s prognózou do roku 2020.58 
 

 
 

Zde je již dobře znázorněno, jak se podíl na světovém hrubého domácího produktu 
zemí Západu propadá a naopak vidíme fenomenální nárůst podílu hrubého domácího 
produktu Čínské lidové republiky. Všechny ostatní státy zažívají mírný propad nebo 
stagnaci. Ruská federace stále ještě nezaznamenala výraznější růst, který by odpovídal 
hodnotám z období Sovětského svazu. Důvodů bude několik. Zejména je třeba vyzdvihnout 
stále ještě velkou závislost Ruské federace na vývozu ropy a zemního plynu (okolo 60 % 
podílu vývozu státu) a poměrně značnou provázanost obchodních vztahů mezi Ruskou 
federací a zeměmi Evropské unie.59 

Tato provázanost však zejména poslední cca dva roky stagnuje, ne-li vázne. 
Ukrajinská krize, sankce apod. poškozují vzájemný obchod, na druhé straně mají však 
paradoxně příznivý vliv na vnitřní hospodářství Ruské federace a působí jako jakási „nabídka“ 
pro Moskvu hledat jiné, příhodnější trhy a partnery a zejména soustředit se na svůj rozvoj. 
 

                                            
58

 Graf dotupný na Google public data „http://bit.ly/1PoJfHg“. 
59

 HARAZIN, Lukáš; ŠESTÁK, Bedřich; KRULÍK, Oldřich. Turbulence energetické politiky v Evropě na obzoru. 
Bezpečnostní teorie a praxe, 2015, 2. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Kubek, Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století (2015_A_10) 

 

27 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Výsečový graf podílu na světovém hrubém domácím produktu za rok 
2004.60 
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Není důležité, jak autor daného zdroje rozděluje zbylé oblasti („jiné země jihu“ a „jiné 

země severu“, other South a other North). Podstatné je opět kvalitativní posouzení situace. 
Zde je jasně vidět, že v roce 2004 státy BRIC zabírají pouze 14 % z celkového světového 
hrubého domácího produktu a Západ stále pevně stojí ve své ekonomické dominanci se 46 % 
(v tomto grafu není započítána Austrálie, Kanada a Norsko, které do zemí Západu patří,  
a proto můžeme odhadnout, že podíl Západu na světovém hrubém domácím produktu se tak 
objektivně pohybuje okolo 50 %). Postavení Západu se tak jeví zcela neohroženo, protože se 
zbytek procentuálního podílu hrubého domácího produktu rozpadá mezi zbytek světa.  
O deset let později je však situace již zcela jiná. 
 

                                            
60

 WITTKOPF, Eugene, R.; JONES, Christopher, M.; KEGLEY, Charles, W. American Foreign Policy: Principle, 
Power, and Pragmatism in the Twenty-first Century: The International Political System in Transition Age.   
Thomson/Wadsworth, Belmont (California) 2008, s. 328-364. ISBN 0534603378. 
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Ilustrace: Výsečový graf hrubého domácího produktu vybraných zemí za rok 2014  
(v bilionech USD).61 
 

 
 

Na dalším grafu je vyjádřen procentuální podíl jednotlivých států na světovém 
hrubém domácím produktu (což za rok 2014 činí v souhrnu 107,5 bilionu USD).62 
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 The World Factbook. Central Intelligence Agency. [cit. 2015-06-05]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html#xx  
Economy Index. European Union. http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_cs.htm 
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 Procentuální podíl je vypočítán na základě dat z  
The World Factbook. Central Intelligence Agency. [cit. 2015-06-05]. 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/2001.html#82 
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Procentuální podíl Západu na světovém hrubém domácím produktu se mezi lety 

2004  
a 2014 propadl o téměř 10 %, zatímco státy BRICS (souhrnně) zaznamenaly nárůst o cca 26 
%. Rozložení je tedy 35,39 % pro Západ a 30,88 % pro „východ“.  

 
Ilustrace: Rozdělení hrubého domácího produktu v geografické mapě světa (rok 

2014). Disk Čínské lidové republiky je větší než ten Spojených států amerických.63 
 

 
 

Tyto ekonomické ukazatele jsou možná použitelné k vyjádření ekonomické síly státu, 
nicméně neukazují na to, kdo „ovládá“ ekonomiku. Čínská lidová republika může mít klidně 
velký hospodářský růst a vysokou produkci průmyslových výrobků, což může znamenat její 
ekonomickou převahu, ale stejně tak to může znamenat pouze to, že Západ využívá levnější 
čínské pracovní síly a Čínská lidová republika tak slouží jako „průmyslová oblast“ světa. 
Stejně tak může hrubý domácí produkt poukazovat na to, že je čínský dělník ochoten 
mnohem víc pracovat za méně peněz, ale už neodráží fakt, kolik prostředků může stát 
vynaložit např. na vojenské výdaje – v rámci přechodu na vojenské hospodářství nebo při 
prostém financování zámořských základen apod. Průmyslová výroba vytváří určitou hodnotu 
(která se vyjadřuje zejména ve formě zisku – tento zisk je krytý průmyslovou výrobou), ale to 
ještě neznamená, že má stát, který disponuje převahou v hrubém domácím produktu,  
v průmyslové výrobě nebo v počtu obyvatel apod., automaticky větší geostrategickou váhu 
(aby tak mohl být považován za velmoc) než stát, který je na tom statisticky (možná  
i radikálně) hůř. Vytváření armád, předsunutých základen, vojenských základen apod. je 
obrovsky nákladná záležitost, ovšem je to nezbytné v případě, že si chce stát vybudovat či 
udržet pozici velmoci, popř. se stát silným globálním „hráčem“. Citace z knihy Paula 
Kennedyho „Vzestup a pád velmocí“ se už jednou v této práci objevila: „…bohatství je 
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 Graf dostupný na Google public data „http://bit.ly/1J0Ls77“. 
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zapotřebí k podpoře vojenské moci a vojenská moc je zpravidla potřebná k zajištění  
a ochraně bohatství.“64  

Nepřehlédnutelným trendem je vzrůstající vliv firem z Čínské lidové republiky. Tuto 
skutečnost lze dokumentovat i v novém žebříčku BrandZ, který hodnotí 100 
nejhodnotnějších značek na světě. Mezi prvních dvacet pět značek se kromě tradičních 
Západních firem dostalo i pět čínských – konkrétně Tencent, Alibaba Group, China Mobile, 
Baidu a ICBC.65 Alibaba Group je dokonce úplným nováčkem v žebříčku (zejména díky svému 
nedávnému vstupu na burzu). Čínské firmy vydělávají zejména na stále rozšiřující se střední 
třídě, která se v Čínské lidové republice těší nebývalému rozkvětu. S populací 1.3 miliardy 
obyvatel se jedná o jeden z nejlukrativnějších trhů vůbec a kupní síla (ač zatím podstatně 
menší než obyvatel Západu) stále roste.  
 

Petro-dolar 
 

Jak se tedy podařilo Spojeným státům dosáhnout tak obrovského bohatství, že mají 
na to udržovat velice nákladnou armádu se stovkami vojenských základen prakticky po celém 
světě? Může za to skutečně schopnost obyvatel Spojených států amerických tvrdě pracovat  
a spořádaně platit daně, nebo je za tím ještě něco jiného? 
 
 Ilustrace: Základy Spojených států amerických doma i ve světě (rok 2007).66 
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 KENNEDY, Paul M. Vzestup a pád velmocí: ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha: 
Lidové noviny, 1996, 806 s. ISBN 80-710-6173-5. s. 8. 
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 Top Risers. MillwardBrown: BrandZ top 100 2015. [cit. 2015-05-27]. http://www.millwardbrown.com/mb-
global/brand-strategy/brand-equity/brandz/top-global-brands/2015/top-risers 
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 Are Belong to U. S. Social Design Notes, 20. IV. 2007. http://backspace.com/notes/links/2007/04/are-belong-
to-us.php 
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 Ilustrace: Základy Spojených států amerických a Ruské federace ve srovnání  
(roky 2014, 2015).67 
 

 
 
Ilustrace: Současné a připravované základny Čínské lidové republiky.68 

 

 
                                            
67

 Infographs. Swiss Institute for Peace and Energy Research. 
https://www.siper.ch/en/peace/infographs/ 
68

 Chinese paper advises PLA Navy to build overseas military bases. China Defense Mashup. 2013. 
http://www.china-defense-mashup.com/chinese-paper-advises-pla-navy-to-build-overseas-military-bases.html 
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Co je rezervní měna? Cizí měna držena většinou centrálními bankami a jinými 
důležitými finančními institucemi za účelem splácení vnějšího dluhu, podpora směnného 
kurzu apod. Rezervní měna často slouží jako mezinárodní měna pro určování ceny zboží 
(komodit, služeb) na globálním trhu, jako je ropa, zlato, atd.69 

Tolik definice. V posledních 500 letech se vždy jako rezervní měna používala měna 
státu, který byl považován za dominantní, a to zejména proto, že měna takového státu bývá 
zpravidla stabilní, uchovává si hodnotu a hrozí poměrně malé riziko inflace; tento stát totiž 
funguje dobře a je pravděpodobné, že hodnota jeho měny bude mít spíše rostoucí tendence.  

Mít svou měnu označovanou za rezervní má několik výhod, zejména pak to, že 
prakticky každý chce tuto měnu vlastnit a prakticky jí od daného státu nakupuje – levné 
financování dluhu, „peníze zadarmo“ apod.  

Dnes je nejvíce používanou rezervní měnou americký dolar, který se také převážně 
využívá jako mezinárodní platidlo. Procentuální poměr zastoupení jednotlivých měn je 
zhruba takovýto:70 
 

US dollar:   28,3 % 
Euro:          11,6 % 
Yen:             2,1 % 
Libra sterlingů:   2,0 % 

 
V roce 2014 byl hrubý domácí produkt Čínské lidové republiky (počítán jako parita 

kupní síly, purchasing power parity, PPP) 17,6 bilionu dolarů. Čínská lidová republika tak 
poprvé v historii předčila Spojené státy americké, jejichž hrubý domácí produkt byl  
17.4 bilionu dolarů.71  

Je tedy otázkou, proč není čínský jüan oficiálně také jednou z rezervních měn světa 
(neoficiálně státy pravděpodobně čínský jüan používají, ovšem není jasné, do jaké míry)? 
Oficiálními rezervními měnami – podléhajícími schválení Mezinárodního měnového fondu 
– jsou Dollar, Euro, Yen a Britská libra. Čínská lidová republika samozřejmě chce, aby 
Mezinárodní měnový fond oficiálně uznal jüan jako pátou rezervní měnu (a zdá se, že 
Mezinárodní měnový fond jüan již brzy uzná), ale Spojené státy americké tuto snahu zatím 
blokují72. Je zřejmé proč. Čínská lidová republika sleduje odpoutání se od amerického dolaru 
a s tím, jak nabývá hospodářsky na síle, se dá očekávat (pokud nenastanou výrazné změny ve 
světové politice ekonomice apod.), že postupem času jüan úplně nahradí dolar jako světovou 
rezervní měnu (a platidlo obecně). Spojené státy americké se kromě toho obávají o ztrátu 
dominance dolaru na světových finančních trzích. 

Stále jsme však nezodpověděli otázku, kde berou Spojené státy americké své 
obrovské finanční zdroje. Mít rezervní měnu je jistě výhoda, ale tento status automaticky 
neznamená, že dolar generuje tak obrovské finanční zisky.  
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 Reserve Currency. Investopedia. 2015 [cit. 2015-07-10]. 
http://www.investopedia.com/terms/r/reservecurrency.as 
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 KATASONOV, Valentin. Washington versus Beijing: Curbing the Yuan. Strategic Culture Foundation. 2015 [cit. 
2015-06-03]. http://www.strategic-culture.org/news/2015/05/11/washington-versus-beijing-curbing-the-
yuan.html 
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 Tamtéž. 
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 Čína chce jüan jako světovou rezervní měnu, Spojené státy jsou proti. Hospodářské noviny. 2015 [cit. 2015-
06-03]. 
http://byznys.ihned.cz/c1-63792990-cina-chce-juan-jako-svetovou-rezervni-menu-spojene-staty-jsou-proti 
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Daleko zajímavější je koncept Petro-dolaru. Dokud byl dolar krytý zlatem, byla jeho 
stabilita věrohodná. Měnu však není nutné krýt zlatem. V dnešním světě bývá zpravidla 
pokryta právě hospodářstvím daného státu. Platí tak jednoduchá rovnice: průmyslová 
produkce + hospodářský růst = stabilní měna (souvisí to také s ochotou investorů odkupovat 
dluh státu – tedy kladných ratingem země, který vyústí v nízkou úrokovou sazbu). Richard 
Nixon v roce 1971 uzavřel tzv. zlaté okno, a dolar byl tak vyvázán ze „spárů“ zlata – jeho 
hodnota mohla teoreticky převýšit výši zlatých rezerv. Jinými slovy, Federální rezervní systém 
(„Fed“, centrální banka Spojených států amerických) mohl tisknout peníze a zaplavovat s ním 
trhy; dolar tak získal volnou pozici pro „dobytí“ světa.  
 Jenže aby toto všechno bylo možné a zároveň nedošlo k mnohonásobnému navýšení 
produkce – těžko můžeme zajistit produkci a následný odbyt – (jinak by množství dolaru 
vedlo k inflaci), bylo nutné navázat dolar na nějakou jinou komoditu. Jako katalyzátor 
posloužila ropa. Vznik petrodolaru se klade někdy do let 1971-1973, kdy se státy Organizace 
zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) dohodly 
se Spojenými státy na tom, že ropa bude obchodována exkluzivně za americké dolary 
(postupem času vzniklo pravidlo, že na celém světě lze ropu nakoupit nebo prodat pouze za 
americké dolary)73. Na první pohled se jistě nic dramatického neděje. Dolar prakticky 
„pouze“ získal komoditu, na jejímž základě může udržovat svou stabilitu.  

Jak to funguje? Jednoduše řečeno, chce-li někdo na světě nakoupit ropu, potřebuje 
k tomu dolar. Má dvě možnosti: buď smění své peníze (za předpokladu, že nějaké má) za 
dolar a pak nakoupí ropu, nebo prodá své zboží (zejména) do Spojených států amerických za 
dolar a poté nakoupí ropu. Pro růst ekonomiky je ropa (stále ještě) klíčová ekonomika, a tak 
mimo ropy potřebují (státy s rozvíjející se ekonomikou) i dolary, které více či méně ochotně 
nakupují od Spojených států.  

Spojené státy americké se ovšem s Organizací zemí vyvážejících ropu domluvily ještě 
na další podstatné věci, a sice na tom, že se za utržené dolary z ropy budou skupovat 
americké státní dluhopisy (prakticky tedy jejich dluh). Spojené státy tak mají neomezené 
množství peněz – mohou natisknout libovolné množství dolarů, protože 1. dolar všichni 
potřebují, aby mohli obchodovat s ropou, 2. Amerika může nakupovat ropu „zadarmo“,  
3. dolar jakožto světová rezervní měna dále zvyšuje poptávku po amerických penězích.  
 Platí tak následující: Čím více ropy, tím vyšší poptávka po dolaru = více peněz pro 
Spojené státy americké.  

Spojené státy americké jsou tedy životně závislé na ropě. Ne že by tuto komoditu 
potřebovaly více než ostatní (i když to platí také, podíváme-li se na spotřebu ropy dle 
jednotlivých států), ale ke svému fungování nezbytně potřebují petrodolar. Pokud by totiž 
státy začaly obchodovat s ropou v jiných měnách než v dolarech, ztratil by dolar na své ceně 
(trhy jsou zahlceny spoustou bezcenných zelených papírků), což by vedlo k hyperinflaci 
a posléze k ekonomickému zhroucení Spojených států (a prakticky celého Západu).  

Není tedy možná náhoda, že státy, které se pokoušely obchodovat s ropou v jiné 
měně než dolarech, byli G. W. Bushem označeny za „osu zla“ (Irán, Irák, Severní Korea); 
k tomuto seznamu přidal později John R. Bolton, velvyslanec Spojených států amerických 
v Organisaci spojených národů ještě další země (Libye, Sýrie a Kubu).  

Asijské ekonomiky (zejména čínská) jsou doposud silně závislé na exportu. Chtějí-li se 
této závislosti na exportu (potažmo dolaru) vystříhat, budou muset začít obchodovat v jiných 

                                            
73

 PERKINS, John. Confessions of an Economic Hit Man. London: Ebury Press, 2006, XXI, 250 s. ISBN 00-919-
0910-4. v kapitole 15. SAMA (The Saudi Arabian Money-laundering Affair). 
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měnách (pro Čínskou lidovou republiku zejména tedy jüan). K takovým plánům už se 
schyluje, protože ne všichni jsou nadšení ze své závislosti na petrodolaru.  
 V této souvislosti je zajímavé zmínit i požadavek států BRICS na reformu 
Mezinárodního měnového fondu (přednesený na summitu G20 v roce 2010 – jeden se konal 
v Torontu a druhý v Soulu), v němž se požaduje kolektivnější rozhodování a revize vztahů 
(nyní leží hlavní kontrolní funkce Mezinárodního měnového fondu na Spojených státech 
amerických).  Zdá se, že na summitu G 20 v Austrálii v roce 2014 k plánované dohodě 
nedošlo a že státy BRICS začaly pracovat na vlastní paralele pro Mezinárodní měnový fond 
(BRICS Rozvojová banka).74 
 Již od začátku roku 2013 (pravděpodobně se to však dělo už dříve) se objevují 
informace, že Ruská federace a Čínská lidová republika nakupují ve velkém zásoby zlata.75  
 Také je pravděpodobné, že Ruská federace chce snížit závislost finančních trzích 
(SWIFT) a že ji v tom podporuje i Čínská lidová republika: „Podle Itar-Tass Ruská federace 
s Čínou diskutují o zřízení systému mezibankovních transakcí, který se stane analogem 
Mezinárodního systému bankovních transakcí SWIFT, řekl ve středu po vyjednávání 
s Pekingem stanici PRIME první náměstek ministerského předsedy Šuvalov.“76 Zajímavě 
působí i ambiciózní infrastrukturní projekt Čínské lidové republiky, tzv. Nová hedvábná 
stezka, která má sítí vysokorychlostních železnic propojit asijské a euroasijské státy.77  
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 The New Silk Road Project Approved by UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. 2013 
[cit. 2015-06-04]. http://a808330465.oinsite.yh.mynet.cn/_d275947699.htm 
ENGDAHL, F. William. Rusko s Čínou vytváří alternativu ke SWIFT. Petrodolar v koncích? New Eastern Outlook. 
2015 [cit. 2015-06-04]. China’s New Roads to Russia First appeared: http://journal-neo.org/2015/05/28/china-
s-new-roads-to-russia/nicni/1683-rusko-s-cinou-vytvari-alternativu-ke-swift-petrodolar-v-koncich 
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Můžete být tato Nová hedvábná stezka vnímána jako snaha o těsnější propojení 

euroasijského regionu a další vyvázání se ze závislosti na exportu do Spojených států a do 
Evropské unie? Potvrzuje se role kontinentálních států (v čele s Ruskem a Čínou) oproti 
takzvaným námořním či Oceánským státům (v čele se Spojenými státy americkými)? George 
Orwell ve svém románu 1984 popisuje stav, kdy spolu neustále válčí státy Oceánie, Eurasie  
a Orientasie. Zvláštní podobnost.  

Můžeme tedy hromadění zlata, požadavky na reformu BRICS, snahu  
o vytvoření vlastní paralely k Mezinárodnímu měnovému fondu, vytváření vlastního způsobu 
mezibankovního styku a další jednání států „východu“ označovat za „útok“ na stávající 
(především ekonomický) pořádek?  

Opravdu se vytváří nová velmoc nebo několik velmocí, které jsou schopné konkurovat 
či dokonce svrhnout globální dominanci Západu (Spojených států)? Nezhroutí se Spojené 
státy vlastní vahou samy do sebe?  
 Pro vytvoření velmoci je v dnešní době nepochybně nutné dobré hospodářské  
a ekonomické zázemí, ale toto zázemí je také nutné něčím bránit. Poslední kapitola, 
pojednávající o tzv. striking force, by měla poodhalit statistiky jednotlivých vybraných zemí 
i to, jak se v průběhu posledních cca 20 – 30 let jejich počet kvantitativně (a snad 
i kvalitativně) měnil.  
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Síla států 
 

Pro běžného pozorovatele je pravděpodobnost globálního konfliktu poměrně malá 
nebo si tuto možnost vůbec nepřipouští. Mediální obraz mezinárodní situace sice nahrává 
přesvědčení, že se svět ocitá v jakési novodobé studené válce, zejména ve vztahu Západ – 
Ruská federace, avšak kromě této iluze se také evokuje obraz naprosté dominance  
a neohroženosti (neohrozitelnosti) Západu. Mediální obraz představuje Ruskou federaci s její 
snahou o obnovení sovětského impéria, jakoby stála proti celému světu. Realita může být 
podle názoru jiných taková, že jsou to naopak Spojené státy americké se svými podřízenými 
státy, kdo stojí proti (téměř) celému světu.  
 Je pravdou, že vojensky jsou na tom Spojené státy americké pravděpodobně stále 
nejlépe na světě (alespoň co se týká striking force), ovšem ostatní státy Západu jim povážlivě 
šlapou na paty. Tady je důležité zmínit, že se poslední dobou radikálně mění povaha 
válečného konfliktu.  
 Cílem dnešních válek už není válka dobyvačná, vedená snahou kompletně obsadit 
území protivníka a včlenit je do svého státu. To je zcela jistě již přežitek. Povaha dnešního 
válčení spočívá daleko více ve snaze nějakým způsobem poškodit protivníka – ať už se jedná 
o narušení infrastruktury, poškození vztahů s aliančními partnery, odstřižení od surovinových 
zdrojů, či zamezení kontroly nad určitou oblastí apod.  

V tomto kontextu tak moderní pojetí válčení (bez hlubších znalostí vojenských taktik) 
připomíná spíše různé teroristické a diverzní akce. Armády jsou budovány tak, aby byly 
mnohem flexibilnější a aby byly schopné zasahovat různě po světě, popř. alespoň v regionu 
svého zájmu; mnohem větší důraz se klade na boje ve městě. Rostoucí význam se připisuje 
elektronickým zbraňovým systémům (tzv. kyberzbraním) v jejich nejrůznějších podobách 
(viry, hackerské útoky, elektronické rušičky apod.)  
 Řada států, zdá se, značně rezignovala na svojí obranu a na investice do armády  
a spoléhá na mezinárodní stabilitu, různé koaliční partnery nebo ekonomické vztahy  
a nástroje. Faktem ale zůstává, že armáda byla, je a bude oporou daného státu a že se bez 
armády žádný stát (pokud chce být suverénní) neobejde – zejména aspiruje-li stát na pozici 
velmocenskou, je budování (kvalitní) armády bezmála nutností. Opět ve vztahu bohatství  
– obrana bohatství – bohatství (ať už je slovo bohatství vnímáno v jakékoliv rovině).  
 V této kapitole se zaměříme na statistiky zbrojených sil vybraných zemí s následným 
přesahem do snahy vymezit vojenské doktríny či další faktory, které by mohli zmíněnou 
geostrategickou váhu nadále ovlivnit – zejména state of art technologie, spotřeby ropy atd.  
 Server globalfirepower.com sestavil žebříček vojenské síly jednotlivých států za rok 
2015, který odráží schopnost vést konvenční válku (je třeba zmínit, že jaderný potenciál 
nebyl brán v potaz). Do hodnocení je zapojeno více než 50 faktorů (pozemní, vzdušná, 
námořní vojska, ekonomické ukazatele, surovinové zdroje, geografie apod.)78 Nepodařilo se 
zjistit, zda jsou do hodnocení započítané také vojenské aliance, ale pravděpodobně tomu tak 
není. Je důležité také zmínit, že země, která nemá přístup k moři, není penalizována za 
neexistenci námořního vojska (ovšem u země s přístupem k moři tomu tak v případě 
neexistence či nedostatečné velikosti námořní flotily je), a že jsou udíleny bonusy (a naopak 
penále) za nízkou (nebo příliš vysokou) spotřebu ropy atd.  
 

                                            
78

 Global Fire Power: Strenght in Numbers. 2015 [cit. 2015-08-14].  
http://www.globalfirepower.com/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Jan Kubek, Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století (2015_A_10) 

 

37 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Žebříček „Power Index“ (PwrIndx) za rok 2015: 
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Čím menší číslo, tím lepší situace. Z indexu je patrné, že Spojené státy jsou stále 
světovým lídrem, co se týče firepower (či striking force), ale že jim Ruská federace a Čínská 
lidová republika (popřípadě též Indie) „šlapou na paty“.  

Pokud bychom sečetli indexy států sdružených do aliancí (Severoatlantická aliance  
a BRICS), dojdeme k závěru, že index Severoatlantické aliance samozřejmě mnohem větší. 
Takto ale nelze poměřovat, neboť v Alianci je mnohem více států a BRICS není (alespoň 
oficiálně) vojenská aliance.  

Pro porovnání můžeme zvolit pět klíčových zemí ze Západu a z Východu.79  
 

 Západ: Hlavní velmocí jsou Spojené státy a kolem nich osciluje Spojené království, 
Francie, Německo a Izrael (dalo by se uvažovat o zařazení Korejské republiky  
a Japonska). 

 Východ: Hlavní velmocí je Čínská lidová republika, kolem které osciluje Ruská 
federace, Írán, Indie (i když o případné vojenské spolupráci Čínská lidová republika  
a Indie se dá spekulovat, na druhou stranu jsou na vzestupu vztahy Indie – Ruská 
federace) a Brazílie. 

 
Západ index: 1,5951. 
Východ index: 2.1557.   

 
Index východu hodně snižuje Brazílie a Irán, nicméně je důležité brát v potaz 

geografické položení a relativní regionální dominanci těchto států, které jsou tak důležitými 
partnery pro vyvážení západní dominance. Kromě toho je důležité upozornit, že i když součet 
indexu těchto vybraných zemí vyznívá mnohem lépe pro Západ, druhou, třetí a čtvrtou 
příčku obsadily Čínská lidová republika, Ruská federace a Indie, přičemž propad indexu 
dalších států oproti prvním třem (Spojené státy americké, Ruská federace a Čínská lidová 
republika) není zrovna zanedbatelný.  

Tolik k obecnému obrazu o stavu jednotlivých armád.  
 

Výdaje na obranu 
 
Pro představu je jako první uvedena mapka 15 zemí, které v roce 2014 vynaložily 

nejvíce prostředků na obranu vzhledem ke svému hrubému domácímu produktu.80 
 

                                            
79

 Jedná se o autorovo subjektivní hodnocení, která se nezakládá na geografické poloze západ-východ, jako 
spíše země, které by si byly v případném konfliktu blízké. 
80

 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Stockholm. 
Interrnational Peace Research Institute. [cit. 2015-07-6]. Dostupné z: 
http://www.sipri.org/googlemaps/milex_top_15_2014_exp_map.html 
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Na této mapce je zastoupeno 6 členských zemí Severoatlantické aliance + Austrálie 
(považovaná za zemi Západu) a 4 země BRICS. Další graf s číselným vyjádřením a možností 
historického srovnání vývoje viz dále. 
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Další obrázek odhaluje prvních 15 států s nejvyšším rozpočtem na obranu (data by 
měla být již z roku 2015, takže se pravděpodobně vychází z přijatého rozpočtu na rok 
2015).81 
 

  
 
Situace ohledně faktického „utrácení“ za obranu je podobná jako výdaje na obranu 

v poměru na hrubý domácí produkt. Figurují zde opět 4 zástupci BRIC a 6 zástupců 
Severoatlantické aliance s tím rozdílem, že mimo Austrálie je nyní zařazen také Izrael, který 
lze počítat za spojence Západu.  
 

                                            
81

 Defense Spending Budget. Globalfirepower. [cit. 2015-07-6].  
http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp 
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Následující graf shrnuje výdaje od roku 1992 do současnosti (2014); podkladem jsou 
data dostupná na webu SIPRI a uvedená v miliardách USD 2011.82  
 

Nejprve země BRICS. 
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Státy Severoatlantické aliance.83  
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Výdaje NATO

USA Velká Británie Francie Německo Itálie NATO celkem

 
 

                                            
82

 USD 2011 znamená, že výdaje jsou přepočítány na hodnotu, kterou měl dolar v roce 2011, aby mohlo dojít 
k co nejpřesnějšímu srovnání. 
83

 Pro přehlednost je vybráno 5 zemí, které mají z řad Aliance největší rozpočet na obranu. 
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Nyní porovnání států BRICS a Severoatlantické aliance (bez Spojených států 
amerických). 

 

 
 
Přehledná tabulka výdajů vybraných států. Pro přehlednost opět pouze vybrané státy 

a roky. Částky jsou v milionech USD 2011. 
 

 1995 2000 2010 2014 

Spojené státy americké 389 240 394 097 720 220 577 511 

Spojené království 48 368 47 988 62 928 54 914 

Francie 64 927 61 733 66 220 46 590 

Německo 53 162 50 591 49 558 46 590 

Itálie 32 523 43 050 38 857 31 020 

Severoatlantická 
aliance celkem 

588 220 597 459 937 783 756 625 

Čínská lidová republika 22 992 36 995 136 220 190 974 

Ruská federace 33 846 31 143 65 809 91 694 

Indie 19 610 27 653 49 158 49 999 

Brazílie 22 856 25 178 38 132 37 290 

Jihoafrická republika 4 274 3 403 4 446 4 917 

BRICS celkem 103 578 124 372 293 765 374 874 

 
Výdaje na obranu Severoatlantické aliance stojí a padají s obrannými výdaji 

Spojených států amerických. Státy Severoatlantická aliance však povětšinou (opět s výjimkou 
Spojených států) drží své výdaje zhruba na stejné úrovni. Značný rozsah je pozorovatelný  
u Spojených států (zdvojnásobení výdajů za rok 2010 oproti 1995), ale k tomu došlo hlavně 
kvůli kampaním, které vedou od roku 2001 v Afghánistánu a počínaje rokem 2003 v Iráku.  
 U států BRICS se naopak projevuje rostoucí tendence ve výdajích na obranu (zejména 
u Čínské lidové republiky). Čínská lidová republika zvedla své výdaje na obranu za posledních 
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zhruba 20 let více než osmkrát (což je nárůst o více jak 700 %) a Ruská federace třikrát, a to 
bez zjevné příčiny (aniž se přímo zapojila do válečných konfliktů).  
 To vše však nemění nic na faktu, že Spojené státy zůstávají i nadále dominantní 
mocností (alespoň co se výdajů na obranu týče), když mají téměř o třetinu větší výdaje než 
všechny státy BRICS dohromady. BRICS pak vydává na obranu o polovinu méně peněz než 
státy Severoatlantické aliance. Na druhou stranu je třeba zmínit, že většina obranných výdajů 
Spojených států jde na udržování stávajícího stavu (Spojené státy americké mají údajně více 
než 800 vojenských základen84). 
 

                                            
84

 DUFOUR, Jules. The Worldwide Network of U.S. Military Bases: The Global Deployment of US Military 
Personnel. Global Militarism. 2007 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism58.htm 
Zřejmě většina z tohoto počtu je přímo na území vlastních Spojených států. 
Mezi tyto komplexy se počítá vše od velkých vojenských základen jako např. Diego Garcia až po malé plošiny 
určené na přistávání bezpilotních letounů 
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Ilustrace: Následující grafy se budou věnovat výdajům na obranu vzhledem 
k hrubému domácímu produktu. 
 

 
 

Tento graf ukazuje, kolik z rozpočtu jednotlivých států „ukrojí“ obranné výdaje.  
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Podíl státních výdajů na obranu je u států BRICS nepatrně vyšší. Zvláštní je, jak málo 
vydává na obranu Německá spolková republika (i když je to průmyslově zdaleka nejsilnější 
stát Evropy respektive Evropské unie). Je pravděpodobné, že zejména Čínská lidová 
republika a Německo by mohly své výdaje ještě značně zvýšit.  

Ruská federace vydává vzhledem k podílu na hrubém domácím produktu  
a k procentním výdajům ze všech zemí nejvíce, je tak nepravděpodobné, že by své podíly 
mohlo ještě zvyšovat, aniž by se nadále rozvíjela ruská ekonomika. Ruská federace má tedy 
nyní stejně jako Čínská lidová republika výhodu ekonomického růstu (či prostoru pro něj).  
 

Statistiky ozbrojených sil 
 

Tato kapitola bude rozdělena na několik podkapitol, věnujících se statistikám 
ozbrojených sil. Bude zaměřena zejména na státy BRICS a 5 států Severoatlantické aliance 
(Spojené státy americké, Spojené království, Itálie, Německo a Francie).85 
 Personál ozbrojených sil – vojenský personál včetně polovojenských jednotek, jejichž 
výcvik, organizace a vybavení naznačují, že by mohly být nasazeny jako podpora či náhrada 
pravidelné armády.86  
 
 1990 2000 2005 2010 2013 201487 

Spojené 
státy 
americké 

2 180 000 1 454 000 1 546 000 1 569 417 1 433 150 1 400 000 

Francie 550 000 389 000 359 000 341 967 318 400 202 761 

Spojené 
království 

308 000 212 000 217 000 174 020 159 150 146 980 

Německo 545 000 221 100 285 000 251 465 181 550 179 046 

Itálie 493 000 503 100 445 000 359 000 359 500 320 000 

Celkem 4 076 000 2 779 200 2 852 000 2 695 869 2 451 350 2 248 787 

Čínská 
lidová 
republika 

3 500 000 3 910 000 3 755 000 2 945 000 2 993 000 2 333 000 

Indie 1 260 000 2 372 000 3 047 000 2 625 586 2 749 700 1 325 000 

Ruská 
federace88 

1 900 000 1 427 100 1 452 000 1 430 000 1 260 000 766 055 

Brazílie 295 000 673 200 673 000 713 480 713 480 327 000 

Jihoafrická 
republika 

85 000 71 600 56 000 77 153 77 150 88 865 

Celkem 7 040 000 8 453 900 8 983 000 7 791 219 7 793 330 4 839 920 

                                            
85

 Je nutné brát v potaz, že se jedná pouze o kvantitativní výčet dat, kvalitativní úroveň armády, modernita 
apod. nejsou brány v potaz. 
86

 Armed Forces Personnel, Total. The World Bank. [cit. 2015-07-8]. 
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1?page=2 
87

 Údaje k roku 2014 jsou z webu globalfirepower.com, je možné, že jejich definování pojmu active military 
personnel je odlišné od World Bank, tudíž čísla mohou být v porovnání s ostatními roky mírně zavádějící. 
Důvodem bude zřejmě fakt, že např. v Brazílii kromě armády operuje spousta polovojenských a policejních 
jednotek, prakticky shodně organizovaných a vybavených jako armáda. Statistici Světové banky se tak zřejmě 
rozhodli tyto jednotky započítat do položky „active military personnel“ což je zcela legitimní. 
88

 Údaj je z roku 1992. 
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Na dalším grafu je tato tabulka vyjádřena graficky (nyní pouze celkové statistiky bloku 
BRICS a konglomerátu Západu). 
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Je zřejmé, že se od 1990 začal počet AMP89 z pohledu států BRICS zvyšovat, až dosáhl 

téměř třikrát většího počtu než u států Západu. Počet AMP se však od roku 2000 téměř  
u všech států snižuje. Důvodem budou zřejmě stále se zvyšující náklady na jednoho vojáka 
(AMP) a změna způsobu vedení války (boje), kdy se jednotky neustále specializují a jejich 
výcvik a „provoz“ je mnohem náročnější. Je tedy logické, že se všechny státy snaží 
upřednostňovat kvalitu na úkor kvantity. Je ovšem zřejmé, že státy jako Čínská lidová 
republika a Indie budou mít vzhledem ke své lidnatosti mnohonásobně více AMP.  

Spojené státy americké tedy mají v AMP 0,44 % obyvatelstva, zatímco Čínská lidová 
republika pouze 0,17 %. Pokud by měla Čínská lidová republika dosáhnout také 0,44 %, její 
AMP by se vyšplhalo na šest milionů vojáků.90 
 

Mluvíme-li o AMP, je vhodné zmínit i tzv. brannou povinnost ve světě, neboť 
profesionalizace armády sebou nese velké riziko nepřipravenosti civilního obyvatelstva na 
možný konflikt.  
 

                                            
89

 Active military personnel. 
90

 Vypočítáno z údajů na serveru Globalfirepower. GFP. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 
http://www.globalfirepower.com/total-population-by-country.aspe-spending-budget.asp 
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Ilustrace: Branná povinnost ve světě k červenci 2011.91 
 

 
 
Vysvětlivky: 
 

 Povinná základní vojenská služba. 

 Branná povinnost v případě ohrožení. 

 „Chybí branná povinnost“ (množina zahrnuje jak země s profesionální armádou, tak země 
zcela bez armády: Island, Kostarika, Haiti, Mauricius, Panama, Grenada, Andorra, některé 
víceostrovní země v Tichém oceáně atd.). 

 Nejsou dostupná data. 
 

Východní státy (včetně států BRIC) nezrušily povinnou základní vojenskou službu, 
takže relativní připravenost jejich armády bude neporovnatelně vyšší než u zemí Západu 
(zejména v Evropě).  
 

Následuje statistika konvenčních vojenských prostředků vybraných zemí za rok 2014. 
Data jsou čerpána převážně ze serveru Global Fire Power. 
 

                                            
91

 URBANÍK, David. Konec prezenční vojenské služby v Evropě a jeho dopad na oblast krizového řízení. Praha, 
2013. Bakalářská práce. Policejní akademie České republiky v Praze. 
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Tabulka a graf: Pozemní síly. 
 

 Tanky92 Obrněná vozidla Samohybná 
děla 

Dělostřelectvo Raketomety 
(MLRS)93 

Spojené 
státy 
americké 

8,848 41,062 1,934 1,299 1,331 

Francie 423 6,863 325 233 44 

Spojené 
království 

407 5,948 89 138 42 

Německo 408 5,869 154 0 50 

Itálie 586 6,972 164 92 21 

Celkem 10,672 66,714 2,666 1,762 1,488 

Čínská 
lidová 
republika 

9,150 4,788 1,710 6,246 1,770 

Indie 6,464 6,704 290 7,414 - 

Ruská 
federace 

15,398 31,298 5,972 4,625 3,973 

Brazílie 486 1,707 112 563 180 

Jihoafrická 
republika 

195 2,265 43 97 50 

Celkem 31,693 46,762 8,127 18,945 5,973 
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92

 Pouze hlavní bojové tanky. 
93

 Multiple Launch Rocket System. 
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Tabulka a graf: Letecké síly.  
 
 Stíhací letouny Bojové letouny Helikoptéry Bojové helikoptéry 

Spojené 
státy 
americké 

2 207 2 797 6 196 920 

Francie 283 257 601 46 

Spojené 
království 

89 160 402 65 

Německo 105 192 355 34 

Itálie 117 153 355 59 

Celkem 2,801 3,559 7,909 1,124 

Čínská 
lidová 
republika 

1,066 1,311 908 196 

Indie 629 761 584 20 

Ruská 
federace 

769 1,305 1,120 462 

Brazílie 92 123 260 12 

Jihoafrická 
republika 

17 17 96 12 

Celkem 2,573 3,517 2,968 702 
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Tabulka a graf: Námořní síly.94 
 

 Letadlové 
lodě95 

Fregaty  Torpédoborce
, destroyers96 

Korvety Ponorky 

Spojené 
státy 
americké 

20 10 62 0 72 

Francie 4 21 0 0 10 

Spojené 
království 

1 13 6 0 10 

Německo 0 11 0 5 4 

Itálie 2 14 4 5 6 

Celkem 27 69 72 10 102 

Čínská 
lidová 
republika 

1 47 25 23 67 

Indie 2 15 9 25 15 

Ruská 
federace 

1 4 12 74 55 

Brazílie 0 10 0 5 5 

Jihoafrická 
republika 

0 4 0 0 3 

Celkem 4 80 46 122 145 

 

 
 
Statistiky potvrzují, že Ruská federace je (dle geopolitických teorií) spíše pozemní 

velmocí (pozemní vojska) a Spojené státy jsou zase velmocí námořní (loďstvo, letectvo). 
Čínská lidová republika pak tvoří jakýsi hybrid obou. Ze statistik (a grafů) je zřetelně vidět 
poměrně drtivá převaha bloku BRICS, co se týče pozemních vojsk, zatímco Západ má 
značnou převahu na poli námořní síly. To je ale způsobena zejména jasnou dominancí 

                                            
94

 Graf je do značné míry zavádějící, neboť takto nelze srovnávat např. letadlovou loď a korvetu. 
95

 Server GFP zařadil mezi tradiční letadlové lodě i „vrtulníkové lodě“ vzhledem k jejich stoupající popularitě.  
96

 Více-účelové plavidlo, jehož přednostní je rychlost. 
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Spojených států, které nejenom statisticky vyhrávají (více letadlových lodí a torpédoborec), 
ale jejichž loďstvo bude s největší pravděpodobností i modernější. Je vidět, jak se Spojené 
státy americké zaměřují na kontrolu světových oceánů.  

Překvapující je fakt, že co se týče vzdušných sil a zejména letounů, jsou síly prakticky 
vyrovnané (i když je třeba zdůraznit, že letectvo Spojených států amerických bude 
pravděpodobně opět o něco modernizovanější). Jasnou převahu však Spojené státy americké 
mají, co se týče helikoptér.  

Je třeba brát v potaz, že tyto statistiky nevypovídají nic o kvalitě jednotlivých armád 
(výzbroj, výstroj, výcvik, řízení apod.) Tudíž je velice složité vyvozovat z nich cokoliv hlubšího. 
Lze však tvrdit, že pozice BRICS na poli vojenském se vyrovná státům Západu, a taky je jasně 
vidět, že bez slábnoucích Spojených států je situace zemí Západu (včetně dalších zde 
nezahrnutých zemí Severoatlantické aliance) dosti tristní.  
 

Jaderná výzbroj 
 
Jaderné zbraně jsou velice důležitou strategickou zbraní ve výzbroji armád a není 

radno na ně zapomínat. Přehled jaderné výzbroje (všech států, které s největší 
pravděpodobností vlastní jaderné hlavice) není započítán do GFP hodnocení. Přestože počet 
jaderných zbraní na světě zřejmě klesá, na druhé straně se vyvíjejí a modernizují prostředky 
související s programem jaderných zbraní – delivery, warheads, production facilities.97  

Na druhé straně vyvíjejí státy zbraňové systémy, které budou poskytovat stejnou 
(podobnou) strategickou výhodu jako jaderné zbraně, nicméně nebudou mít tak devastující 
účinky – viz například pokusy Spojených států amerických o CPGS.98 
 

Deployed warheads, jejichž název napovídá, že jedná o hlavice, které jsou umístěny 
na nosném systému (raketě), popř. umístěné na fungující vojenské základně. Jinými slovy jde 
o jaderné hlavice připravené k použití (hot).   

 
Graficky je možné vývoj od roku 1970 podchytit následovně:99 
 

 

                                            
97

 Nuclear Forces. SIPRI. [cit. 2015-06-30]. http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces 
98

 Conventional Prompt Global Strike Weapons, tedy zbraňové systémy, které jsou schopné do 30 minut udeřit 
kdekoliv na světě, nicméně hlavice by nebyly jaderné. 
99

 Nuclear Forces. SIPRI. [cit. 2015-06-30]. http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces 
Graphics. SIPRI. [cit. 2015-06-30]. http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces/graphics 
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Na těchto statistikách a grafu není prakticky nic překvapujícího. Jaderná síla Západu  
a BRICS je prakticky totožná, větší počet hlavic na jedné nebo druhé straně by s největší 
pravděpodobností nepřevážil pomyslný jazýček na vahách. Mnohem zajímavější by bylo 
prostudovat způsob protiraketové obrany, která by už skutečně mohla kontrovat jadernému 
útoku, a tudíž zvrátit průběh případné jaderné války v něčí prospěch. Taková studie však není 
předmětem této úvahy.  
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Prognóza budoucího vývoje 
 
Zdá se, že se mezinárodní situace stále zhoršuje a že dále pokračují série „barevných 

revolucí“. Po převratu v Egyptě, Libyi, Ukrajině a po pokusu o státní převrat v Sýrii nyní 
propukají nepokoje také v Makedonii a Arménii.  

Vztah Spojených států amerických a Evropské unie se začíná do značné míry 
zhoršovat. Na první pohled tento nesoulad není vidět, nicméně evropské státy (zejména 
Německo a Francie) přestávají být poplatné americké zahraničně-politické dikci. Spojené 
státy si rovněž v Evropě nemohou dovolit stejný styl, jaký uplatňují např. na Ukrajině. Novou 
ministryní financí Ukrajiny je Natalie Jaresko, která se narodila ve Spojených státech 
amerických a má tak občanství Spojených států.100 V nejbližší době také nejspíše dojde 
k přijetí Trans-pacifického partnerství (TPP)101, které má blíže (zejména ekonomicky) propojit 
státy Pacifického oblouku. Může být tato smlouva snahou o narušení či vymanění se ze stále 
vzrůstajícího ekonomického vlivu Čínské lidové republiky? Ostatně téměř podobná smlouva 
se také vyjednává mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií – Trans-atlantické 
obchodní partnerství (TTIP). Tyto smlouvy jsou však projednávány za zavřenými dveřmi  
a široká veřejnost má (až na ojedinělé zprávy o tom, jak velký ekonomický prospěch všechny 
čeká) poměrně málo dostupných informací.  

Postupná destabilizace blízko a středně východního regionu stylem divide et impera 
hraje také do karet Spojeným státům a jeho partnerům v této oblasti (Saudská Arábie, 
Katar). Ovšem situace se vymyká kontrole a ozbrojenci z Islámského státu dále nabývají na 
síle.  

Pokračující dedolarizace, hromadění zlata, nákup ropy a plynu za jiné měny než dolar 
i snaha Čínské lidové republiky (a Ruské federace) o zařazení čínského jüanu do koše měn 
Mezinárodního měnového fondu je nepřímým útokem na petrodolar, jehož kolaps by mohl 
způsobit zhroucení americké ekonomiky (s většími či menšími důsledky pro euro), které by 
mohli vyústit až v celostátní občanské nepokoje ve Spojených státech amerických. 

S touto problematickou souvisí i problémy Řecka, které nemá co ztratit, poněvadž se 
nachází prakticky v pozici win – win, kdy se může (pokud Evropská unie odmítne řešit jeho 
problémy) obrátit na Ruskou federaci, které také přislíbilo možnost umístit na svém území 
vojenské základny, což by bylo pro Severoatlantickou alianci nepředstavitelné.  
 Spojenectví Ruské federace a Čínské lidové republiky je do značné míry účelové  
a pravděpodobně slouží jako barikáda proti neomezené globální hegemonii Spojených států 
amerických. Čínské a ruské státní zájmy jsou však rozdílné, a proto se nedá očekávat nějaké 
jejich výraznější budoucí spojenectví, ale svět se naopak stále více přibližuje k multi-
laterálnímu systému.  

Budoucími novými velmocemi budou Čínská lidová republika, Ruská federace – a kdo 
dále? Udrží si Spojené státy své postavení? Jen velice těžko. Naopak Evropská unie, podaří-li 
se jí včas vymanit (nebo se vlivem TTIP vůbec nedostat) z (mnohdy až vazalské) podřízenosti 
vůči zahraniční politice Spojených států amerických, může nakonec vyniknout jako třetí 
globální velmoc. K takovému scénáři však vede ještě dlouhá cesta a bylo by třeba zcela 

                                            
100

 Foreign-Born Ministers in Ukraine's New Cabinet. BBC News. 5. 12. 2014n. l. [cit. 2015-07-01]. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-30348945 
101

 Oficiálně se jedná o mezinárodní smlouvu o volném obchodu mezi státy – Spojené státy americké, Austrálie, 
Kanada, Brunei, Chile, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam.  
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přepracovat fungování Unie jako byrokratického molochu v efektivní zřízení fungující na 
platformě federace. 

Je možné, že se postupem času utvoří tři hlavní mocenská centra ve stylu orwelovské 
Oceánie, Euroasijského svazu a Orientasie?  

Životní úroveň obyvatel v Ruské federaci se nadále zlepšuje a stabilizuje.102 Dá se 
předpokládat, že půjde strmě nahoru. Ekonomické sankce, uvalené Spojenými státy  
a Evropskou unií, paradoxně pomáhají Ruské federaci přeorientovat se na jiné trhy, a tak 
značně diverzifikovat svůj vývozní (a dovozní) potenciál, aby se pokusila vymanit ze své 
exportní závislosti na ropě a plynu (Ruská federace je v současné době největším 
producentem ropy na světě – 10 580 000 barelů denně, o cca 600 000 barelů více než 
Saudská Arábie).103 Kromě toho Ruská federace výrazným způsobem modernizuje své 
ozbrojené síly. Ostatně má k tomu podle názoru mnohých důvod.  

Ruská vláda chce v následujících 10 letech (informace pravděpodobně z roku 2011) 
investovat do armády více jak 22 bilionů rublů (tj. při dnešním kurzu téměř 400 miliard 
dolarů), tedy téměř tolik, kolik je roční rozpočet Spojených států na „obranu“. Utrácet se má 
z největší části na nákupy – cca 1 000 vrtulníků, 600 bojových letounů, 100 vojenských lodí, 
mezikontinentální rakety, moderní protiletadlové systémy.104  

Spolu s Čínskou lidovou republikou tvoří Ruská federace překážku pro absolutní  
a ničím neohrožovanou nadvládu nad celým světem a pro vytvoření již několikrát 
zmiňovaného Nového světového řádu. Jehož cílem může být destabilizace Ruské federace  
a osamocení Čínské lidové republiky. Projekt Nového světového pořádku či Pax americana se 
ovšem podle řady pohledů hroutí.   
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Závěr 
 
Předmětem studie byla problematika analýza vývoje, případně posunu geostratigické 

váhy euro-atlantické civilizace  
 
V souvislosti s hypotézou č. 1 tj. možnosti pozorovat na základě tvrdých dat přesun 

geostrategické váhy z euroatlantických zemí směrem na východ (zejména tedy co se týče 
států BRICS) lze tvrdit, že určitý přesun probíhá, avšak není tak markantní jak by se na první 
pohled zdálo.  

Státy Západu ekonomicky stagnují, kdežto státy východu (zejména Ruská federace, 
Čínská lidová republika a Indie) nadále rostou, i když podstatně méně než v minulých letech. 
Obecně lze tvrdit, že státy východu momentálně redefinují svojí průmyslovou výrobu  
a budou se snažit změnit svojí pozici  exportérů „druhořadého“ zboží na výrobce kvalitních 
výrobků. Tato změna je pozorovatelná zejména u Ruské federace, která nedávno přišla se 
svojí novou obrněnou platformou Armata, o kterou již projevila zájem například Indie.  

Tíživá ekonomická situace Spojených států amerických (a s ní i členských států 
Evropské unie) se projevuje zejména na velikosti jejího vnějšího dluhu (i když tyto data 
nebyla zahrnuta a zkoumána v příslušné kapitole), kdy se vnější dluh Spojených států 
amerických jeví jako již dále neúnosný.  

Vše nasvědčuje tomu, že Spojené státy americké čeká v nejbližší době ekonomický 
kolaps, na který se její úřady stále vehementněji připravují.  

Po stránce vojenské („striking force“) jsou na tom Spojené státy stále poměrně dobře 
a dostávají svého přízviska námořní velmoci. Jejich schopnost kontroly moří a dopravních 
cest je, zdá se, stále daleko za schopností států BRICS, nicméně jejich pozemní vojska jsou 
dlouholetými válkami (zejména Irák a Afghánistán) čím dál více vyčerpány a jejich schopnost 
dále hrát „světového policistu“ je dosti oslabena (pokud je ještě vůbec možná). Na regionální 
úrovni Ruská federace a Čínská lidová republika již zcela převzali kontrolu a obejdou se bez 
pomoci Spojených států amerických (o Evropě nemluvě). Co se týče států Evropské unie tak 
se zdá, že jejich armády jsou bez pomoci Spojených států v dosti tristní pozici a jejich 
závislost na tomto spojenci v Severoatlantické alianci je evidentní. Přestože Evropská unie 
ztratila možnost globálně konkurovat na poli vojenském (nejsou započítány jaderné zbraně), 
její schopnost být nadále globálním ekonomickým hráčem zcela ztracena není.  
 

Hypotéza č. 2 pracuje s myšlenkou, že vliv Spojených států jakožto světového 
hegemona slábne. Tuto hypotézu je velice složité z dostupných tvrdých dat usuzovat, neboť 
je-li nějaký proces již započatý (propad vlivu Spojených států na globální řízení) zpravidla se 
to ve statistikách a datech projeví až se značným odstupem – tedy v momentě, kdy již 
nastalá situace bude evidentní, nebo pokud už k faktickému oslabení Spojených států 
amerických došlo. Usuzovat o této hypotéze lépe než z dat je možno na podkladu 
mezinárodních událostí a celkové světové situaci. Je velice pravděpodobné, že pozici 
Spojených států brzy (do deseti let) jakožto hlavní globální velmoci, vystřídá Čínská lidová 
republika. To, že pozice Spojených států amerických slábne je vidět i na stále větší ochotě 
Ruské federace a Čínské lidové republiky pouštět se do otevřených (myšleno politických  
a diplomatických) konfrontací se Spojenými státy americkými – např. situace ohledně 
Ukrajiny (Krym), Sýrie, eskalace napětí v Jihočínském moři apod. Čínská lidová republika  
a Ruská federace se přestávají „bát“ řešit své regionální zájmy samostatně.  
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Pravděpodobnost úzkého spojenectví Ruské federace a Čínské lidové republiky je 
však mizivá. Údajné přátelství, které v médiích poslední dobou probleskuje zdá se býti spíše 
účelovým, založením zejména na vytvoření protiváhy hegemonovi ze strany Spojených států 
amerických, než dlouhodobým spojenectvím. Ruská federace zatím nemá vybudovanou 
dostatečnou infrastrukturu, aby mohla přímo či nepřímo konkurovat Čínské lidové republice 
a je pro ní tedy mnohem příhodnější kontrolovat své regionální zájmy než soutěžit s Čínskou 
lidovou republikou na post nového globálního leadera.  

Je jenom otázkou času, než Spojené státy americké přenechají globální vůdcovství 
Čínské lidové republice (ať už dobrovolně, nebo donucením). Stejně tak je otázkou, zda  
a jakou formou by Peking tuto nepsanou pozici naplňoval. 

Evropská unie je nyní v poměrně výhodné pozici. Může se bez větších obtíží, podobně 
jako Ruská federace, zaměřit zejména na řešení svých regionálních problémů a načerpat 
nové síly, aby mohla být novému světovému leaderu důstojným partnerem a tvořila 
patřičnou protiváhu. Spojené státy americké se nyní budou snažit co nejvíce uplatňovat svůj 
vliv na Evropu, aby neztratily kontrolu nad touto oblastí, která stále ještě je (díky svému 
kulturnímu dědictví) jednou z nejrozvinutějších na světě. 

Posun geostrategické váhy probíhá, avšak na první pohled ne tak zřejmě, jak by se 
mohlo zdát. Celý proces zdá se je trvalejšího charakteru a vykazuje známky jakési „evoluce“, 
než že by se jednalo o proces živelnější, revoluční. Zhroucení Spojených států amerických 
jakožto globálního hegemona je pozvolný, téměř by se dalo říci řízený.   

  


