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Shrnutí 

Hlavní body 

Ať už je Putin racionální více či méně, je si vědom toho, že použití jaderných zbraní není snadná 

záležitost a pokud by se pro to rozhodl, nemusel by to přežít. Měli bychom zachovat chladnou 

hlavu a nenechat se Putinovou rétorikou rozhodit. Na druhou stranu, vhodné není ani zcela ji 

ignorovat a bagatelizovat. 

 

 
• Nukleární odstrašení je založeno na předpokladu vzájemně zaručeného zničení. 

• Existují však mezery a nedostatky tohoto konceptu, které by veřejnosti rovněž měly být 

prezentovány, aby nevznikala falešná představa, že riziko použití jaderných zbraní je zcela 

nulové.  

•  

DOKTRÍNA VZÁJEMNĚ ZARUČENÉHO 
ZNIČENÍ  

A její nedostatky v kontextu války na Ukrajině 
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Úvod 

27. února vydal Vladimir Putin rozkaz uvést ruský jaderný arzenál do vysokého stupně bojové 

pohotovosti. I když to v praxi nemusí znamenat nic významného, v části české společnosti krok vzbudil 

nemalé obavy. Většina analytiků se shoduje, že Putin jen blafuje a snaží se v západních společnostech 

vyvolat pocit strachu, aby Západ omezil svou podporu Ukrajině. Právě rozsáhlá a poměrně jednotná 

podpora západních zemí Ukrajině Vladimira Putina nepochybně překvapila. Na výhrůžky jadernými 

zbraněmi reagovali západní politici vesměs uklidněním občanů, že žádné nebezpečí nehrozí, což je 

logické a správné, jelikož strachem bychom šli Putinovi přímo na ruku. 

Následující text si klade za cíl popsat doktrínu vzájemně zaručeného zničení, která je klíčovým 

konceptem pro prevenci užití jaderných zbraní. Dokument ale také upozorňuje na mezery a nedostatky 

tohoto konceptu, které by veřejnosti rovněž měly být prezentovány, aby nevznikala falešná představa, 

že riziko použití jaderných zbraní je zcela nulové.  

Doktrína vzájemně zaručeného zničení 

Nukleární odstrašení, anglicky nuclear deterrence, je založeno na předpokladu vzájemně zaručeného 

zničení, anglicky mutally assured destruction (MAD). MAD je vojenskou strategií, která zajišťuje, že 

případné použití jaderných zbraní proti zemi rovněž vyzbrojené jadernými zbraněmi by vedlo ke zničení 

jak útočící, tak bránící se strany. Klíčovou psychologickou podstatou konceptu je přirozený lidský pud 

sebezáchovy a logické smýšlení, které racionálně myslícímu člověku zabrání v použití jaderných zbraní 

jednoduše proto, že by takřka okamžitě vedlo k destrukci sebe samého, svých blízkých a svých 

spoluobčanů. I když tato strategie od konce druhé světové války až do současnosti fungovala, není 

dokonalá. Níže jsou identifikovány tři slabiny či nedostatky, na kterých by strategie mohla selhat 

v kontextu rusko-ukrajinské války. 

1. Putinův mentální stav 

Vztáhneme-li koncept na probíhající válku na Ukrajině, je třeba položit si primárně otázku, zda je 

Vladimir Putin ještě sebezáchovný a racionálně uvažující člověk. Jak bylo již řečeno výše, strategie MAD 

totiž předpokládá racionální chování a přirozenou obavu o své blízké a spoluobčany. V tomto může být 

první zádrhel, jelikož Vladimir Putin se dle některých názorů nechová racionálně a nejsou známy 

přesvědčivé zprávy o jeho mentálním zdraví.   

Málokdo očekával, že Putin skutečně v plném konvenčním rozsahu vtrhne na Ukrajinu. Mýlili se i jeho 

tradiční zastánci, včetně prezidenta Zemana. Ten informace o ruských plánech týden před invazí 

označil za další blamáž amerických tajných služeb. "Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, 

která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. 

První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, 

že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No a třetí je teď," uvedl prezident („Válka nebude, Rusové nejsou 

blázni, jde o blamáž tajných služeb USA, říká Zeman”, 2022). Několik hodin poté, co Rusové v plném 

rozsahu na Ukrajinu zaútočili, prezident přiznal, že se mýlil. Rusy označil za blázny a rozhodnutí vedení 

Ruské federace za iracionální (Pražský hrad, 2022). Upozornil tak na riziko, které dosud nemuselo být 

zřejmé, respektive nemuselo do té doby vůbec existovat, a totiž, že Vladimir Putin a jeho okolí se 

přestali chovat racionálně. 
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Prezident Zeman není jediný, kdo vyjádřil obavy o Putinův mentální stav. Závažnost této otázce 

přisuzují i americké zpravodajské služby, které už krátce po vypuknutí invaze označily bližší zkoumání 

Putinova mentálního stavu za svůj hlavní úkol (Cohen, Lillis & Perez, 2022). Cílem je nejen předpovídat 

Putinovy další kroky na Ukrajině, ale také odhadnout, jak moc narušeno může být jeho smýšlení o 

jaderných zbraních. Netřeba připomínat, že medvěd zahnaný do kouta je pořád medvěd, ale o to 

zuřivější. Bude-li Putin na Ukrajině prohrávat, budou-li nadále umírat ruští vojáci a bude-li se 

dramaticky zhoršovat ruská ekonomická situace, Putin bude skutečně zahnán do kouta. Těžko 

odhadovat, do jakého psychického stavu se Putin dostal po dobu dvou let trvající pandemie a s ní 

spojenou izolací. Že je Putin nyní značně nevyzpytatelný si všiml i profesor Igor Lukeš z Boston 

University, podle kterého je „Putinovo nukleární tlačítko větší než nukleárních tlačítko jiných 

nevyzpytatelných lidí“ (Písařovicová, 2022).  

V úvahách o Putinově iracionalitě a nepředvídatelnosti je nicméně potřeba mít na paměti ještě jedno 

možné vysvětlení. Podle Jana Ludvíka ze Střediska bezpečnostní politiky na Univerzitě Karlově je pro 

Putina výhodné šílenství i jen předstírat. „Například (americký prezident) Richard Nixon to historicky 

dělal schválně. Nechával k Sovětům uniknout informaci o tom, že americký prezident nemusí být úplně 

psychicky v pořádku a že by mohl začít na Vietnam házet jaderné zbraně. Chtěl Sověty přesvědčit 

o tom, že je blázen, že by se to vážně mohlo stát, a tím je přesvědčit, aby oni zatlačili na Vietnam“ 

(Gavriněv, 2022). Podobně se podle Ludvíka chovají i Severokorejci. Že mohou být informace o 

Putinově bláznovství vypouštěné záměrně s cílem manipulovat protější stranu a zvýšit tak Putinovu 

nebezpečnost, uvádí i americká FBI. Podle ní není vyloučeno, že jde o součást probíhající informační 

války a Putin pouze chce, abychom si mysleli, že se zbláznil a je schopný všeho (Cohen, Lillis & Perez, 

2022). 

2. Eskalací k deeskalaci 

Druhá možnost, která může teoreticky způsobit nukleární válku navzdory platnosti principu vzájemně 

zaručeného zničení, je tzv. eskalace za účelem deeskalace. Situaci se také někdy říká „postupná 

eskalace“. Zjednodušeně řečeno, ruské vedení se může pokusit deeskalovat celý konflikt použitím 

omezené taktické jaderné zbraně, jejíž ničivý účinek může být srovnatelný s běžnými konvenčními 

zbraněmi, ba dokonce menší, protože může být mířena na neobydlenou nebo méně obydlenou oblast 

či vojenskou základnu. Použitím taktické jaderné zbraně, jinými slovy menší jaderné bomby 

s podstatně menším ničivým účinkem, než měly např. nálože v Hirošimě a Nagasaki, může chtít ruské 

vedení zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj konfliktu na Ukrajině.  

Takovou situaci si lze představit na příklad ve chvíli, kdy by došlo k postupné eskalaci konfliktu. NATO 

by se rozhodlo zavést a vymáhat bezletovou zónu nad Ukrajinou, čímž by došlo k přímé konfrontaci 

s ruskou armádou nejen na ukrajinském území, ale dost pravděpodobně i na ruském území a možná i 

v členských státech NATO. Putin by na bezletovou zónu musel reagovat už jen z vnitropolitických 

důvodů – politicky by totiž bojoval i o své přežití. Pokud by vývoj situace probíhal pro něj nepříznivě, 

mohl by se pokusit situaci eskalovat použitím taktické jaderné zbraně a doufat, že to Západ odradí od 

dalších akcí a dojde k deeskalaci. To by pochopitelně vyvolalo šok v západní společnosti a dost možná 

tlak veřejnosti na ukončení operací na Ukrajině v zájmu předejití totální jaderné válce. Také by to však 

mohlo vyvolat zcela opačnou reakci, a to dle principu MAD. V takové situaci by muselo NATO jednat 

obdobně – shodit taktickou (menší) jadernou pumu na některý vojenský cíl v Rusku. Pokud by se Rusko 

rozhodlo reagovat a opět eskalovat, od totální války by svět nebyl už příliš daleko.  



 

3 
 

Nutno upozornit, že se jedná o čisté teoretizování, které nelze opřít o historický precedent. Jediné 

použití jaderných zbraní kromě testů bylo právě v Hirošimě a Nagasaki, 6. a 9. srpna 1945. Bylo to však 

v situaci, kdy Japonci neměli možnost reagovat stejnou silou. Od té doby, včetně období tzv. studené 

války či kubánské raketové krize v roce 1962, se podařilo jaderné válce vyhnout, a to zejména díky 

konceptu MAD. Znovu je však třeba varovat, že tento koncept nikdy nebyl a není dokonalý. Za dokonalé 

řešení by šlo považovat tzv. nukleární abolici, tedy celosvětovou likvidaci jaderných zbraní. Vzhledem 

k aktuálnímu dění ve světě je bohužel zřejmé, že lze očekávat spíše opačný trend – více států bude 

zbrojit a chtít si jaderné zbraně opatřit. 

3. Falešný poplach 

Na rozdíl od výše zmíněného, k falešnému poplachu v souvislosti s jadernými zbraněmi už v minulosti 

několikrát došlo. Jedná se o situaci, kdy se jedna strana falešně domnívá, že na ni druhá strana již 

zaútočila. V reakci na tuto falešnou domněnku pak může uvažovat o odpálení reálné jaderné hlavice. 

Velmi blízko k totální válce způsobené falešným poplachem byl svět 26. září 1983. Na sovětské vojenské 

základně se spustil alarm upozorňující na vypuštění několika amerických balistických raket směřujících 

k Sovětskému svazu. Plukovník Stanislav Petrov se v rozporu s protokolem rozhodl varování satelitů 

nepotvrdit, čímž s velkou pravděpodobností zabránil spuštění jaderného protiútoku proti západnímu 

bloku. Později se ukázalo, že se jednalo o falešný poplach. 

Ve stejném roce jen o měsíc později byl svět podobně blízko nukleární válce, když Američané se svými 

západoevropskými spojenci spustili každoroční strategické cvičení Able Archer. Cílem bylo nacvičit 

eskalaci konfliktu, který vyústí v simulovaný přechod amerických nukleárních sil na stav obranné 

připravenosti DEFCON 1, který předpokládá použití jaderných zbraní. Západní velitelé však zcela 

podcenili fakt, že sovětští zpravodajci si vyložili přechod na DEFCON 1 jako reálný. Své MIGy s jadernými 

zbraněmi proto uvedli do pohotovostního stavu a ponechali prakticky na ranvejích, do 30 minut 

připravené vzlétnout a zaútočit. I když okolnosti tehdejší situace vycházejí najevo jen pomalu kvůli 

utajení dobových dokumentů, je zřejmé, že v roce 1983 byl svět doslova na hraně jaderné války, a to 

hned dvakrát kvůli omylu.  

Že může vést napětí a eskalace k tragickým omylům lze ilustrovat i na případu, který nesouvisel přímo 

s jadernými zbraněmi. 8. ledna 2020 bylo poblíž íránského hlavního města Teheránu sestřeleno civilní 

letadlo Ukrajinských aerolinií. Dle závěrů vyšetřování byl ukrajinský Boeing omylem sestřelen Íránskými 

revolučními gardami, které špatně vyhodnotily situaci v době zvýšeného napětí mezi Spojenými státy 

a Íránem. Napětí se zintenzivnilo poté, co íránská armáda vystřelila 15 raket na americké základny 

v Iráku a obávala se odvetného amerického útoku na své území. I když v tomto případě nehrozil tak 

rozsáhlý a potažmo jaderný konflikt jako v případě konfrontace mezi Ruskem a NATO na Ukrajině, lze 

si vytvořit dobrý obrázek o tom, jak může situace eskalovat a vyústit v tragické omyly.  

Závěr 

Putinova jaderná rétorika by se do jisté míry dala přirovnat k terorismu. I v terorismu jde v první řadě 

o psychologické působení na širší veřejnost, nikoliv o samotný akt násilí. Ať už je Putin racionální více 

či méně, je si nepochybně vědom toho, že použití jaderných zbraní není snadná záležitost a pokud by 

se pro to přeci jen rozhodl, nemusel by to přežít. Mnohem účinnější je o tom mluvit a vyvolávat 

v západní veřejnosti strach. Veřejnost následně vytvoří tlak na politiky, kteří se budou zdráhat silnějších 

reakcí na Putinovu agresi na Ukrajině. Stejně jako u terorismu, agresor dosáhne svého cíle ve chvíli, 



 

4 
 

kdy se mu podaří strach v lidech skutečně zasít. Měli bychom zachovat chladnou hlavu a nenechat se 

Putinovou rétorikou rozhodit.  

Na druhou stranu, vhodné není ani zcela ji ignorovat a bagatelizovat. Pokud skutečně dojde k přímému 

střetu vojsk Severoatlantické aliance s Ruskou federací, měli bychom si uvědomovat, že se k jaderné 

válce o kousek přibližujeme. Stále bude platit princip vzájemně zaručeného zničení (MAD), díky 

kterému s největší pravděpodobností k jaderné válce ve výsledku nedojde. Budou ale také platit výše 

zmíněné nedostatky a mezery, které MAD má. Tyto nedostatky by měly být občanům srozumitelně a 

pravdivě komunikovány, aby si každý uvědomil, jaká rizika s sebou přináší eskalace situace a překročení 

určitých červených čar. 
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