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Shrnutí 

Hlavní body 

Cesta Joea Bidena na Blízký východ nebyla zdaleka tak úspěšná, jak by si americký prezident 

zřejmě přál. Došlo k pozitivnímu vývoji v několika oblastech, včetně upevnění partnerství se státy 

Zálivu. Biden nicméně neuspěl v požadavcích na navýšení těžby ropy, což je něco, co si od cesty 

nejvíce slibovali běžní Američané. Jelikož ve stejné době cestoval i Vladimir Putin do Teheránu, 

cesty obou státníků vyzněly jako ponižující nezbytnosti. 

• Bidenovi se podařilo navázat na předchozí administrativu v normalizaci vztahů mezi Izraelem 

a arabskými státy, kterou USA zprostředkovávají. 

• Nepodařilo se mu ale navázat na jeho dřívější důraz na ochranu lidských práv, ať už v případě 

Izraele či Saúdské Arábie. 

LIDSKÁ PRÁVA STRANOU, ANEB BIDENOVA 
PRVNÍ CESTA NA BLÍZKÝ VÝCHOD 
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Úvod 

V polovině minulého měsíce se Joe Biden vydal na svou první cestu na Blízký východ, v rámci níž 

navštívil Izrael, Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu a Saúdskou Arábii. V přibližně stejnou dobu 

se na Blízký východ vydal i Vladimir Putin, konkrétně do Íránu. Cesty obou státníků jako by spojovala 

určitá nedobrovolnost, vynucená globální geopolitickou situací. Zatímco Putin moc možností na 

vycestování nemá a mezinárodně izolovaný Teherán se tak vyloženě nabízel, Biden svou cestou 

potvrdil, jak klíčový pro něj blízkovýchodní region je a proč je důležité, aby v něm Amerika udržela svůj 

vliv. 

Není to tak dávno, kdy Joe Biden, tehdy ještě jako prezidentský kandidát, nazval Saúdskou Arábii 

„vyvrhelem“ a s jejím korunním princem odmítal jednat. Bylo to celkem pochopitelné. Muhammad bin 

Salmán, známý pod zkratkou MBS, se svým stylem vládnutí rozhodně neztotožňoval a neztotožňuje se 

západními demokratickými hodnotami. MBS rozpoutal krvavou válku v Jemenu a dnes již není moc 

pochyb o tom, že stál na počátku operace, která vyústila v brutální vraždu saúdskoarabského novináře 

Džamála Chášukdžího na saúdském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Princovy metody se slučují spíš 

s chováním Vladimira Putina, který rovněž vraždí nevinné obyvatele, vlastní i cizí, a s nímž si údajně 

dost dobře rozumí. Američtí demokraté, včetně Joea Bidena, skutečně měli mnoho důvodů, proč se 

vůči Bin Salmánovi vymezit. Vývoj globálních událostí jim to nicméně moc dlouho neumožnil.  

Válka na Ukrajině, rostoucí ceny ropy a Írán na prahu získání jaderné zbraně – to jsou jen některé 

okolnosti, které Ameriku přinutily přehodnotit svůj postoji vůči Saúdské Arábii, ba co víc, Bin Salmána 

prakticky odprosit. MBS, který si byl předchozí kritiky vědom a nevnímal ji dobře, si americký obrat 

uvědomoval a chvíli se choval uraženě. Známa je například situace z nedávné doby, kdy americkému 

prezidentovi nevzal telefon. Biden musel ve svém dosavadním přístupu obrátit o 180 stupňů a 

přicestovat do Saúdské Arábie na oficiální návštěvu. Při setkání s MBS se oba státníci přátelsky 

pozdravili. Nedošlo sice na podání rukou, ale pouze ke „covidovému“ pozdravu. Na americké 

legitimizaci korunního prince a jeho vlády to však nic nemění. Byla vlastně ponižující návštěva k něčemu 

dobrá? Dosáhl Biden svých cílů? 

Cíle Bidenovy cesty 

Abychom na tyto otázky mohli odpovědět, je třeba chápat, jak byly cíle cesty definovány. Prezident 

Biden je nastínil ve svém vlastním článku pro The Washington Post nazvaném „Why I‘m going to Saudi 

Arabia“. V něm uvádí, že cílem jeho blízkovýchodní cesty je zajištění snížení cen pohonných hmot ve 

Spojených státech, prohlubování arabsko-izraelského sbližování, potírání íránského jaderného 

programu a omezování ruského a čínského vlivu v regionu. Jak z názvu článku vyplývá, Biden věděl, že 

návštěva Izraele nebude pro americkou veřejnost tak palčivá, jako návštěva Saúdské Arábie. V Izraeli 

chtěl ujistit, že Amerika stojí na straně židovského státu a nadále jej podporuje. Snažil se podpořit 

diplomatický postup vůči Íránu, bez ohledu na to, zda dojde k obnovení tzv. Íránské jaderné dohody 

(JCPOA) či nikoliv. Jak známo, Izrael dohodu nepodporuje, a naopak zastává tvrdší postup vůči Íránu. 

V případě eskalace konfliktu by ale s největší pravděpodobností nebyl zasažen pouze Izrael. Mohlo by 

dojít k rozšíření konfliktu do okolních arabských států, které jsou spojenci USA, a které by Amerika ráda 

viděla v bližší integraci s Izraelem. Jde o proces, který byl započat za prezidenta Trumpa, a ve kterém 

by Joe Biden rád pokračoval.  

V Saúdské Arábii potřeboval Biden vztahy spíše restartovat než upevnit. Hlavním cílem, kterého chtěl 

dosáhnout, bylo navýšení těžby ropy, které by ulevilo globálním cenám nafty a benzinu. Šlo o cíl zásadní 

pro americkou veřejnost, která se, podobně jako většina globální veřejnosti, potýká s rostoucími 

cenami pohonných hmot. Dalším cílem, podobně jako v případě Izraele, bylo upevňování proti-
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íránského partnerství a omezování vlivu Ruska a Číny v regionu. Pokud jde o hrozby spojené s íránským 

jaderným programem, Spojeným státům se podařilo ujistit arabské spojence o pokračujících 

bezpečnostních zárukách. Pokud jde o Rusko a Čínu, výsledky už tak jednoznačné nejsou.  

Co se podařilo? 

Ujistit spojence Spojených států o pokračujících bezpečnostních garancích. Bidenově administrativě se 

podařilo upevnit pozici USA na Blízkém východě a dát jasně najevo, že soustředění se na Čínu a Rusko 

neznamená vytvoření mocenského vakua na Blízkém východě. Arabští partneři Spojených států tento 

zdůrazněný závazek uvítali. Biden přislíbil investice do infrastruktury a navýšení zbrojních výdajů. 

V Izraeli se Bidenovi podařilo překlenout vzájemné neshody ohledně přístupu k Íránu. Zatímco USA 

upřednostňují obnovení jaderné dohody, Izrael zastává tvrdší postup. Přesto se Bidenovi a izraelskému 

premiéru Ja‘iru Lapidovi podařilo vydat společné prohlášení, ve kterém se shodují, že je třeba za 

každých okolností zabránit Íránu v obdržení jaderných zbraní, a to i za cenu použití síly, pokud by 

nezbývaly jiné možnosti. USA dále ujišťují, že podpora Izraele bude vždy bipartijní a nedotknutelná. 

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jak na tato prohlášení zareaguje Írán, kterému se stále nedaří 

dosáhnout dohody v rámci JCPOA. Lze se nicméně domnívat, že Bidenovy výroky probíhajícím 

vyjednáváním příliš neprospějí.  

Podařilo se také pokračovat v normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy. V tomto ohledu 

došlo pouze k dílčím krokům, spíše než k zásadnějšímu průlomu v jednáních. Je zřejmé, že například na 

formální ustanovení diplomatických vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábii je ještě příliš brzo. Mezi 

konkrétní kroky, kterých se docílit podařilo, patří zpřístupnění saúdského vzdušného prostoru všem 

dopravním letadlům, včetně těch izraelských nebo létajících z Izraele. Saúdové krok komentovali s tím, 

že se nejedná o počátek navázání diplomatických vztahů. Rovněž uvedli, že neexistuje bezpečnostní 

aliance mezi oběma zeměmi, která by měla za cíl potírat vliv Íránu. Je ale zřejmé, že k postupnému 

oteplování vztahů mezi oběma zeměmi skutečně dochází, a to jak po stránce formální, tak i neformální. 

Bidenově administrativě se také povedlo zprostředkovat dohodu o změně vlastnictví ostrovů Sanafir a 

Tiran v Rudém moři. Místo Egypta připadnou ostrovy saúdské správě, k čemuž bylo třeba souhlasu 

Izraele. Území, které bylo v minulosti předmětem sporů se tak nyní může rozvíjet v míru. Do konce 

roku má dojít ke stažení mezinárodních mírových jednotek z oblasti.  

Co se nepodařilo? 

Bidenovi se nepodařilo splnit to hlavní, kvůli čemu do Saúdské Arábie přicestoval – zajistit zvýšení těžby 

ropy. Splnění tohoto cíle by mělo největší ohlas na domácí scéně, kde Biden čelí rostoucímu tlaku kvůli 

zvyšování cen pohonných hmot. Ty jsou podobně jako u nás i jinde ve světě na cenových maximech 

v důsledku války na Ukrajině a zvýšené poptávce po cestování v post-covidové době. Biden si tento cíl 

vytyčil v již zmiňovaném článku na The Washington Post. Arabským státům těžícím ropu však 

nedokázal poskytnout dostatečnou motivaci k tomu, aby na požadavek přistoupily, zvláště za situace, 

kdy z vysokých cen ropy tyto státy značně profitují. Otázkou navíc je i to, zda by státy byly schopné 

v krátké době navýšit těžbu po technické stránce. Bílý dům sice formuloval jako úspěch příslib členů 

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), že v následujících dvou měsících zvýší dodávky, toto zvýšení 

ale bylo plánováno už delší dobu, bez ohledu na Bidenovu cestu. Další žádosti o zvýšení exportu 

vyslyšeny nebyly. 
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Rozhodně se Bidenovi nepodařilo navázat na jeho dosavadní kritický přístup k saúdskému království a 

jeho korunnímu princi. Americké „trestání“ Saúdské Arábie za vraždu Džamála Chášukdžího trvalo 

necelé čtyři roky a dle Bidenových gest jej lze považovat za ukončené. Džamál Chášukdží už nemá 

význam, který by Americe stál za obětování strategického partnerství se Saúdskou Arábií. Pokud taková 

situace vůbec někdy existovala, v roce 2022 už určitě není na stole. Je otázkou, zda si Biden neměl 

odpustit zmíněný „covidový“ pěstní pozdrav a dát tak najevo, že s Bin Salmánem sice vyjednává, ale 

jeho vládu plně nelegitimizuje, respektive že trvá na jeho odpovědnosti za Chášukdžího smrt. Bílý dům 

až později přispěchal s prohlášením, že Biden na soukromém setkání s Bin Salmánem toto téma zmínil 

a korunního prince odpovědnosti vystavil. Ten samozřejmě vše popřel. Zatímco někteří experti a 

lidskoprávní aktivisté Bidena kritizovali, jiní se ho zastali. Richard Haass, prezident think-tanku Rada 

pro mezinárodní vztahy (CFR), uvedl, že kritici Bidenovy cesty do Saúdské Arábie nechápou dvě věci. 

Zaprvé, že si světoví vůdci nemohou vybírat s kým jednají, a musí jednoduše pracovat s tím, co je. A 

zadruhé, že lidská práva skutečně musí jít stranou, jde-li o natolik zásadní věci typu spojenectví proti 

nebezpečnému Íránu, budování partnerství s Izraelem a dodávky ropy. 

Putin v Teheránu 

Krátce po Bidenově cestě na Blízký východ se do regionu vydal i ruský prezident Vladimir Putin. Írán 

byl první zemí mimo bývalý sovětský prostor, kterou Putin po rozpoutání války na Ukrajině navštívil. 

K oznámení cesty přitom došlo jen pár dní před tím, než Biden přiletěl do Izraele. Evidentně tak šlo o 

pokus odpovědět na Bidenovu cestu a upevnit vztahy se svými regionálními partnery. Putin se při 

návštěvě sešel s tureckým prezidentem Erdoğanem a s vůdci Íránu – prezidentem Raísím a ajatolláhem 

Chámeneím. Oficiálně se schůzka konala v tzv. astanském formátu, kterého jsou Rusko, Írán a Turecko 

členy a jenž má za cíl zabývat se mírovým procesem na Blízkém východě, primárně v Sýrii. Většina 

tiskových prohlášení byla v tomto ohledu i skutečně formulována. Bylo ale zjevné, že neméně zásadní 

debaty se vedly na témata jako umožnění exportu obilí z Ukrajiny, válka na Ukrajině, a především 

posílení rusko-íránských vztahů. Čeho všeho tedy Putin v Teheránu dosáhl?  

Dalo se očekávat, že se íránští představitelé postaví na Putinovu stranu v ruské agresi na Ukrajině. 

Íránský svrchovaný vůdce Alí Chameneí prakticky kopíroval Putinovu propagandu, když invazi 

ospravedlňoval „nezbytností převzít iniciativu dřív, než ji převezme někdo jiný a způsobí válku“. 

Neopomněl dodat, že NATO je nebezpečnou entitou. Rusko-íránské partnerství je od počátku války na 

Ukrajině pro Rusko důležitější než kdy dřív, a to nejen kvůli západní izolaci Ruska. Írán je také izolován 

a nevypadá to, že by mělo v blízké době dojít k výraznějšímu posunu ve vyjednáváních o tzv. Íránské 

jaderné dohodě, která Írán fakticky izoluje od mezinárodního společenství. Z praktického hlediska 

může nyní Rusko do Íránu vyvážet více vlastní pšenice a zmírňovat tak Západem uvalené sankce na tuto 

komoditu. Oba státy rovněž vedou dialog ohledně obcházení sankcí. Jednají o zprovoznění koridoru, 

který by Rusko přes Írán propojil s Perským zálivem, což by umožnilo export ruského zboží do Indie. 

Putin dále podnikl kroky k zavedení zóny volného obchodu mezi oběma zeměmi. Znepokojující je také 

údajné vyjednání dodávek íránských dronů do Ruska, které mohou být použity v invazi na Ukrajinu. 

V neposlední řadě pak došlo k podpisu memoranda mezi Íránem a ruským státem vlastněnou 

společností Gazprom, které mělo dosáhnout hodnoty až 40 miliard dolarů. Gazprom na jeho základě 

pomůže Íránu v rozvoji ropných polí a ve výstavbě plynovodů.  

Otázkou zůstává, zda si Rusko s Íránem reálně má co nabídnout. V případě ropy a zemního plynu se 

totiž jedná o komodity, ve kterých si obě země konkurují, o to více v době, kdy jsou oba státy 

mezinárodně izolované. Putinova návštěva tak spíše vykazuje známky zoufalství, jelikož už skutečně 

nezbývá moc míst, kde by byl Vladimir Vladimirovič ještě vítán. 
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Srovnáme-li cesty Bidena a Putina na Blízký východ, lze mezi nimi pozorovat mnohé podobnosti. Obě 

se konaly z nutnosti. Obě s sebou přinesly četná ponížení obou státníků. Obě připomněly klíčovost 

blízkovýchodního regionu v geopolitických otázkách, v tuto chvíli zejména ve vztahu k válce na 

Ukrajině. Obě cesty také ukázaly, že jsou světoví vůdci ochotni činit pro svou věc nemalé ústupky.  
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