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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá geostrategickou rolí základny Diego Garcia.
Konkrétně je zkoumán chronologický vývoj této role od vybudování základny až do
současnosti. Cílem práce je analýza rozsahu, motivace a příčin těchto změn stejně jako
jejich bližší vysvětlení. Výzkum je teoreticky ukotven v publikacích admirála Alfreda
T. Mahana, který se obšírněji věnoval problematice námořní velmoci, se kterou se
budování základen úzce pojí. Kromě materiálního vývoje základny, který do určité míry
reflektoval strategickou roli základny, je analyzován i regionální a globální kontext. Ten
je důležitý k celkovému porozumění funkce, kterou základna pro Američany plnila.
V neposlední řadě je věnována detailní pozornost i praktickému využití základny a
jejímu zapojení do nejrůznějších operací, které reflektuje právě strategickou úlohu
základny. Zároveň lze tímto způsobem doplnit dosud nezveřejněné strategické
dokumenty vlád Spojených států, popřípadě Spojeného království. Na základě
provedeného výzkumu se lze domnívat, že se původní role základny od jejího
vybudování několikrát proměnila. Je ovšem velice obtížné určit, hlavní příčinu, která
tuto změnu způsobila, ovšem velice pravděpodobně šlo o kombinaci několika různých
faktorů.

Abstract
The concern of the diploma thesis is the geostrategic role of the base on the island
Diego Garcia. It deals chronologically with the evolvement of this role since the base
was established until the present time. Apart from the analysis of the extent, motivation

and reasons of the evolvement, the explanation of all these is provided as well. The
research is based on the theories formulated by admiral Alfred T. Mahan who was
primarily concerned with the agenda of a naval superpower. The issue of bases is
directly linked to that subject. The analysis pays attention to physical development of
the facilities on the island which to a certain extent reflects the strategic role of the base.
It also further examines the regional and global context which is deemed to be crucial
for the better understanding of the function the base had for the United States. Practical
usage of the base is analysed for a better explanation of the role the base played as some
of the contemporary documents are still classified and unavailable. According to the
research, the role the base played changed several times but it is very difficult to point
out the main factor that caused the change. Most probably, it was caused by a
combination of several factors.
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Vymezení tématu
Spojené státy americké disponují největším množstvím zámořských základen na
světě, nicméně cílem tohoto výzkumu bude pouze jediná z nich. Diego Garcia
leží uprostřed Indického oceánu a je jednou z největších amerických základen
mimo území USA vůbec. Diego Garcia se nachází přesně uprostřed důležité
námořní tepny mezi Hormuzským průlivem a Malackou úžinou, kterou denně
proplouvají stovky lodí naložených tisíci barelů ropy vytěžených v Perském
zálivu. Zároveň proudí opačným směrem velké množství zboží z Asie, které
tudy putuje dále do Evropy. Díky jedinečné geografické poloze základny tak
USA disponují značným vlivem nejen na celý region, ale i na oblast východní
Asie. Na Diego Garcia mají Spojené státy k dispozici zařízení, kde mohou
libovolně kotvit téměř veškerá jejich ozbrojená plavidla, a zároveň lze základnu
využít pro potřeby letectva. Z tohoto hlediska je možné vyslání jednotek
kamkoliv v regionu v relativně krátkém čase. Základna byla od počátku svého
zřízení využívána k různým úkolům a funkcím. Ty se odvíjely nejen od doby, ve
které se zrovna svět nacházel, ale také od role, která byla základně ze strany
USA přidělována. A právě proměna strategické role základny bude předmětem a
cílem tohoto výzkumu.
Jedná se o relativně aktuální téma na poli bezpečnostní politiky a
strategie, Diego Garcia se přitom poměrně úspěšně vyhýbá větší medializaci (na
rozdíl například od základny Guantanámo), přestože se jedná o jednu
z nejdůležitější zahraničních základen, kterými USA disponuje. Nejenže je
základna v ideální lokaci pro kontrolu všech frekventovaných námořních tras
v Indickém oceánu (především Hormuz – Malaka), zároveň však díky své
izolované pozici poskytuje Spojeným státům dostatečnou míru soukromí a
diskrétnosti, která je vhodná k provozu tajných vojenských technologií a
operací. Strategická role základny se však od doby jejího vzniku v 70. letech
několikrát měnila, a dnes tak má základna poměrně odlišnou roli, než jaká jí
byla na počátku přisuzována.

Cíl práce
Cílem práce je ověřit, zda, do jaké míry a z jakých důvodů se v průběhu své
existence měnila role americké vojenské základy na Diego Garcia. Tento případ
je chápán jako specifické ‚okno‘ do americké bezpečnostně-obranné politiky
v regionu Indického oceánu a širším regionálním kontextu. Zkoumány budou jak
vlivy vnitřní, týkající se reformulace americké strategie, tak systémové, na něž
americká politika (a základna Diego Garcia jako její součást) musí reagovat.
Práce chce osvětlit, co a proč případné změny v tomto kontextu znamenaly.
Zohledněn vždy konkrétní záměr, který USA základně přisuzovaly (zkoumané
na základě strategických dokumentů zmiňujících buď přímo základnu, nebo širší
politiku USA v této oblasti), zároveň se práce zaměří na změny a úpravy
materiálního zázemí základny (které by změny ve strategickém uvažování
transponují do praktické roviny). Výsledek práce má ucelenou formou
poskytnout objasnit způsob a příčiny vývoje strategická role základny Diego
Garcia a poskytnout tím vhled do obecnější americké strategie v regionu.

Teoretické ukotvení, metodologie, operacionalizace a použitá data
Práce bude obsahovat dvě základní části: teoretické zakotvení a případovou
studii s chronologickým uspořádáním. V teoreticko-analytické části zapracuji
téma strategické role základny do kontextu vybrané teorie mezinárodních
vztahů. Základním podkladem bude teorie Alfreda T. Mahana, která se obecně
věnuje problematice strategických míst/základen ve světovém oceánu.
S ohledem na dobu, kdy Mahan teorii publikoval, bude potřeba její adaptace na
změněné reálie mezinárodního systému, aby se dala aplikovat i v kontextu
tohoto výzkumu. Mahan je zmiňován v článcích a knihách věnujících se
moderním námořním strategiím, např. John B. Hattendorf (Hattendorf, 2013)
nebo Geoffrey Till (Till, 2009), ze kterých budu v práci také vycházet.
Část obsahující případovou studii se bude zabývat jak vývojem
materiálního zázemí, tak i rolí základny ve strategických dokumentech. Budou
vyhledány dokumenty, které jsou již zcela nebo alespoň částečně odtajněné a
které jsou relevantní pro předmět zkoumání. Tyto dokumenty pak budou
vyhodnoceny s ohledem nejen na vývoj materiálního vybavení a možné proměny
základny, ale také s celkovým kontextem světového a regionálního dění

v konkrétním období. Případné změny, ať už materiální, strategické a podobně,
budou následně kriticky zhodnoceny. V tomto hodnocení bude zohledněna jak
rychlost, tak i míra provedených změn. Tímto způsobem bude možné porovnat
nejen změny samotné, ale také jejich případné příčiny a zejména důsledky.
Potřebná data budou vyhledána v elektronických archivech americké a britské
vlády, eventuálně v soudobých médiích a odborné literatuře, a dále v případných
zveřejněných rozhovorech s dobovými aktéry. Využívána budou také data
různých mezinárodních organizací, která budou relevantní, a to především
s ohledem na rozvoj celého regionu (např. námořní doprava a obchod).
V rámci této části práce bude také zohledněno, zda a, pokud ano, do jaké
míry došlo k proměně strategického kontextu okolního regionu. Případné změny
pak budou srovnávány s vývojem základny a ověřovat do jaké míry se regionální
vývoj podílel na konkrétních změnách učiněných americkou administrativou.
Zabývat se budu nejen světovým vývojem s ohledem na daný region, ale také na
jeho možné dopady, které se do vývoje mohly promítnout. Předmětem zkoumání
bude také způsob a zapojení základny do vojenských operací USA v širším
regionu. Právě toto zapojení totiž pravděpodobně prokáže skutečnou podstatu a
škálu možností využití samotné základny. Především současné a nedávné
dokumenty ohledně základny totiž podléhají utajení, a nejsou tak dostupné ani
za účelem vědeckého bádání. Chronologické členění případové studie této práce
mi umožní srovnání napříč různými érami provozu a správy základny.
Výstupy případové studie budou nejen zhodnoceny na základě plánů
administrativy, ale zároveň také v rámci vztahu k událostem v rámci
regionálního a světového kontextu. Součástí práce bude také malé srovnání
s dalšími základnami USA, na kterém bude znázorněna (ne)výjimečnost
základny Diego Garcia.
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Seznam použitých zkratek

BIOT

Britské Teritorium v Indickém oceánu (British Indian Ocean Territory)

BRI

Nová Hedvábná stezka (Belt and Road Iniciative)

CENTCOM Centrální velitelství Spojených států amerických (United States Central
Command)
CENTO

Central Treaty Organization

CIA

Ústřední zpravodajská služba (Central Intelligence Agency)

CSG

Bojová skupina letadlové lodi (Carrier Strike Force)

GAO

Vládní účetní kancelář (Government Accountability Office)

GPS

Globální navigační systém (Global Positioning System)

GRAB

Galaktické radiační pozadí (Galactic Radiation and Background)

ISA

Poradce ministra obrany pro otázky bezpečnosti v mezinárodních
vztazích (Assistant Secretary of Defense for International Security
Affairs)

IUSS

Integrovaný podvodní sledovací systém (Integrated Undersea
Surveillance System)

JCS

Sbor náčelníků štábů (Joint Chiefs of Staff)

NASA

Agentura pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space
Administration)

NOSS

Námořní oceánský sledovací systém (Naval Ocean Surveillance System)

NSA

Národní bezpečnostní agentura (National Security Agency)

OSN

Organizace spojených národů

PAT

Pacific Area Trainer

RDF

Síly rychlého nasazení (Rapid Deployment Force)

SAC

Strategické velení letectva (Strategic Air Command)

SIC

Konceptr strategického ostrova (Strategic Island Concept)

UNCLOS

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (United Nations
Convention on the Law of the Sea)

USA

Spojené státy americké (United States of America)

VB

Velká Británie

1

Úvod
Existuje řada způsobů a úhlů pohledu, z nichž lze na vojenské základny států
nahlížet. V závislosti na nich pak lze hodnotit různé faktory, které v konečném důsledku
pomohou získat určitou představu o důležitosti a významu té či oné konkrétní základny.
Některé základny jsou pro svou důležitost, typ činnosti, či umístění známější, jiné méně.
Některé méně známé základny ovšem mohou být záměrně chráněny před širší
medializací, právě pro svou důležitost. Jednou z těchto základen je i Diego Garcia.
Tématem této práce je základna Diego Garcia. Výzkumnou otázkou je pak její
vývoj a geostrategická role, která se v průběhu let více či méně měnila. Právě rozsah,
motivace a vysvětlení těchto změn patří k dalším rozšířením, na které se v rámci výše
zmíněné otázky práce snaží poskytnout odpovědi. Ke zkoumání daného tématu byl
zvolen metodologický postup jednopřípadové studie, kterou lze dále zařadit jako
disciplinovanou interpretativní studii. Svou pozornost věnuje nejen materiálnímu
vývoji, kterým základna od svého vzniku prošla, ale také okolnostem, které Spojené
státy k založení a provozu základny vedly. Předmětem tohoto výzkumu se Diego Garcia
stala i s ohledem na fakt, že základna není v porovnání s jinými strategicky důležitými
základnami předmětem mnoha publikací, výzkumných prací nebo knižních zdrojů.
Právě izolace a nedostupnost ostatně kolem základny vytváří, přinejmenším
v akademické sféře, jakési tmavé místo, které si tato práce klade za cíl, alespoň z části,
vyplnit.
Role základny a její proměna je v práci zkoumána v několika různých
perspektivách. Tou první je perspektiva materiálních změn, případně úpravy zázemí
základny. V této rovině zkoumání je předpokládáno, že materiální zázemí, a jeho
případné úpravy a změny reflektují funkci, kterou základně Spojené státy přikládají.
Zároveň z nich lze do určité míry vyvodit možnosti využití, a případně i faktickou roli,
kterou tak základna mohla mít. Další perspektivou, skrze níž bude základna zkoumána,
je praktické využití základny. Tímto způsobem lze zjistit, jakou faktickou úlohu
základna plnila, jaký typ operací se na ní odehrával, na čem měla podíl apod.
V neposlední řadě je pak užita i perspektiva vnějších regionálních a globálních událostí,
které mohly mít přímý, či nepřímý dopad na roli, kterou základna plnila. Všechny
zmíněné úhly, z nichž je na základnu nahlíženo, jsou v práci obsaženy. Nejsou
výrazným způsobem oddělovány, ovšem pro čtenáře je vždy zřejmé, kterou z daných
perspektiv daná část práce právě užívá.
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Jak již bylo zmíněno výše, základna je kvůli své geografické poloze v částečném
informačním vakuu. Publikací, které by se základně a s ní spojené problematice
obšírněji věnovaly, je pouze několik. Z hlediska výzkumu je komplikací i fakt, že téměř
všechny prameny od osmdesátých let dále, které se týkají základny, podléhají utajení a
dosud nebyly publikovány. Přestože pak některé z těchto pramenů odtajněny byly, a to
především na britské straně, nedošlo k jejich digitalizaci, a tudíž jsou dostupné pouze
k přímému nahlédnutí při osobní návštěvě archivů, které jsou většinou umístěny
v Londýně. To je hlavní důvod, proč je řada z nich citována pouze sekundárně. Z mála
prací, které se tématem základny zabývají, se jich část zaměřuje na tématiku původních
obyvatel ostrova a (i)legalitu jejich vystěhování. K té došlo na konci šedesátých let a
dodnes vzbuzuje značnou kontroverzi.
Práce se tedy primárně opírá o knihu Petera H. Sanda United States and Britain
in Diego Garcia. Jedná se o poměrně krátkou, detailně zpracovanou publikaci, která se
problematice základny věnuje z mírně kritického pohledu. Spíše než jako zdroj
informací však byla publikace užívána jako rozcestník při hledání originálních pramenů
a dalších relevantních zdrojů. Většina však byla dostupná jen ve velmi omezené míře, a
proto práce často obsahuje sekundární citace, aby o důležité informace nebyla
ochuzena. I samotná kniha se z velké části skládá z několika důležitých dokumentů,
které se především se vznikem základny pojí. Druhou publikací, která se obšírněji
věnuje problematice základny je Island of Shame od Davida Vinea. Přestože se kniha
velmi detailně věnuje problematice původních obyvatel a dopodrobna mapuje jejich
povětšinou tragické osudy a soudní pře o možnost návratu do domoviny, opět umožnila
dohledání některých dalších zdrojů a publikací, které byly pro tento výzkum důležité.
Většina z nich ovšem opět nebyla pro účely tohoto výzkumu dostupná, a tudíž je i
v tomto případě využito sekundárních citací. K dalším knihám, které jsou v práci
citovány a ze kterých výzkum významně čerpal, patří například The U.S. Intelligence
Community nebo Superpower Rivalry in the Indian Ocean and American Perspective.
S ohledem na předmět výzkumu a nedostatek přístupných dokumentů a pramenů čerpá
práce z širší škály různých publikací, které však poskytly vždy pouze zlomek
potřebných údajů. Z tohoto důvodu jsou tak některé publikace citovány pouze jednou.
Teoretická kapitola je ukotvena na tvorbě Alfreda Mahana. Primárně bylo využito jeho
knih The Influence of Sea Power Upon History (1660-1783) a Naval Strategy Compared
and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations on Land. Užity
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byly jak originální publikace, tak i současnější texty, které Mahanovy myšlenky
představují jako stále aktuální a nadčasové.
Práce je strukturována chronologicky, a to od prvotních návrhů na vybudování
základny na ostrově Diego Garcia až po současnost. Tato struktura se jevila jako
nejlogičtější a nejpřehlednější, neboť umožňuje i srovnání mezi jednotlivými časovými
úseky. V první kapitole je pozornost věnována teoretickému ukotvení práce. Důraz je
kladen na již zmíněnou teorii admirála Alfreda Mahana, která je i přes řadu nedostatků
stále aplikovatelná i téměř sto let od její formulace. To je možné především díky její
univerzálnosti. Právě ta byla primární motivací při výběru vhodné teorie pro celý
výzkum. Kapitola nadále zmiňuje i hlavní kritiky teorie a zároveň blíže charakterizuje,
jakým způsobem lze základny rozlišovat a kategorizovat. Druhá kapitola se už věnuje
přímo samotné základně. Ta je krátce představena, zároveň je tato základní
charakteristika doplněna i regionálním významem a výčtem současného materiálního
vybavení ostrova. Ve druhé části je pak pozornost věnována okolnostem vzniku
základny. Zde jsou popsány nejen praktické podklady a návrhy na využití, ale i samotné
debaty o získání financí na realizaci projektu. Kapitola končí faktickým schválením
finančních prostředků a výstavbou základny. Následující část se věnuje časovému úseku
od vzniku základny, čímž plynule navazuje na předchozí část, a končí v osmdesátých
letech, které znamenaly i praktický konec období studené války. V této kapitole jsou již
využívány všechny tři perspektivy zkoumání, jak byly popsány v přechozích řádcích.
Závěrečná kapitola se věnuje časovému úseku od devadesátých let až po současnost.
Pozornost je postupně věnována proměně ve vývoji od velmocenské rivality během
období studené války, přes menší státní aktéry, vůči kterým Američané opakovaně
zasahovali v širším regionu Perského zálivu, až po nestátní aktéry, kteří se na scénu
dostávají na přelomu tisíciletí. Kapitola i celá práce je završena krátkým pohledem na
současnou situaci a zároveň nabízí i stručnou prognózu budoucího vývoje v oblasti.
V úplném závěru práce jsou pak shrnuty výsledky výzkumu, stejně jako hlavní body,
které slouží jako stručný výtah toho nejdůležitějšího, co je v práci obsaženo, čímž je
usnadněno pochopení výstupů výzkumu.
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1. Role vojenských základen v geopolitické perspektivě
Tato kapitola se zabývá teoretickým ukotvením role vojenských základen
a jejich významu z geopolitické perspektivy, zejména s ohledem na námořní strategie.
Tato práce je jednopřípadovou studií, kterou lze zároveň označit za disciplinovanou
interpretativní studii. V jejím rámci je zkoumán konkrétní případ, který je ovšem
zkoumán skrze již existující teorii. Ta ale k jeho zkoumání dosud nebyla aplikována.
Zároveň pak „…zkoumaný případ neslouží jako nástroj pro práci s teorií, ale naopak
teorie je vodítkem pro práci s případem.“1 Podrobněji představena bude níže především
teorie Alfreda T. Mahana. Ta se zabývá problematikou námořní velmoci, se kterou se
budování a užívání základen jednoznačně pojí. S ohledem na dobu, kdy Mahan své
teorie publikoval, je ovšem nutné se zaměřit na jejich kritické zohlednění a výklad, aby
byl v jejich uplatnění nalezen smysl i pro současný mezinárodní kontext. Jeho teorie
jsou totiž postaveny na roli námořnictva jako jediné na moři operující síly. V současném
světě je nutno brát v potaz především existenci letectva, která byla umožněna
technologickým pokrokem od doby, kdy Mahan publikoval.

1.1 Mahanova koncepce
Admirál Alfred T. Mahan se stal klíčovou postavou v oblasti námořních
strategií, neboť byl prvním, kdo spojil širší národní a mezinárodní kontext událostí
s námořními aktivitami. Tímto revolučním spojením umožnil námořním plánovačům
lépe pochopit a vyvinout strategickou námořní doktrínu.2 Autor psal v době velkých
změn v oblasti loďařství a námořních technologií, kdy dřevo nahradilo železo a ocel,
plachty pára a dělové koule vystřídaly dělostřelecké granáty. V tomto kontextu bylo
zjevné, že operační rádius námořnictva bude limitován, pokud nebude moci
na předsunuté základně doplnit palivo a zásoby.3 Již v tom lze spatřit strategickou
a taktickou potřebu předsunutých základen, díky nimž se rozšiřuje oblast, ve které lze
námořnictvo nasadit a ve které mohou lodě efektivně operovat. To ostatně potvrzuje
i sám Mahan, který se domnívá, že kontrola námořního regionu je primárně zajištěna
námořnictvem. Sekundárně pak vhodně vybranými pozicemi jeho základen, odkud
Kořan, Michal. Jednopřípadová studie. In Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku: Kvalitativní
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. s. 34.
2
Mahan, Alfred T., and John B. Hattendorf. Mahan on Naval Strategy: Selections from the Writings of
Rear Admiral Alfred Thayer Mahan. Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2015. s. 9.
3
Ibid., s. 12.
1
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následně námořnictvo může uplatnit svoji sílu. Přestože v této souvislosti mluvil autor
jmenovitě o oblasti Karibského moře4, lze se domnívat, že je tento princip uplatnitelný
i v jiných oblastech, například v Indickém oceánu, a to specificky využitím základny
k lepšímu postavení námořnictva, které umožňuje spolu s mobilní silou kombinaci
nutnou k vítězství ve válce.5 Síla je chápána jako důležitější element, nicméně pozice by
podle Mahana neměla být podceňována, protože v konečném důsledku může hrát
klíčovou, rozhodující roli.6 Základny tvoří defenzivní složku námořnictva, která je
základem pro vedení války a slouží k tomu, aby námořnictvo mohlo volněji operovat
v ofenzivních akcích, které jsou nástavbou při vedení války, a nutností k vítězství.7
Mahan zároveň považuje za klíčové, aby základny, ze kterých začne námořnictvo
operovat, byly umístěny na okraji státu, což v jeho době znamenalo pobřeží Spojených
států. Dodává ovšem, že v případě rozšíření války do vzdálenějších částí zeměkoule je
potřeba zajištění přístavů, které by sloužily jako sekundární nebo kontingentní základny
pro místní vedení války. Tyto základny by pak měly existovat v každém regionu, ve
kterém by mohly být zapotřebí. Zároveň musí být zajištěna komunikace mezi domácími
a lokálními základnami, kterou by mělo zajišťovat námořnictvo. Konkrétními
uvedenými příklady zde pak byl Mys Dobré naděje a Mauricius. 8 Je ovšem také
poukázáno na fakt, že s rostoucím množstvím základen roste i obtížnost jejich obrany.
Ta je v přímém vztahu nejen s jejich množstvím, ale také se vzdáleností a s jejich
vzájemnou blízkostí.9
Důležitost námořní dominance je zakotvena v ekonomickém aspektu vnímání
moří a oceánů. Ty jsou pro Mahana primárně jakýmisi ,,dálnicemi“, které jsou
využívány k obchodu a přepravě zboží. Tato funkce je však v období války ohrožena,
a tak musí existovat námořnictvo, které zabezpečení tohoto sektoru zajistí. Právě
z tohoto důvodu je i dnes zmiňována důležitost budování základen v klíčových místech

4

Mahan, Alfred T., The Interest of America in Sea Power, Past and Present. Boston: Little, Brown, and
company, 1917. s. 102.
5
Mahan, Alfred T., Naval strategy compared and contrasted with the principles and practice of military
operations on land : lectures delivered at U.S. Naval War College, Newport, R.I., between the years 1887
and 1911. Boston: Little, Brown, and company, 1911. s. 99.
6
Mahan, The Interest of America…, s. 291.
7
Mahan, Naval strategy ..., s. 149-150.
8
Mahan, Alfred T., The Influence of Sea Power Upon History, (1660–1783). Boston: Little, Brown, and
company, 1898. s. 514.
9
Mahan, Naval Strategy…, s. 178.
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s ohledem na svá ekonomická centra, ale zároveň umožňující potřebnou ochranu
i relativně vzdálených hranic vlastního státu.10
Zásadním aspektem ke kontrole vzdáleného námořního regionu je pak přímo
pozice námořnictva. To má být umístěno na klíčovém místě, které umožní strategickou
kontrolu celého tohoto námořního regionu.11 Není nijak blíže specifikováno, zda má být
kontroly dosaženo pouze přítomností námořní flotily, či vybudováním stálé základny.
Vzhledem k již zmíněným faktorům pro námořní operace ve vzdálených regionech lze
považovat vybudování základny za ideální řešení. S ohledem na také již zmíněný
ekonomický faktor, se lze domnívat, že tato pozice by konkrétně v regionu Indického
oceánu měla být v oblasti, ze které bude možné kontrolovat jak námořní obchodní trasy
v okolí Indického poloostrova, tak i cestu od Mysu Dobré naděje k Malackému průlivu.
Jedním z klíčových bodů Mahanovy koncepce totiž byla také identifikace pěti klíčových
geografických míst. Autor se domníval, že jejich kontrola je klíčová pro jakoukoliv
globální námořní mocnost. S ohledem na téma této práce není překvapením, že tři
z těchto pěti míst12, leží v pomyslném trojúhelníku, jehož velká část leží právě
v Indickém oceánu.

1.2 Kritika Mahanovy koncepce
Jak tomu u podobných teorií bývá obvyklé, i Mahanova koncepce je kriticky
hodnocena a rozebírána. Pravděpodobně nejzásadnějším a nejčastěji opakovaným
nedostatkem je zastaralost teorie, kterou způsobil především rozvoj a četné zavádění
nových technologií. Nejedná se ovšem o jedinou výtku, neboť někteří z Mahanových
kritiků byli i jeho současníci, kteří s ním ale nesdíleli některé jeho názory v oblasti
námořních strategií. Objevuje se také kritika, která se zakládá na roli mezinárodního
práva a jeho nekompatibilitě s Mahanovou námořní teorií.
Nejzvučnější je tedy kritika směřující na zastaralost Mahanovy teorie. Nelze se jí
divit, neboť opomíjet existenci letectva, ponorek, torpéd, raket, min a dalších
vynálezů13, které se na mezinárodním poli objevily, by bylo zásadním nedostatkem.
10

Hattendorf, John B., Jordan, Robert S. (eds.), Maritime Strategy and the Balance of Power. Britain and
America in the Twentieth Century. New York: Palgrave Macmillan, 1989. s. 87.
11
Mahan, Naval Strategy…, s. 205-206.
12
Doverské úžiny, Gibraltar, Singapur/Malacký průliv, Mys Dobré naděje a Suezský průplav v
Yoshihara, Toshi, a James R. Holmes, Asia looks seaward: power and maritime strategy. New Delhi:
Pentagon Press, 2009. s. 51.
13
Hattendorf, Maritime Strategy …, s. 5.
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Právě z řad letců pak překvapivě vzešla kritika ještě v době Mahanova života, ta ale
měla historický přesah.

1.2.1 Kritika koncepce z perspektivy vzdušných sil
Zejména nutnosti a potřebě zámořských základen se věnoval také Mahanův
současník a jeden ze zakladatelů amerického letectva, generál William Mitchell.14 Ten
přímo argumentoval potřebou vytvoření „řetězců ostrovních základen“, které by byly
využity leteckými silami Spojených států k vysílání letounů do zahraničí k boji
s nepřítelem.15 Zásadní motivací k vytvoření základen bylo přesvědčení, že nadřazená
letecká síla bude dominovat všem námořním oblastem, pokud bude operovat právě
z pozemních základen. Zároveň také zastával názor, že letecká síla, pokud je předchozí
podmínka splněna, vždy převáží nad jakoukoliv silou námořní, bez ohledu na
přítomnost letadlových lodí. Ostrovy měly být podle Mitchella pro základny ideálním
místem, jelikož ostrov nemohl být nikdy dobyt nepřítelem, pokud byla zachována
vzdušná nadvláda a dominance. Zmíněna je také nutnost určitého pozemního personálu
na takovýchto základnách, který by měl na starosti údržbu zde operujících strojů. Navíc
také argumentuje tím, že na severní polokouli takovýchto ostrovních základem není
potřeba, s ohledem na geografické rozložení kontinentů, které letectvu umožňuje
pokrytí z tradičních kontinentálních základen.16
Dalším zásadním faktorem, o který se Mitchell opíral, byla rychlost použití
letectva. Ta se v jeho chápání do jisté míry dala označit za preemptivní, neboť
vycházela z nutnosti co nejrychleji zničit letectvo protivníka, čímž by se otevřela cesta
k jednoduššímu vítězství v případném konfliktu či válce. Zde byla kromě rychlosti
zásadní také připravenost letectva.17
Je až s podivem, do jaké míry se Mahan s Mitchellem prolínají v názorech na
potřebu předsunuté základny. Oba vycházeli ze svých profesních dovedností, zkušeností
a postojů. Ty se povětšinou diametrálně lišily. I přesto ovšem v otázce základen panuje
vzácná shoda, byť odůvodnění je opět zcela v nesouladu. Právě tato shoda je tedy

„Mitchell, William Lendrum 1879-1936.“ Contemporary Authors. Encyclopedia.com.
https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/mitchell-william-lendrum-1879-1936
(navštíveno 2.3.2018).
15
Mitchell, William L., Winged Defense, s. xvi a 12. In: Jablonsky, David, Roots of Strategy,
Mechanicsburg: Stackpole Books, 1999. s. 414.
16
Ibid., s. 437-438.
17
Ibid., s. 414.
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jakousi anomálií, kterou je potřeba blíže zkoumat a pochopit. Jedná se totiž o koncept,
který zjevně strategicky přesahuje jednotlivé složky amerických ozbrojených sil, které
si ovšem samostatně uvědomují jeho důležitost. Ta se ostatně projevila i v dalších
obdobích, jichž se už ani jeden z těchto mužů nedožil.
Takovým doposud nejdelším obdobím byla éra studené války. V ní se promítly
zkušenosti z druhé světové války, která jasně ukázala, že všechny složky armády
(námořnictvo nevyjímaje) musí být schopny efektivně koordinovat svou činnost.
Studená válka s sebou také přinesla nový koncept, který byl přítomný po celou dobu
jejího trvání. Tím byl koncept využití síly k odstrašení nepřítele. Námořní kontrola
a zabezpečení důležitých námořních tras ovšem na důležitosti nijak neztratilo, a to
navzdory proměně, která se na mezinárodním poli odehrála.18 Možné využití
a funkčnost základen, které se nacházejí na strategicky důležitých místech, se už v té
době také dočkalo zásadní změny. Základny mohly být, alespoň v některých případech,
využívány leteckými silami19, které krátce po skončení druhé světové války hrály
především ve vojenských strukturách Spojených států klíčovou roli. Došlo tak
k naplnění některých koncepcí generála Mitchella, který ve svých dílech předběhl svou
dobu o několik desetiletí.

1.2.2 Kritika z pohledu mezinárodního práva
Někteří současní Mahanovi kritici argumentují, že v dnešní době, kdy na mořích
vládne tak jako na pevnině role práva, si námořní velmoci nemohou prostě rozdělit svůj
vliv a kontrolu nad daným námořním regionem. Musí také počítat se zájmy okolních
pobřežních států, které spíše upřednostní zamezení vstupu možné hrozby do jejich
regionu, před spoluprací s jednou z velmocí. Množství takových států se navíc logicky
zvýšilo se vznikem nových, které pochopitelně také disponují určitými zájmy ve svých
pobřežních oblastech.20 Jak ale dokazují Spojené státy, jedna ze zemí, které
neratifikovaly Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS),

Hattendorf, Maritime Strategy …, s. 275-176.
Weitz, Rockford, “Strategic Oceanic choke points; are they still important,” working paper. Fletcher
School of Oceanic Studies, Tufts University, December 12, 2000.
http://fletcher.tufts.edu/Maritime/~/media/Fletcher/Microsites/Maritime/pdfs/Oceanic_Chokepoints.ashx
(navštíveno 4.3.2018).
20
O´Neil, Robert, Foreword. In: Hattendorf, John B., Jordan, Robert S. (eds.), Maritime Strategy and the
Balance of Power. Britain and America in the Twentieth Century. New York: Palgrave Macmillan, 1989.
s. xiii.
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role práva nemusí být až tak svazující, jak se tito kritici mohou domnívat. Přesto se však
námořnictvo Spojených států UNCLOSem řídí a ve většině případů jej respektuje.21

1.3 Relevance Mahanovy teorie pro současnost
Jak již bylo zmíněno, Mahanovy myšlenky dnes bývají označovány za zastaralé,
či překonané. Ovšem role, kterou Mahanova díla hrají i dnes v oblasti námořních
strategií a boje na moři, je stále nezanedbatelná. Svědčí o tom nejen množství publikací,
které na něj reagují či navazují, ale i fakt, že je jednou ze základních postav, o které je
vyučováno na námořních akademiích po celém světě, včetně Námořní Akademie
Spojených Států v Annapolis.22 Klíčová je především filosofie a teorie, kterou Mahan
rozvinul, a kterou se řídilo námořnictvo Spojených států i třeba během vývoje po roce
1940.23 Přestože bývá zpochybňována teorie velkých námořních bitev a námořní síla již
není považována za rozhodující, stále platí její důležitost k ovlivnění průběhu operací na
souši.24
Je také potřeba zdůraznit, že ve druhé polovině 20. století doplnila Mahana
především teorie Sira Juliana Corbetta, který vycházel z clausewitziánského pojetí
teorie. To znamenalo, že námořní strategie již nebyla chápána jako samostatný celek,
ale jako jeden z prvků, který slouží k použití síly k dosažení politických cílů. Tento
způsob uvažování byl převeden do praxe v politice USA prostřednictvím úředníků
a poradců na nejrůznějších postech, se zářným příkladem Henryho Kissingera.25
Navzdory tomu ovšem lze použít Mahanovu koncepci a teorii, která se přímo věnuje
budování a existenci zámořských základen, neboť i přes její nedostatky ji stále můžeme
označit za nadčasovou. S tímto tvrzením souhlasí například i Yoshihara a Holmes, kteří
Mahanův pohled přímo zmiňují jako jeden z možných přístupů ke zkoumání vztahu
námořních záležitostí v současné Asii.26
I přes již zmiňovaný odklon je totiž stále patrné, že Mahan zcela neopustil
chápání amerických stratégů. To lze vidět, na způsobu vnímání námořní síly Spojených
států z jejich strany. Dominance je brána jako fakt, a tudíž je nutné posunout strategii
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26
Yoshihara, Asia looks seaward..., s. 7-8.
22

10
o stupínek dál. Proto se rozvíjela problematika vlivu námořnictva na operace probíhající
na souši, obojživelné akce, a především zabezpečení námořních tras.27
Dokonce lze i částečně tvrdit, že po druhé světové došlo k dalšímu naplňování
Mahanovy koncepce. Zdárným příkladem je námořní strategie během studené války,
která umístila velkou část útočných sil v zámoří, zatímco v předválečné době byly tyto
síly alokovány na území domácího státu. Vyhovovala tak požadavku na zlepšené
strategické umístění a možnost rychle reagovat na možné kroky nepřátelské strany.28
I v současnějších strategiích je také nadále přímo navazováno na Mahanovy myšlenky,
především v oblasti globálního vymezení a chápání námořních oblastí a jejich
kontroly.29

1.4 Základny v současném světě
V dnešní době již lze spatřovat, že některé státy (a mezinárodní organizace)
zahrnují geograficky vzdálené námořní regiony do svých bezpečnostních perimetrů,
neboť hrozby současného světa, které mají transnacionální charakter, musejí být řešeny
mimo hranice jednotlivých států. Kontrola vzdálených moří daleko od vlastního státu
má také lepší strategickou hodnotu, neboť umožňuje danému státu zvětšit oblast nad
kterou drží kontrolu, což lze označit jako určitou formu post-moderní teritoriální
expanze. Zámořské základny ovšem mohou také sloužit čistě za účelem prezentace síly
a námořní diplomacie konkrétního státu.30 Celkově lze tvrdit, že kontrola vzdálených
námořních regionů představuje dodnes poměrně důležitou součást zahraniční politiky
globálních světových aktérů, v čele s USA. Tento koncept bývá na domácí úrovni často
ospravedlňován otázkou národní bezpečnosti, a s ohledem na výše zmíněné důvody,
které mocnost ke kontrole regionu mohou vést, se jedná o ospravedlnění, které je
legitimní. S odstupem lze tvrdit, že námořní bezpečnost slouží k ukázce a prezentace
síly za externími hranicemi jednotlivých aktérů. Námořní bezpečnost má tedy jistý
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Callwell, Charles E., Military Operations and Maritime Preponderance: Their Relations and
Interdependence, Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1905; reprint, Annapolis: Naval Institute
Press, 1996. a The United States Navy, ...From the Sea,, September 1992.
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt (navštíveno 1.3.2018).
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Hattendorf, John B., and Ernest J. King. U.S. Naval Strategy in the 1990s: Selected Documents.
Newport: Naval War College Press, 2006. s. 85.
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30
Germond, Basil. „The geopolitical dimension of maritime security.“ Marine Policy 54 (2015): 137-42.
doi:10.1016/j.marpol.2014.12.013. s. 140.
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geopolitický přesah.31 Veškeré již zmíněné důvody k budování či provozování
zámořských základen tedy musí být nyní chápány v moderním kontextu již zmíněných
hrozeb, které jsou zcela odlišné od klasických státních aktérů, které měli na mysli
Mahan nebo Mitchell, při tvorbě svých koncepcí a teorií. O globálnosti moderního světa
vypovídá i fakt, že ministerstvo obrany Spojených států vydalo seznam osmi
mezinárodních regionů, které označilo za životně důležitá spojení a tranzitní regiony.
V tomto seznamu se totiž nachází značná část průlivů a průplavů po celém světě, a tak
je spíše otázkou, které oblasti vlastně zahrnuty nejsou. Zajímavostí však je, že pět
z těchto míst, se nachází v Asii.32 Řada těchto bodů je pak totožná s těmi, které o sto let
dříve uváděl Mahan ve svých dílech. Tím je tedy jasně patrné, že se v geopolitickém
chápání strategických bodů za posledních sto let zase až tolik nezměnilo, a opět je tak
dokázáno, proč je použití Mahanovy koncepce legitimní i dnes.
Poměrně zásadní byla, a i v současnosti stále je, také otázka finanční zátěže
v souvislosti s předsunutými základnami. Není s podivem, že samotné vybudování
vojenské základny stojí kapitál, který stát musí být ochotný investovat, protože zkrátka
považuje existenci dané základny na vybraném místě za dostatečně důležitou. Tím
ovšem finanční břemeno spojené se základnou nekončí. Stát musí naopak pravidelně
udržovat zařízení základny v chodu, případně ji nadále rozšiřovat, a v delším časovém
horizontu zajisté i modernizovat. To vše v kontextu nejen vlastní strategie a politiky, ale
také s ohledem na globální situaci a na chování ostatních mezinárodních aktérů.
Poměrně často také dochází k tomu, že je strategie a politika s ní spojená nikoliv
nadřazená finančním kapacitám, ale naopak, je těmito kapacitami přímo ovlivňována,
aby s nimi co nejblíže korespondovala.33 Finance ovšem nejsou jediným úskalím, které
je v souvislosti s provozováním zámořské základny spojeno. Aspektem, který státy také
může potenciálně odradit od vybudování a provozování základny na jiném území, je
ochota místního obyvatelstva a hostitelského státu toto zařízení na svém teritoriu
přijmout.34 V ideálním případě se tedy základna bude nacházet nejen na strategicky
vhodném místě, ale zároveň na minimálně obydlené ploše, a na území vlastního státu,
případně státu, se kterým má země ideální nebo velmi blízký partnerský vztah, čímž se
minimalizuje možná budoucí opozice vůči vzniku a provozu základny.
Germond, „The geopolitical dimension…“, s. 139.
Yoshihara, Asia looks seaward…, s. 65-66.
33
Slack, Brian, and John Starr. „Geostrategy, resources and geopolitics: Implications for the US Navy
and naval port system.“ Marine Policy 21, no. 4 (1997): 309-23. doi:10.1016/s0308-597x(97)00011-0. s.
311.
31
32

12

1.4.1 Rozdělení a typologie zámořských základen
Role zámořských vojenských základen závisí na několika základních faktorech,
které zároveň definují jejich funkci. Od nich se také odvíjí způsob, jakým základny
chápou nejen aktéři, které jsou jejich vlastníky (a provozovateli), ale také ostatní státy,
či subjekty, ve vztahu k nimž jsou základny většinou budovány a používány. Existuje
také řada typologií, které lze při kategorizaci základen využít. Díky nim pak lze
přehledněji chápat typ, funkci, či možnosti využití určitých podobných základen.
Jedním ze základních rozdělení může být to na základny pozemní a námořní.
Zámořské námořní základny jsou velmi často budovány na ostrovech, a to právě proto,
že tyto lokace umožňují státům přístup k mořím a oceánům. Důležitou roli také hraje,
zda se základny nachází přímo na vlastním území státu, nebo se jedná o hostitelské
základny jiného státu. Ten tak do určité míry může ovlivnit, zda základna v dané
podobě a v dané lokalitě bude existovat a v ideálním případě může alespoň
spolurozhodovat o možném vývoji.
Námořní základny můžeme dále rozdělit na základě jejich umístění na snadno
dostupné a izolované. Čím izolovanější základna je, tím těžší se může zdát její obrana,
neboť zásobovací trasy jsou velmi dlouhé. Takové základny ovšem poskytují i výhody.
Jednou z nich je utajení. Ať už jejich samotné existence nebo materiálního zázemí, ale
zejména také aktivit, které se zde mohou odehrávat. Materiální zázemí základen také lze
považovat za určitý ukazatel, na jehož základě může být rozlišováno mezi základnou
námořnictva, leteckou základnou případně základnou pěchoty.
Tato rozdělení se samozřejmě mohou také vzájemně kombinovat. Právě na
možné kombinaci pak lze pozorovat určitou další vlastnost těchto zařízení. Může se
totiž zdát, že vícero využití základny snižuje finanční náročnost na provoz, ovšem také
lze spekulovat o dalších aspektech těchto zařízení. Jedním z nich může být důležitá
strategická poloha takových zařízení. Tím by bylo možné zvýraznit možný potenciál
a naplno využít možnosti, které z toho pro takový stát vyplývají. Význam strategické
polohy pak plyne z dalších vlastností. U námořních základen se jedná se zejména
o geografickou polohu ve vztahu k pobřeží okolních států. Závisí také třeba na blízkosti
frekventovaných námořních cest či operačním rádiusu, který poskytuje z nich
operujícím jednotkám. Samotné využití základny je dané i geopolitickou situací, která
34
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může utvářet podmínky, které mohou způsobit, že základny začnou plnit funkce
částečně nebo zcela odlišné od těch, pro které byly zřizovány. Jedním z nejvýraznějších
rysů, na jejichž základě je možné důležitost základny posoudit, je doba, po jakou byla
základna v provozu, případně, zda je stále využívána či zda (a z jakých důvodů a za
jakých okolností) byla uzavřena.
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2. Základna Diego Garcia a okolnosti jejího vzniku
Následující kapitola se bude věnovat základně Diego Garcia. Ta bude nejprve
představena, a následně budou analyzovány i okolnosti, které jejímu vzniku
předcházely. Z nich bude také dále vyplývat role, kterou měla základna původně plnit
a se kterou byla její výstavba od počátku naplánována. Pozornost bude však věnována
nejen regionálním a světovým událostem, ale také vnitřním debatám uvnitř americké
administrativy.

2.1 Základní charakteristika základny Diego Garcia
Diego Garcia je největším z šesti atolů, které společně s dalšími šesti stovkami
malých ostrůvků tvoří Čagoské ostrovy ležící v Indickém oceánu. Zároveň je tento
atol35 také nejjižněji situovaným z celého souostroví a jediným, který disponuje trvalým
osídlením. Nelze přesněji určit, jak velké množství lidí na atolu žije, nicméně je
uváděno rozmezí mezi třemi a pěti tisíci lidmi, které tvoří jak příslušníci amerických
a britských sil, tak i civilisté, kteří na základně pracují.36 Atol je vzdálen přibližně
960 kilometrů na jih od Malediv, a zhruba tři tisíce kilometrů od břehů východní Afriky
a západní Indonésie (viz Příloha1). Ostrov zaujímá plochu o rozloze 174 čtverečních
kilometrů z nichž je pouze něco přes 27 čtverečních kilometrů souš nad hladinou
moře.37 Svým tvarem ostrov vzdáleně připomíná otisk lidského chodidla (viz Příloha 2),
a je mu tak přezdíváno „otisk svobody“.38 Zároveň je situován jako obrovský přirozený
přístav, protože vnitřní laguna ostrova má rozlohu 125 kilometrů čtverečních s hloubkou
mezi dvanácti až třiceti metry. Ta je navíc z téměř všech stran přirozeně chráněna
pevninou a korálovými útvary.39 Diego Garcia je spolu s ostatními Čagoskými ostrovy
součástí Britského Teritoria v Indickém Oceánu (BIOT)40. Ostrov je tedy dodnes
spravován Spojeným královstvím jako jeho zámořské území, na jehož správu stále
V práci jsou slova atol a ostrov užívána jako synonyma
Vine, David. Island of shame: the secret history of the U.S. military base on Diego Garcia. Princeton,
N.J: Princeton University Press, 2009. s. 6. a “British Indian Ocean Territory“, The World Factbook,
CIA. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_io.html
(navštíveno 14.3.2018).
37
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dohlíží zvláštní komisař a správce, kteří ovšem sídlí v Londýně. Praktickou nejvyšší
autoritou, která je na ostrově přítomna tak je důstojník velící britským silám na ostrově
Diego Garcia, který zde také působí jako komisařův a správcův přímý zástupce.41
Na západní straně ostrova je situována základna amerických ozbrojených sil. Její
součástí je plně funkční ranvej, jejíž délka dosahuje téměř čtyř kilometrů.42 Nechybí
hangáry a jiná letištní technika schopná obsluhy téměř všech současných letounů
americké armády, a to včetně dálkových bombardérů B-1, B-2 Spirit, B-52, a dalších
výzvědných nebo nákladních letounů, popřípadě i létajících tankerů. Zároveň se zde
nachází přístav schopný pojmout bitevní skupinu letadlové lodi (CSG)43 nebo i jaderné
ponorky.44 Natrvalo jsou zde umístěny na dvě desítky nákladních lodí, které na místě
působí jako předsunutá skladiště či zásobárny amerických ozbrojených sil pro případ
potřeby (vypuknutí válečného konfliktu a podobně). V jejich útrobách se nachází
speciálně chráněná výstroj pro desítky tisíc vojáků, výzbroj včetně tanků, helikoptér,
munice, paliva a maziva. Vše je připraveno k zásobování operací v délce až třicet dní.45
Jeví se jako více než pravděpodobné, že jsou na ostrově nebo v jeho blízkosti
uskladněny jaderné zbraně, avšak informaci o jakémkoliv takovém uložení nelze
potvrdit.46 Dalším důležitým zařízením, které se na ostrově nachází je jeden ze čtyř
pozemních vysílačů systému GPS. Nejedná se ovšem o jediný komponent tohoto
systému, který je na ostrově umístěn. Nachází se zde totiž také jedna z šesti
monitorovacích stanic spravovaná americkým letectvem. Tato dvě zařízení pomáhají
udržovat v chodu celý systém nejen sběrem důležité telemetrie satelitů a jejich
monitorováním, ale také samotným vysíláním příkazů a podporou jejich chodu
nahráváním důležitých dat. Obě zařízení také doplňuje vzdálená sledovací stanice, která
patří pod síť satelitní kontroly amerického letectva. Ta je jednou ze sedmi, které na
různých částech planety, podobně jako pozemní antény, umožňuje efektivnější
fungování a kontrolu nad celým navigačním systémem GPS a správu nejen vojenských
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satelitů Spojených států.47 Základna je důležitá pro americkou Agenturu pro letectví
a vesmír (NASA) nejen z důvodu všech zmiňovaných vysílačů. Místní ranvej totiž
funguje jako jedna z nouzových přistávacích ploch pro raketoplány. Pod hladinou, či
pod zemí, se má údajně také nacházet námořní rozvědná stanice.48

2.2 Okolnosti vzniku základny
Jak již bylo výše uvedeno, základna se nachází na území Spojeného království
v teritoriu zvaném BIOT. Ovšem Čagoské ostrovy byly dříve spravovány společně
s Mauriciem královským guvernérem, neboť patřily k zámořským državám Spojeného
království.49 Nicméně na podzim roku 1965 došlo k účelovému odtržení těchto ostrovů
od Mauriciu a vytvoření již zmíněného Britského Teritoria v Indickém Oceánu (BIOT).
Je více než zřejmé, že vznik BIOTu byl podniknut se záměrem předejít možné opozici.
Ta se mohla zformovat po zisku nezávislosti Mauriciu, respektive Seychel, a to proti
případným vojenským aktivitám plánovaných Brity a Američany na daném území.50
Během první poloviny šedesátých let došlo k několika schůzkám, na kterých britští
představitelé dohodli se zástupci Mauriciu a Seychel dojednání tohoto politického
kroku. Proto je více než zřejmé, že Velká Británie tímto procesem hned dvakrát porušila
rezoluci OSN 1514/XV, podle které nesmí být nezávislost kolonií nijak podmiňována ze
strany koloniálních států.51 K porušení tohoto bodu došlo podmiňováním nezávislosti
Mauriciu jeho formálním souhlasem s odtržením Čagoských ostrovů. Druhým
prohřeškem pak bylo narušení teritoriální integrity hned dvou států (kromě Mauriciu
patřila část vnějších ostrovů Seychelám), k němuž došlo vyjmutím BIOTu z jejich
území.
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2.2.1 Výběr ostrova
Složkou, která stála za prvotním výběrem ostrova Diego Garcia jako ideální
polohy pro stavbu americké základny, bylo americké námořnictvo. Iniciátorem plánu na
vytvoření ostrovní základny na atolu Diego Garcia byl Stuart Barber, pracovník
námořnictva v Pentagonu. S ohledem na americkou strategii v Pacifiku během druhé
světové války, ale především na světové a regionální události v první dekádě studené
války, dospěl Barber k závěru, že americké námořnictvo musí být schopné operovat
i v oblasti Indického oceánu. K zajištění operací a faktické přítomnosti v oblasti však
neměly Spojené státy dostatečné materiální zázemí. Potenciálně využitelnými
základnami byly kromě vzdáleného Pearl Harboru pouze Guam a malá základna
v Bahrajnu.52 Barber v rámci bádání nad ideálním budoucím postupem vymyslel
takzvaný Koncept strategického ostrova (SIC).53 Jednalo se o jednoduchou teorii, která
počítala se vznikem ostrovních základen na místech, která později námořnictvo,
s ohledem na globální fenomén dekolonizace, podmínilo minimální nebo neexistující
místní populací. Tyto základny pak měly Spojeným státům usnadnit dominanci,
zejména v oblasti námořní síly. Koncept byl vyššími úředníky idealizován s myšlenkou,
že čím více ostrovů budou Američané takto ovládat, tím větší bude jejich velmocenská
dominance, nebo alespoň zamezí hrozbě, že by některý z těchto ostrovů mohl být
podobně využíván Čínou nebo Sovětským svazem.54 Barber se tak se svými kolegy
zapojil do hledání lokality, kde by mohla být základna umístěna. Z množství několika
desítek malých ostrovů a ostrůvků, mezi kterými figuroval například i ostrov Aldabra,
nakonec došlo v roce 1955 právě na výběr Diego Garcia. 55 Tvar ostrova a jeho umístění
z něj udělalo ideálního kandidáta pro vybudování malé komunikační a zásobovací
stanice námořnictva. Plánovači se domnívali, že by stanice byla ve vzdálenosti na dosah
případným konfliktním zónám. Zároveň byla na ostrově dostatečná plocha pro možnou
výstavbu široké přistávací dráhy. Původní Barberův návrh pak dokonce zmiňoval jen
menší ranvej, zásobárnu paliva a logistické zázemí. Argumentem k jejímu vzniku mělo
být použití k podpoře menších nasazení v době míru a hlavních válečných operací
v případě konfliktu.56 Umístění ostrova však nebylo příhodné pouze z hlediska
vzdálenosti k možným centrům budoucích konfliktů, ale zároveň i dostatečně izolované
Vine. Island of shame…, s. 60.
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od okolního světa, což umožňovalo lepší krytí existence zařízení před zájmem
veřejnosti. Lokalita byla vhodná i s ohledem na meteorologické podmínky v oblasti,
neboť Diego Garcia se nachází v místech s pouze velmi vzácným výskytem tropických
bouří, a letadla operující z místního letiště by tak nemusela čelit možným cyklonům
nebo silným bouřím, jako je tomu v jiných částech Indického oceánu.57 Jedním ze
zásadních kritérií, které námořnictvo ve svých hodnoceních lokalit pro potencionální
základny zohledňovalo, byla přítomnost místní populace, popřípadě pak její velikost.
Čím menší populace na vybraném místě byla, tím lépe byla daná lokalita hodnocena.
V ideálním případě se pak jednalo o ostrov zcela postrádající jakékoliv trvalé osídlení.58
To vycházelo ze zkušeností, které Spojené státy v předchozích letech nabyly, například
v Trinidadu a Tobagu, odkud byli Američané vypovězeni krátce poté, co země získala
nezávislost.59 Z tohoto pohledu tak malé osídlení ostrova nepředstavovalo nijak
výraznou komplikaci pro možné vysídlení, které mělo zajistit setrvání základny,
a zamezit možné opozici z řad místních obyvatel. Diego Garcia trvale osídleno bylo,
nicméně počet obyvatel, kteří byli za účelem jednoduššího vystěhování označeni za
nájemnou plantážní sílu, byl odhadován v rozmezí několika stovek až tisíců.60
Kromě námořnictva projevilo o ostrov zájem také americké letectvo, které
plánovalo případně využít místní ranvej (v případě, že dojde k jejímu vybudování), pro
svou techniku, především pak pro bombardéry B-52. Diego Garcia ovšem nebylo
jediným ostrovem, o který letectvo usilovalo. Již zmiňovaný ostrov Aldabra byl
dokonce hlavní prioritou v oblasti, ovšem po hlasitých protestech vědců z Královské
společnosti v Londýně a Smithsoniánského institutu ve Washingtonu, bylo od návrhu
ustoupeno.61 Komunikace mezi letectvem a námořnictvem ovšem v tomto směru byla
zcela minimální, a to pouze na úrovni ministerstva obrany, kde jsou obě složky
zastoupeny.
Poté co byl ostrov Diego Garcia vybrán jako téměř ideální kandidát na umístění
americké základny započaly inspekce, které měly tuto domněnku buď potvrdit nebo
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vyvrátit, ale zejména upřesnit co, kde, a jak se na ostrově nachází, a co by se zde dalo
vybudovat. První, kdo se na ostrov vydal prozkoumat možnosti pro vybudování zázemí
námořnictva, byl v roce 1957 tehdejší velitel americké atlantické flotily admirál Jerauld
Wright, který jej pochopitelně navštívil s celou delegací. Dalším, kdo se vydal
prozkoumat ostrov byl kontradmirál Jack Grantham. Ten byl dokonce v průběhu své
návštěvy v roce 1961 náhodně nafilmován.62 Následovala návštěva společného britskoamerického průzkumného týmu, a to roku 1964. Ta byla vedená velitelem Harrym S.
Hartem, který působil v oddělení velitele námořních operací amerického námořnictva.63
Američané si tedy průběžně ověřovali, jak vhodným kandidátem Diego Garcia ve
skutečnosti byl, přičemž nabyli stejného dojmu, jako Barber o téměř deset let dříve,
a sice, že je ostrov ideální lokalitou pro vybudování základny. Z počtu představitelů
a jejich hodností pak lze vydedukovat, že o ostrov měli Spojené státy enormní zájem.

2.2.2 Prosazení návrhu, podmínky vzniku a komunikace mezi USA a VB
Už v průběhu výběru ostrova vyjednávali Američané s Brity podmínky a detaily
možné spolupráce na případně vybudované základně. Od začátku totiž bylo zřejmé, že
konkrétní vybraný ostrov v oblasti bude spravován Spojeným královstvím, neboť po
zkušenostech s některými nově nezávislými státy, které Američany ze svého území
vypověděly, nechtěli Spojené státy něco podobného zopakovat. Původně se ještě
nabízela možnost, se kterou se ztotožňovalo ministerstvo obrany, a sice přímá akvizice
daného území. Na daném ministerstvu totiž panoval názor, že pouze na území zcela pod
kontrolou USA bude možné základnu využívat bez jakýchkoliv omezení.64 Nakonec
však bylo od volby přímého nákupu upuštěno a přistoupeno na návrh, aby Spojené
království vyňalo část území zahrnující i Čagoské ostrovy ze správy Mauricia
a vytvořilo nový správní celek (BIOT).65 Oficiální korespondence mezi britskou
a americkou stranou ohledně zřízení samotné základny na ostrově Diego Garcia je
datována dopisem z 30. prosince 1966, ve kterém tehdejší americký velvyslanec
v Londýně David K. E. Bruce předložil možné podmínky, na jejichž základě by mohla
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být základna vybudována a provozována. K nejdůležitějším bodům patřil bod 1, který
uváděl, že „teritorium zůstane pod suverenitou Spojeného království“66 a bod 4, který
zaručoval „bezplatné propůjčení požadovaných lokalit“.67 Jak ovšem dokládají interní
dokumenty diplomatické pošty americké strany, jednání byla připravována už počátkem
šedesátých let.68 Nicméně právě výměna nót z 30. prosince 1966 znamenala de facto
uzavření smlouvy mezi oběma zeměmi. V tajném dodatku, který byl k těmto nótám
připojen byla navíc vyčíslena americké spoluúčast na akvizici území. Spojené státy se
zavázaly k uhrazení poloviny z částky, kterou bude Spojené království nuceno uhradit
ve spojitosti s vyčleněním BIOTu ze správy jiných států, tj. Mauriciu a Seychel. Uveden
byl i pomyslný strop, který činil 14 milionů dolarů. Financování ovšem nemělo být
přímé, ale důmyslně skryté v jiné dohodě mezi oběma zeměmi. Tou byla smlouva
o prodeji ponorkových raket Polaris, které umožňovaly nést jadernou hlavici, která byla
podepsána 6. dubna 1963. Americké ministerstvo obrany zřídilo v rámci této smlouvy
zvláštní tajný svěřenecký fond, v němž došlo k půjčce dané částky. Z ní ovšem byla
většina (cca 11,5 milionu dolarů) odpuštěno jako pěti procentní vyrovnání z původních
přirážek na vývoj v rámci již zmíněné původní dohody o raketách. Američané navíc
poskytovali i přímou finanční pomoc Mauriciu, nicméně prokazatelná souvislost
s ostrovem Diego Garcia a takto poskytnutými financemi nebyla nikdy oficiálně
potvrzena.69
Pravděpodobně největší překážkou, která stála vzniku základny na ostrově Diego
Garcia v cestě, bylo získání finančních prostředků potřebných pro zahájení stavebních
prací. Tehdejší ministr obrany Robert McNamara v roce 1966 odmítl postoupit
požadavek námořnictva na vybudování základny na Diego Garcia k projednání
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americkému Kongresu. Odmítnutí bylo zdůvodněno obavami z očekávané opozice ze
strany Kongresu, a také nedostatečným závazkem britské strany se podílet na
financování základny.70 O rok později vytvořilo námořnictvo nový návrh, který počítal
s výstavbou „strohého“ námořního zařízení v ceně 26 milionů dolarů. Zásadní změnou
byl fakt, že bylo otevřeně počítáno s minimální finanční podporou ze strany Spojeného
království. Základna měla usnadnit transport pro lodě plující z nebo do oblasti
jihovýchodní Asie. Tehdejší ministr námořnictva Paul H. Nitze ovšem také uvedl, že by
se toto zařízení mohlo stát základem, na kterém by se v budoucnu („pokud by to situace
vyžadovala“71) základna mohla dále rozvíjet.72 McNamara návrh postoupil oddělení
Systémové analýzy v Pentagonu, která jej vyhodnotila s negativním výsledkem jako
příliš drahý v porovnání s náklady, které se pojily při doplňování paliva v existujících
základnách. Ministr obrany zároveň uvedl, že má stálý zájem na udržení Spojeného
království v oblasti, a že další projednání upraveného návrhu lze uskutečnit v případě
změny na britské straně, popřípadě dovršením jednání o základně na ostrově Aldabra.73
Poté, co z důvodů, zmíněných později v této kapitole, došlo k ukončení příprav
základny na Aldabře, obrátily Američané pozornost zpět na atol Diego Garcia.74
Důležitá byla také změna na postu ministra obrany, kde Roberta McNamaru nahradil
Clark Clifford, který se soustředil téměř výhradně na otázky spojené s Vietnamem.75
Krátce po personální výměně předložil sbor náčelníků štábů (JCS)76 další návrh na
vytvoření základny na ostrově. Návrh tentokrát počítal s investicí ve výši 44 milionů
dolarů, neboť se již jednalo o společný projekt různých složek americké armády
(především námořnictva a letectva). Ani tento návrh se nesetkal s pozitivní odezvou,
ovšem Cliffordův zástupce, kterým se nově stal bývalý ministr námořnictva Nitze,
souhlasil s vytvořením skromnějšího zařízení v ceně do 26 milionů dolarů. To se mělo
skládat z jednoduchého komunikačního zařízení a zásobárny benzinu, oleje a maziv.
Jeho součástí měla být také skoro dva a půl kilometru dlouhá ranvej. Zahrnuty byly
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i práce na úpravě dna za účelem vytvoření přístavních kapacit.77 Vybavení do tohoto
komunikačního zařízení pak mělo zvýšit náklady o dalších 11 milionů dolarů.78
V listopadu roku 1968 tak byl návrh konečně předán k projednávání Kongresu v rámci
debat o rozpočtu na rok 1970.79 Na půdě Kongresu za schválení návrhu argumentoval
speciální tým složený ze zástupců Pentagonu, ministerstva zahraničí, americké tajné
služby (CIA), a ministerstva financí, který vedl sám Nitze.80 Po složitých jednáních
však Kongres financování projektu odmítl s tím, že jde o další vojenský závazek
Spojených států, a to navíc v době, kdy Nixonova administrativa již naznačila záměr
stáhnout se z Vietnamu. Kongres ovšem ústně ujistil námořnictvo, že pokud projekt
zmenší z pohledu požadovaných financí, v příštím roce již bude schválen. Podobně se
vyjádřil i nový ministr obrany Melvin Laird, který námořnictvo instruoval, aby příště
žádalo o komunikační zařízení.81 Námořnictvo tedy předložilo staronový návrh na
malou komunikační stanici v ceně téměř 18 milionů dolarů, který byl téměř identický
s návrhem z roku 1966.
Zatímco oficiální zdůvodnění vzniku zařízení tvrdilo, že stanice má pomoci
vyplnit mezery v námořní komunikační síti v oblasti Indického oceánu, tyto mezery
byly už v té době přítomny prakticky pouze v nejjižnějších částech oceánu blízko
Antarktidy, a tedy poměrně daleko od možných konfliktních zón.82 Ani v samotném
Pentagonu nepanovala absolutní shoda ohledně budoucí výstavby. Poradce ministra
obrany pro otázky bezpečnosti v mezinárodních vztazích (ISA)83 doporučoval pouze
velmi limitované stavební úpravy. Především pak s ohledem na fakt, že větší úpravy by
mohly být považovány za předzvěst většího vojenského využití zařízení než pouze pro
komunikační účely (například možnost kotvení jaderných ponorek). Tím pak hrozilo
vyvolání negativního ohlasu některých regionálních aktérů. V neposlední řadě mohlo
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dokonce nastat i případné odstartování závodů ve zbrojení se Sovětským svazem v této
oblasti.84 Návrh ministerstva obrany však v listopadu roku 1970, po předchozím již
zmíněném ústním potvrzení, uspěl, když Kongres potvrdil souhlas s přidělením financí
na výstavbu.85
Zajímavé je, že se USA celou dobu snažily vyhýbat slovu základna ve spojitosti
s Diego Garcia. Vždy se jednalo buď o stanici nebo zařízení. Zároveň bylo téměř vždy
indikováno,

že

toto

zařízení

má

být

velikostí

malé,

s omezenou

funkcí

a podobně. To ovšem nekorespondovalo s vizemi, které pro tuto stanici přední
představitelé ozbrojených sil Spojených států ve skutečnosti měli.86 Především
námořnictvo a letectvo v tomto komunikačním zařízení spatřovaly základní stavební
kámen při stavbě rozsáhlejšího a důmyslnějšího komplexu, který by jim s ohledem na
umístění a podmínky na ostrově poskytoval ideální zázemí k vedení vojenských operací.
Do určité míry se tak jednalo o veřejné tajemství, kdy téměř všichni zainteresovaní
aktéři tušili nebo přímo věděli o vizích a plánech, které jsou ostrovu přisuzovány. Přesto
se debata vedla pouze o vybudování omezeného komunikačního zařízení či stanice,
která v zásadě neměla představovat zásadní přítomnost Američanů ani nijak dramaticky
ovlivňovat dění v regionu. Jeví se jako více než pravděpodobné, že takovéto maskování
sloužilo jako prostředek určený ke snížení zájmu veřejnosti na minimum. Zároveň šlo
o formu, kterou měl být Kongres přesvědčen o minimální náročnosti a výstřednosti
celého projektu. Komunikační a kryptologická sekce kanceláře generálního štábu
námořnictva pak dokonce uvedla, že „…komunikační požadavky uváděné jako důvod
vzniku základny jsou fikcí.“87 To je patrné také na doporučení připravené členy rady
národní bezpečnosti z prosince roku 1970. Necelý měsíc po schválení financování
návrhu už se v dokumentu objevuje doporučení k rozšíření zásobovacích kapacit
plánované komunikační stanice nebo k vylepšení logistických a letištních zařízení.88
Přípravné práce a průzkumy nutné k výstavbě byly zahájeny 23. ledna 1971.
Samotná výstavba byla zahájena 20. března téhož roku, a to prostřednictvím mobilního
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konstrukčního pluku číslo 40 a podvodního demoličního týmu číslo 12 amerického
námořnictva.89 Stavební práce probíhaly v relativně rychlém tempu, důkazem čehož
bylo zprovoznění přistávací plochy již v červenci roku 1971, tedy necelé 4 měsíce od
zahájení prací.90 Plně funkční a téměř 2 kilometry dlouhá ranvej byla poprvé použita
25. prosince 1972 a 20. března 1973 byla oficiálně spuštěna i americká námořní
komunikační stanice Diego Garcia.91 Ranvej byla v průběhu několika následujících
měsíců prodloužena na plánovaných 2,5 kilometru a v říjnu téhož roku již byla
využívána k operacím průzkumných letounů P-3 při podpoře Izraele v jomkippurské
válce.92
Z průběhu jednání a přípravy stavby základny je zřejmé, že jak námořnictvo, tak
letectvo usilovaly o postavení alespoň menšího zařízení na ostrově. O tom svědčí
i komunikace mezi hlavními zodpovědnými osobami v Pentagonu, ale také dokumenty,
ve kterých je základna zmiňována jako menší zařízení, které bude možné případně
použít jako jádro k pozdější expanzi kapacit na ostrově. Důkazem o tom, jak moc
především námořnictvo o základnu usilovalo pak byla rychlost, s jakou byly stavební
práce, především v počáteční fázi, dokončovány.

2.2.3 Regionální a globální vývoj
Ve druhé polovině padesátých let nebyla oblast Indického oceánu pro Spojené
státy hlavní prioritou ať už v otázkách strategie, vojenského plánování či mezinárodních
vztahů obecně. Tato oblast byla považována za britskou sféru vlivu, což USA kvitovaly,
neboť tak byla do jisté míry zajištěna kontrola této oblasti bez jakékoliv větší nutnosti
americké přítomnosti v ní. Situace se ovšem začala měnit v první polovině šedesátých
let. V té době zároveň existovalo několik vzájemně provázaných faktorů, které stály za
návrhem na vznik základny právě na atolu Diego Garcia.
Jedním ze zásadních faktorů, který do jisté míry přímo ovlivnil rozhodování
Američanů ohledně vybudování a umístění základny právě na ostrově Diego Garcia, byl
proces dekolonizace. Ta se hluboce dotýkala především Spojeného království, které

Bandjunis, V.B., Diego Garcia…, s. 47–48. In: Sand. United States and Britain…, s. 23 a „Diego
Garcia "Camp Justice" 7º20'S 72º25'E“ GlobalSecurity.org.
https://www.globalsecurity.org/military/facility/diego-garcia.htm (navštíveno 20.3.2018).
90
Vine. Island of shame…, s. 112.
91
„Diego Garcia "Camp Justice" 7º20'S 72º25'E“ GlobalSecurity.org.
https://www.globalsecurity.org/military/facility/diego-garcia.htm (navštíveno 20.3.2018).
92
Bandjunis, V.B., Diego Garcia…, s. 62. In: Vine. Island of shame…, s. 120-121.
89

25
mělo, jakožto bývalá koloniální velmoc celou řadu území, která postupně získávala
svou suverenitu a nezávislost. Nově vzniklé státy se tak stávaly mnohdy
nepředvídatelnými aktéry v kontextu probíhající studené války. I sami Američané tak
nabyli zkušenost, kdy byli požádáni o opuštění Trinidadu a Tobaga krátce poté, co země
získala nezávislost.93 Právě složitá předvídatelnost a častá politická nestabilita nových
států94, a nejistota, která panovala kolem některých zámořských států nakonec přispěla
k rozhodnutí Spojených států vybudovat základnu na údajně neobydleném95 britském
území. Měla tak být zajištěna ochrana proti případným protestům ze strany místních
obyvatel. Na dekolonizaci bylo ovšem nahlíženo také z jiného úhlu pohledu, a to nejen
Spojenými státy. Politická nestabilita nových států znervózňovala americké politiky,
kteří se obávali možné expanze komunismu, a tím také vlivu Sovětského svazu v těchto
zemích. Americká přítomnost v blízkosti těchto států tak mohla do určité míry fungovat
jako zabezpečení a výstraha, že Spojené státy takovému vývoji nebudou pouze nečinně
přihlížet.
K další proměně, která se v této době odehrávala, byl pozvolný ústup Spojeného
království z oblasti na východ od Suezského průplavu. Ten byl zapříčiněný zejména
nepříznivou finanční situací, o které také vypovídal již zmíněný tajný dodatek
o finanční náhradě, kterou Američané Britům za vytvoření BIOTu poskytli. Přestože se
Britové v oblasti snažili Američanům vycházet vstříc a udržovat si přítomnost
v regionu, postupně museli ze svých plánů upouštět. Jednoznačným signálem o tomto
dění byl moment, kdy Spojené království vycouvalo ze společného projektu
s Američany na vznik letecké základny na ostrově Aldabra. Ten měl být financován
spravedlivým podílem obou stran, nicméně z již zmíněných finančních obtíží byli
Britové nuceni dát od slibného projektu ruce pryč. Spojené království navíc USA jasně
informovalo, že do konce roku 1971 plánuje stažení veškerých sil z oblasti dálného
východu a Perského zálivu.96 Spojené státy tak byly nuceny najít určitou alternativu, ve
které by ideálně figurovali Britové tak, aby alespoň částečně zůstali vázáni v regionu.
A právě jako jedna z posledních takových možností se ukázala základna na Diego
Garcia. Spojenému království totiž mimo jiné hrozila i ztráta některých klíčových
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přístavů v regionu, a to především v Singapuru a v Adenu.97 Toho si však už Američané
byli velmi dobře vědomi, a lze to považovat za jeden z hlavních důvodů proč na
společná jednání s Brity nakonec přistoupili.
V neposlední řadě pak hrály roli již zmiňované obavy z nárůstu sovětského vlivu
v oblasti. Američané se totiž obávali, že jakmile Britové stáhnou své síly a celkově
ukončí své působení na východ od Suezského kanálu, nastane v oblasti velmocenské
vakuum. Právě toho by pak mohl využít Sovětský svaz, který by mohl ohrožovat národy
spolupracující se západními mocnostmi98, čímž by tak mohlo dojít k ohrožení
amerických zájmů v regionu, a to především s ohledem na dodávky ropy z Perského
zálivu. Sověti však nebyli vnímáni jako jediný možný nepřátelsky smýšlející stát, který
by možné vakuum mohl vyplnit. Čínská lidová republika byla podobně označena za
jednu z hlavních hrozeb v případné velmocenské hře o oblast Indického oceánu a s ní
sousedících států.
Jednou z nepříjemností, kterou se také američtí plánovači museli zabývat, byla
otázka apartheidu v Jižní Africe. Kapské Město, které je svou strategickou polohou
příhodné pro tankování námořních plavidel na cestě z Indického oceánu do Atlantiku,
případně dál do Severní či Jižní Ameriky, pochopitelně využívaly také válečná plavidla
amerického námořnictva. A právě návštěvy některých plavidel byly příčinou menších
roztržek a rozepří mezi místními vůdci a americkou administrativou. Pro příklad lze
uvést problémy, které panovaly okolo plánované návštěvy USS Independence a USS
Roosevelt. Jihoafrická vláda totiž požadovala, aby se námořnictvo USA přizpůsobilo
místním zákonům, včetně apartheidu. Jakákoliv segregace, ať už námořníků nebo
námořních letců však již v této době nepřicházela pro Američany v úvahu. Nejednalo se
o zásadní problém, který by nešel řešit tankováním přímo z tankerů při pobřeží bez
samotného kotvení ve městě, nicméně i tak se problém dostal až k nejvyšším politickým
činitelům. Možnost natankovat na Diego Garcia tak nabízela jednoduché řešení i tohoto
regionálního problému.99
Pravděpodobně jedním z nejzásadnějších témat pak pro USA nepochybně bylo
angažování jejich ozbrojených sil ve Vietnamu. To nejen že ovlivnilo diskuzi
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o navyšování vojenské přítomnosti amerických ozbrojených sil v regionu Indického
oceánu, ale zároveň přispělo jako další možné odůvodnění k vytvoření základny v tomto
regionu. Jako jeden z argumentů pro vznik základny zmínil již uváděný Paul Nitze,
tehdejší ministr námořnictva, návrh, ve kterém hovořil o Diego Garcia jako o ideální
lokaci pro americká plavidla plující do nebo z Vietnamu.100
Ani na základě většiny dokumentů nelze primárně určit, který z faktorů, ať už
regionálních nebo globálních hrál nejdůležitější roli při rozhodování o vzniku základny,
nicméně jejich vzájemná působnost byla pro rozhodnutí Američanů zásadní. Poskytla
totiž argumenty zastáncům vzniku základny, které nakonec v interní debatě nejen na
půdě amerického Kongresu umožnily získat sympatie a následně i prostředky
k postavení, byť z počátku menšího zařízení, které ovšem mohlo být v případě potřeby
kdykoliv zvětšeno na velikost, kterou i zástupci námořnictva a leteckých sil považovali
za ideální. Výstavba ovšem primárně vycházela od zástupců ozbrojených sil, kteří si
vytrvalým tlakem na vyšší politické představitele, potažmo Kongres, vynutily výstavbu
tohoto zařízení. Jednoznačně tak lze tvrdit, že jde o návaznost na Mahanovu koncepci,
a především na možnost rozšířeného operačního rádiusu námořnictva, které se takto
nyní snažilo výrazněji proniknout do oblasti Indického oceánu. Z dostupných zdrojů
vyplývá, že hlavním argumentem byla obava z lepšího nepřátelského postavení
v regionu, čemuž vybudováním základny na Diego Garcia mělo být, alespoň částečně,
zamezeno.
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3. Vývoj základny Diego Garcia v době studené války
Tato část práce zkoumá, jakým způsobem se proměnila základna Diego Garcia
v období po uvedení do provozu v roce 1973 do konce studené války v roce 1989.
Pozornost bude věnována jak materiálním změnám, ke kterým na základně došlo, tak
významným událostem, které se v dané době odehrávaly, ať už v regionu Indického
oceánu, nebo na globální úrovni, a mohly mít nebo měly vliv i na vývoj základny.
Praktické využití základny bude také jedním z bodů, na které se kapitola zaměří, neboť
je víc než pravděpodobné, že základna byla přinejmenším na regionální úrovni jedním
ze stěžejních pilířů, o které se Spojené státy mohly při svých rozhodnutích opřít.

3.1 Fyzické proměny základny Diego Garcia v letech 1973-1989
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, základna oficiálně zahájila svoji činnost
jako komunikační stanice, kterou sami Američané označovali za „menší“ či „strohou“.
Cílem těchto označení byl záměr námořnictva a leteckých sil Spojených států prosadit
v Kongresu schválení vybudování alespoň menšího zázemí na ostrově, které by mohlo
následně být rozšířeno do požadované velikosti. Do jaké míry tato taktika zafungovala
lze určit jen stěží, nicméně faktem zůstává, že komunikační stanice, i s ranvejí, která
byla prezentována jako nutnost kvůli zásobování, byly vybudovány a v polovině roku
1973 také oficiálně zprovozněny.
O vizích na rozšíření svědčí nejen již zmíněný návrh připravený členy rady
národní bezpečnosti z prosince roku 1970, ale také dotaz „Co uděláme pro Diego Garcia
v roce 1974, 1975 a 1976?“, který vznesl admirál Elmo Zumwalt ostatním vrchním
představitelům amerického námořnictva v roce 1972.101 Uvedené roky byly nejbližšími
fiskálními roky, na které byl připravován rozpočet. Výrok svědčil o záměru
námořnictva, kterým byla expanze původní komunikační stanice na větší námořní
základnu. Plány námořnictva na zvětšení původního komplexu na Diego Garcia začaly
nabírat konkrétnější formu již v polovině roku 1973, a to v souvislosti s návrhem na
přesunutí komunikačních zařízení ze základny Asmara v Etiopii právě na atol v BIOTu.
Za hlavní důvod k přesunutí byla označena úsporná finanční opatření, která Spojené
státy nutila přehodnotit provoz některých zařízení, včetně toho v Asmaře. Ukončení
101
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fungování základny v Etiopii by však mělo za následek výpadek v komunikační síti
v regionu, což si ovšem Američané nemohli dovolit, a zároveň ani takový scénář
nechtěli připustit. Proto došlo na návrh přesunout komunikační zařízení na Diego
Garcia. Výpadek způsobený tímto přestěhováním by byl pouze krátkodobý, což bylo
pro Spojené státy optimální. Navzdory tomu je ale diskutabilní, do jaké míry šlo
o finanční úsporu, neboť přesun zařízení vyžadoval i rozšíření stávajících kapacit na
ostrově,

a

to

nejen

z hlediska

uložení

nových

komunikačních

technologií

a infrastruktury, ale také z hlediska potřeby vybudovat nové větší zázemí pro personál,
který by na ostrově nově působil. Ministerstvo obrany odhadovalo, že zvětšením kapacit
Diego Garcia dojde k nárůstu trvale nebo dočasně umístěných osob o 226. Otázku
financí pak ministerstvo vyčíslilo na přibližných 24 miliónů dolarů. Dalším
deklarovaným důvodem k přesunutí základny byl faktor nejistoty a možné nestability na
africkém kontinentu.102 To byl jeden z důvodů, proč se jako náhradní lokalita jevila
základna na Diego Garcia jako ideální kandidát. Pod kontrolou Spojeného království se
žádné nestability ani nejistoty Američané obávat nemuseli. Vše tedy korespondovalo
s již zmíněnými americkými obavami z možné nestability zemí v regionu. Již na jaře
roku 1973 tak americká národní bezpečnostní agentura (NSA)103 vyslala na ostrov
Diego Garcia čtrnáctičlenný tým výzvědných operátorů a analytiků, který měl provést
testování „poslechovosti“ na ostrově a na jeho jižním cípu zřídit anténu pro příjem
signálů. V srpnu následujícího roku pak zde byla zprovozněna záchytná stanice
s anténou, která byla schopná určit směr signálu rádiových vln, a tvořila součást světové
sítě se stejnou funkcí, která nesla kódové označení „Classic Bull´s-Eye“.104
Námořnictvo Spojených států ještě v říjnu roku 1973 požádalo americký
Kongres o nouzový finanční balíček ve výši 4,6 miliónu dolarů v rámci dalších
konstrukčních prací. Jednalo se o přímý důsledek jomkippurské války, kdy jediným
použitelným zařízením amerického námořnictva byly portugalské Azorské ostrovy.
Námořnictvo také chtělo prodloužit existující ranvej z důvodu zapojení letounů
námořního letectva při protiponorkových operacích. Ujišťovalo přitom Kongres, že
neplánuje na letišti užívat dálkové bombardéry B-52 Stratofortress.105 Tento návrh byl
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ovšem zamítnut už v samotném Pentagonu. Pouze o několik týdnů později předložilo
námořnictvo nový návrh. Od Pentagonu žádalo postoupení předloženého návrhu na
rozšíření kapacit na Diego Garcia v následujících třech letech ve výši 32 miliónů dolarů.
Návrh mimo jiné počítal s vybudováním zázemí potřebného pro námořní plavidla,
a také s vytvořením trvalého zázemí pro umístění jednotek pravidelného leteckého
průzkumu. K tomu navíc tehdejší předseda náčelníků štábů admirál Moorer přidal
doporučení ministru obrany Jamesi Schlesingerovi k ještě větší expanzi základny.
V doporučení mimo jiné uváděl i prodloužení přistávací dráhy o více než půl kilometru,
aby byla schopná pojmout bombardéry B-52 Stratofortress, a to navzdory již
zmiňovanému ujišťování ze strany vrchních činitelů námořnictva, že tyto stroje na
základně užívány nebudou. Americké vzdušné síly si pak v lednu roku 1974 samostatně
zažádaly o konstrukční rozpočet ve výši 3,3 respektive 4,5 miliónu dolarů. 106 Návrh
letectva byl stejně jako ten od námořnictva odsunut na projednání v rámci fiskálního
roku 1975.107
Jak vyplývalo z již zmíněné smlouvy uzavřené výměnou nót na konci roku 1966
mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím, Američané museli žádat Brity
o formální schválení jakýchkoliv větších úprav, které navíc nebyly definovány jako
„nouzové“. Právě dokumenty, ve kterých Američané Brity o předběžné schválení žádali
či pouze konzultovali, poskytují detailně popsané plány na rozšiřování základny.
V době podání samostatného návrhu letectva tedy bylo například námořnictvem žádáno
o prostředky na zvětšení přístavních kapacit přístaviště tak, aby bylo schopno pojmout
celou bojovou skupinu letadlové lodi. Dále se jednalo o zvětšení ubytovacích kapacit a
zázemí spojené s již zmíněným navýšením personálního obsazení základny nebo
navýšení výkonu místní elektrárny o 2400 Kilowatt. Návrh také obsahoval zvětšení
parkovacích ploch pro letištní techniku o rozloze více než 54 tisíc čtverečních metrů.108
Celková výše nákladů na výstavbu na Diego Garcia se stabilně pohybovala
v rozmezí od 7 do necelých 24 miliónů dolarů za rok. Jedinými fiskálními roky, kdy na
budování nových zařízení na základně nebyly schváleny žádné finance, byly roky 1974,
Government Printing Office 1974). s. 2.
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1977 a 1979.109 V prosinci roku 1974 však vláda Spojeného království vyjádřila souhlas
s dalším zvětšováním a rozšiřováním základny.110 Počátkem října 1977 byla základna
oficiálně přejmenována na námořní podpůrné zařízení (původní název byl námořní
komunikační stanice).111 Investice ve zmiňované výši pak stabilně pokračovaly,
navzdory tvrdým vyjednáváním v americkém Kongresu, až do roku 1980, kdy byl
diskutován a prosazen rozpočet na fiskální rok 1981. V rámci dodatku na rozpočet
tohoto roku americké námořnictvo zažádalo a následně získalo přes 108 miliónů dolarů.
K tomu navíc získaly vzdušné síly dalších téměř 24 miliónů dolarů na další výstavbu
a zvětšení základny na ostrově. Šlo tak o navýšení finančních prostředků o sumu, která
o několik desítek miliónů dolarů přesáhla součet všech tehdejších investic do rozšíření
základny. Celkem tedy Američané na budování této základny vyčlenili přes 200 miliónů
dolarů v rozmezí jedenácti let.112 Tyto investice pak byly rapidně navyšovány, takže
celková částka, kterou Kongres na expanzi a zvětšení základny v období 1970–1987
vyčlenil, činila astronomických 668,4 miliónu dolarů.113 Řada kontraktů v 80. letech
byla přidělena soukromým dodavatelům, kterým námořnictvo a letectvo zakázky
přidělovalo. Ve způsobu, jakým námořnictvo dohlíželo na provedení a pokračovaní
prací, však našla Vládní účetní kancelář (GAO)114 chyby, které ve výsledku celkovou
cenu zbytečně navýšily.115 Nejnákladnějším prvkem byla výstavba kotviště pro malá
plavidla. Tu ve vysoké ceně následovalo zvětšení přístavního mola a také další
prohlubování a bagrování mořského dna. Zajímavostí je, že nabagrovaná zemina ze dna
laguny posléze posloužila jako základ navážky při rozšiřování ranveje, která po dalším
zvětšení částečně zasahovala do mořské hladiny.116 Kromě výdajů spojených
s rozšiřováním ubytovacích kapacit a celkovým fungováním zvětšené základny
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(například větší elektrárna nebo jídelna), bylo investováno třeba i do nákupu a instalace
nástroje na omývání průzkumných letounů P-3, či do položky, která byla uvedena pouze
jako „námořní průzkum“.117 V rámci tohoto průzkumu však šlo o pokračování budování
komplexní sledovací stanice, s čímž bylo započato už v roce 1974. Ta byla od roku
1976 součástí společného sledovacího projektu Spojených států a Spojeného království
s názvem Pokročilý taktický oceánský sledovací systém, jež nesl kódové označení
„Classic Wizard“. Ten zároveň tvořil část v přísně tajném programu amerického
námořnictva zvaném Námořní oceánský sledovací systém (NOSS).118 V rámci tohoto
systému byly využívány satelity a podvodní vlny nízké až střední frekvence, které byly
součástí dalšího sledovacího systému sloužícího ke sledování lodí a ponorek po celém
světě – Integrovaného podvodního sledovacího systému (IUSS).119 Nechyběla ani tajná
stanice monitorující elektronické emise, která spadala pod satelitní experiment
Galaktického radiačního pozadí (GRAB).120
V roce 1981 bylo na základně zřízeno samostatné zařízení amerického
námořního letectva. Pro fiskální rok 1984 pak byl letectvem přednesen návrh, který
kromě vylepšení ranveje mimo jiné počítal i s financováním pozorovacích zařízení
programu Space Track určených ke sledování umělých družic Země, případně
i balistických střel. Další investicí, kterou vzdušné síly pro stejný fiskální rok
navrhovaly, bylo vybudování monitorovací stanice systému NAVSTAR-GPS. Finančně
sice bylo nejnáročnější vylepšení ranveje,121 ovšem umístění dalších zařízení významně
vypovídá o strategické hodnotě, kterou Spojené státy základně přikládaly. Nutno
podotknout, že o tomto významu vypovídá i celková investovaná částka. Ta také
jednoznačně dokládá, k jak masivnímu rozšíření kapacit původní komunikační stanice
došlo. Právě prostřednictvím rostoucích výdajů se Američané snažili funkčnost
základny co nejvíce prohlubovat, a to právě za účelem navýšení strategických
a politických možností, které takto modifikovaná a vylepšená základna mohla nabízet.
Z konkrétních změn je především patrné pokračující využití základny pro operace
průzkumných letounů, především pak strojů P-3 Poseidon. Ze základny od července
roku 1980 operovaly také stratosférické průzkumné letouny SR-71 Black Bird.
Domovskou základnou těchto strojů však nebylo Diego Garcia, ale základna leteckých
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sil Kadena na ostrově Okinawa, která byla vzdálena přes 7000 kilometrů.122
Komunikační funkce základny byla opět výrazně posílena a rozšířena, aby mohla sloužit
i k satelitnímu sledování a také případně pomoci s lokalizací balistických střel, které
mohl Sovětský svaz vypálit. Zlepšování a úprava přistávací dráhy, která původně měla
sloužit pro zásobování komunikační stanice, jednoznačně vypovídala o změně, kterou
jak vzdušné síly, tak námořní letectvo ve vztahu k základně prošly. Základnu letecké
síly Spojených států mohly využívat k mnohem většímu množství a druhů operací,
neboť mohly využít místní zázemí k rychlejšímu nasazení a zároveň i případnému
delšímu doletu. O ten se také staraly létající tankery KC-135, které významným
způsobem prodlužovaly dolet většiny letounů námořnictva a vzdušných sil. Ty začaly
na základně střídavě působit od počátku osmdesátých let, a pravidelně byly na základnu
přiděleny Strategickým velením letectva (SAC)123 v roce 1987. K premiérovému
nasazení bombardérů B-52 Stratofortress pak došlo ve stejném roce v souvislosti se
zapojením amerických leteckých sil do operace Earnest Will.124
Z konstrukčních investic také zřetelně vyplývá, že došlo k velkému zvětšení
přístavních kapacit na ostrově, čímž bylo umožněno nejen kotvení ponorek s jaderným
pohonem a balistickými střelami, ale také celé bitevní skupiny letadlové lodi (CSG).
Historicky vůbec první letadlovou lodí, která v laguně Diego Garcia kotvila, byla
16. prosince 1985 USS Saratoga (CV-60).125 V červnu roku 1987 pak další letadlová
loď USS Constellation podnikla letové operace během toho, co kotvila přímo na
základně. Šlo o vůbec první takovou akci nejen v dějinách základny, ale také v dějinách
lodí, jejichž domovský přístav je na západním pobřeží Spojených států. 126
Jednou z dalších zásadních změn, kterými základna prošla, bylo navýšení počtu
předsunutých zásobovacích lodí, které byly natrvalo umístěny v laguně atolu. Umístění
čtrnácti a později sedmnácti „mamutích plavidel“127 se stalo součástí budování sil
rychlého nasazení (RDF),128 kterou ve své direktivě poprvé zmínil už v srpnu roku 1977
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prezident Carter,129 a později na ní navázal i prezident Reagan.130 Původně přitom mělo
být těchto plavidel vybudováno dokonce 21 v celkové ceně přesahující 3 miliardy
dolarů.131 Spojitost mezi jednotkami RDF a oblastí Indického oceánu učinil taktéž
prezident Carter v televizním projevu na počátku října 1979, kdy mimo jiné uvedl, že
dochází k navyšování přítomnosti amerického námořnictva v této oblasti. Toto
oznámení bylo v projevu hned za zmínkou o zlepšování kapacit RDF.132

3.2 Mezinárodní situace a její dopady na základnu
Spojené státy americké ve studené válce prošly několika různými vývojovými
etapami, pokud jde o jejich působení v různých menších či větších konfliktech všude po
světě. Právě jejich zapojení do těchto konfliktů ovšem do jisté míry reflektovalo
americké vize a strategie, které na ně přímo navazovaly.
V době, kdy byla základna budována a uvedena do provozu, se Spojené státy
pozvolným tempem chystaly ke stažení svých vojsk z Vietnamu. Navzdory vojenským
úspěchům byl tento krok vnímán jako politická porážka, která měla značný dopad na
americké sebevědomí a umocnila taktéž obavy z možného rozšiřování komunismu
a vlivu Sovětského svazu ve světě. Právě vliv v oblasti Indického oceánu byl jedním
z hlavních argumentů, kterým podporovatelé expanze základny Diego Garcia podkládali
své návrhy jak v Pentagonu, tak v Kongresu. Už na počátku sedmdesátých let bylo na
nejvyšších postech amerických ozbrojených sil poukazováno na navyšující se námořní
aktivitu Sovětů v oblasti Indického oceánu a na minimální americkou připravenost na ni
dostatečným způsobem reagovat. Sovětské námořní síly operující v této oblasti byly
sice početně menší, ovšem měly tvořit moderní, mocnou a flexibilní sílu. Zároveň,
i přes svůj nízký počet, měly mít množstevní výhodu oproti zde nasazeným a operujícím
americkým lodím. Američané poukazovali na fakt, že „..sovětské námořnictvo v období
od března 1968 do listopadu roku 1970 navštívilo všechny hlavní přístavy na pobřeží
Indického oceánu, zanechávaje pozitivní dojmy ze síly svého námořnictva, národního
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odhodlání a své celkové dobré vůle.“133 Právě faktickou přítomností si měli Sověti
udržovat vliv na nestabilní protiamerické režimy, a odrazovat tak od formování
stabilních proamerických vlád. Zajímavostí je, že je zmiňován i faktor obchodu se
zbraněmi, kdy se Sovětský svaz prostřednictvím svých námořních kapacit snažil o zisk
nových trhů v tomto sektoru, čímž se stával přímou hrozbou pro americké a západní
zbrojařské trhy. Nebylo žádným překvapením, že se Sověti pokoušeli získat alespoň
skromnější přístavní zázemí. Zároveň pak svými návštěvami často znemožňovali přístup
amerických plavidel do těchto míst, čímž docházelo k omezování amerického vlivu
v celé oblasti.134 Jednalo se tedy o stejný přístup, jaký aplikovali Američané, a sice
vlastní fyzickou přítomností zabraňovat protistraně v akvizicích daného území, včetně
možného vlivu na vývoj dané oblasti a budování fyzického zázemí.
Američané se v rámci vojenských a diplomatických strategií zaměřovali na
několik různých úrovní, které měly dohromady tvořit vhodné a bezpečné podmínky pro
další rozvoj země. Jednou z nich byla kolektivní bezpečnost. V jejím rámci měl být
kladen důraz na místní jednotky, s nimiž by Američané měli úzce spolupracovat. Za
nedílnou součást kolektivní bezpečnosti pak byla označena předsunutá obrana. Ta
kromě předsunutých amerických jednotek znamenala také uložení zásob a materiálu na
místech, odkud by bylo možné je v co nejkratší době přesunout na potřebná bojiště.
Vybudování základny Diego Garcia tak bylo přímo stanoveno a deklarováno jako jeden
z pilířů americké vojenské strategie v jižní Asii.135 To ostatně potvrzuje i další interní
dokument americké administrativy z ledna roku 1974, který přímo uvádí, že
„…rozšiřování základny Diego Garcia není chápáno jako hnací motor americké
zahraniční politiky. Ovšem základna v Indickém oceánu je přímým důsledkem potřeb
naší současné zahraniční politiky spíše než jejím potenciálním hnacím motorem.“136
Praktická využitelnost základny se projevila kromě již zmíněných podpůrných
leteckých sledovacích akcí během jomkipurské války v roce 1973, také například v roce
1978 při účasti Američanů na každoročním společném cvičení Midlink, které se konalo

„Telegram From the Commander-in-Chief, Strike Command (Throckmorton) to the Joint Chiefs of
Staff“ Washington, 18. listopadu, 1970. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d43
(navštíveno 7.4.2018).
134
Ibid.
135
„Paper Prepared by the Joint Chiefs of Staff“ Washington, nedatováno.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v10/d188 (navštíveno 8.4.2018).
136
„Letter From the Chairman of the Senate Committee on Armed Services (Stennis) to Secretary of
Defense Schlesinger, Washington, January 29, 1974.“ Washington, 29. ledna, 1974.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/d66 (navštíveno 8.4.2018).
133

36
pod záštitou CENTO.137 V rámci transportu do Karáčí, odkud se měla podpora cvičení
odehrávat, bylo naplánováno několik tankovacích zastávek, z nichž poslední byla
uskutečněna právě na základně Diego Garcia. Podle původního plánu sice mělo dojít
k dotankování na Srí Lance, nicméně z důvodu nedostatečných zásob paliva bylo
rozhodnuto o přesunutí zastávky právě na Diego Garcia.138 K podobnému využití
základny došlo i v následujícím roce kdy měla tréninková mise letectva v rámci
programu PAT139 původně přistát až v Džibutsku, nicméně z důvodu politické
nestability byla opět upřednostněna základna Diego Garcia.140 Ukázal se tak praktický
přínos existence základny, kdy ji bylo možné využít jako alternativu v takových
případech, kdy se objevily komplikace spojené s možným využitím pobřežních států
v této oblasti. Zajímavostí je také fakt, že se již zmiňované cvičení Midlink 78
uskutečnilo vůbec naposledy, neboť v následujícím roce došlo k vystoupení Pákistánu
z této organizace. Zároveň vystoupil také Írán, kde proběhla islámská revoluce, čímž
došlo k definitivnímu zániku organizace CENTO.141 Ta byla přitom ve strategických
dokumentech Spojených států o dekádu dříve označena za „slabý článek, který ovšem
nicméně tvoří součást globální hráze zadržující komunistickou expanzi.“142 Podobně
pak byla zmiňována situace v Íránu, kde se očekávalo, že jakýkoliv možný nástupce
šáha bude i nadále sympatizovat se Západem a Spojenými státy. Jak se ovšem později
ukázalo, tato predikce budoucího vývoje byla značně nepřesná. Vojenský přínos
CENTO byl označen jako mizivý, a tudíž se Američané museli spoléhat na bilaterální
dohody s jednotlivými státy v regionu.143
Právě zmíněná íránská islámská revoluce znamenala pro Spojené státy značnou
změnu v rámci jejich politiky v celém regionu. Jelikož se nový íránský režim stavěl
zcela negativně a nepřátelsky k Západu a zejména ke Spojeným státům, museli
Američané diametrálně přehodnotit svoji politiku vůči Íránu. Revoluci pak doprovázely
ještě dvě daleko bezprostřednější události. Tou první byl druhý ropný šok, který
dramaticky zvýšil cenu ropy a tím i pohonných hmot ve většině západních zemí včetně
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Spojených států. Po prvním ropném šoku,144 kdy byli Američané jedním z mála cílů
arabských zemí produkujících ropu trestáni za spolupráci s Izraelem během
jomkippurské války, se opět projevila americká závislost na regionálním dění v oblasti
Perského zálivu. Admirál Zumwalt přitom už v roce 1974 poukazoval na provázanost
amerických zájmů v oblasti Indického oceánu s americkými zájmy v Evropě a v Asii.145
Druhou událostí pak bylo narušení suverenity americké ambasády v Teheránu a zajetí
66 Američanů, kteří zde pracovali.146 V rámci následných jednání o jejich propuštění se
Spojené státy odhodlaly k osvobození těchto rukojmí prostřednictvím vojenské operace.
Akce měla krycí název operace Orlí spár,147 ale kvůli špatnému plánování, výcviku
a vlivům počasí skončila fiaskem, za které zaplatilo životem osm amerických vojáků
a jeden íránský civilista.148 Základna na atolu Diego Garcia pak výraznou měrou
přispěla k širším možnostem provedení záchranné operace. Nabízela totiž možnou
alternativu pro startovní lokaci, odkud mohla být akce zahájena. Ovšem s ohledem na
vzdálenost, která Diego Garcia dělila od hranic s Íránem, byla nakonec tato lokace
ponechána až jako třetí záložní. Přesto došlo k jejímu alespoň částečnému využití
v souvislosti s operací, a sice při přesunu jednotek do startovního bodu, kterým byla
britská základna na ománském ostrově Masirah. Cestou na ni letouny provedly poslední
zastávku na Diego Garcia, při které mimo jiné doplnily palivo. Letci byli instruování,
aby ze základny nevzlétli dříve, než byl potvrzen finální rozkaz k provedení celé
záchranné operace, a tak zde v průběhu dvou dní absolvovali několik námořněpozorovacích akcí, které sloužily jako zástěrka pro jejich přítomnost v oblasti.149 Právě
příliš velká vzdálenost tak prakticky v některých momentech Američanům spíše
uškodila, z čehož byly později vyvedeny důsledky v podobě uzavírání nových smluv
a dohod o základnách se zeměmi, jakými byly například Keňa, Somálsko nebo již
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zmíněný Omán.150 Všechny tyto smlouvy byly uzavřeny v krátkém časovém rozmezí od
9. května 1980 (Omán) až do 22. srpna téhož roku (Somálsko)151, a korespondovaly se
spuštěním plánu již zmíněných sil rychlého nasazení (RDF). Právě RDF bylo i v reakci
na již zmíněné události 1. ledna 1983 přetransformováno do Centrálního velitelství
Spojených států amerických (CENTCOM)152. Do kompetence nově vzniklého
velitelství spadaly jak země z oblasti severovýchodní Afriky, tak i oblast Blízkého
východu, včetně oblasti Perského zálivu, a země jihozápadní Asie.153
Dalším z cílů vojenské strategie, který Spojené státy v regionu jižní Asie měly,
byla regulace napětí a míry konfrontace mezi Pákistánem a Indií. O to se Američané
snažili především prostřednictvím kontroly množství a celkového objemu zbraní, které
do obou zemí dodávali. Vyhrocení situace a eskalace konfliktu hrozilo zejména
prostřednictvím nekontrolovaného závodu ve zbrojení mezi oběma zeměmi, což bylo
pro Spojené státy zcela nepřípustné.154 Mimo jiné by totiž situace mohl využít Sovětský
svaz a získat jednu ze zemí na svoji stranu, případně si například i prostřednictvím
dodávek zbraní vybudovat určitý vliv, který by se následně mohl projevit například
možností stálého kotvení v jednom z indických, popřípadě pákistánských přístavů.
Podobný vliv, byť pouze v omezeném měřítku, mohla aplikovat i Čína, ovšem
vzhledem k nepříliš přátelským vztahům šlo spíše o případnou omezenou podporu
Pákistánu. Americko-indické vztahy byly relativně vřelé až do května roku 1974, kdy
Indie podnikla svůj první test jaderné bomby. Stálá přítomnost amerických ozbrojených
sil, které operovaly skrze základnu, napomáhala udržování vlivu USA v celé oblasti.
Zároveň se lze domnívat, že právě tato projekce síly v oblasti působila jako preventivní
opatření před eskalací konfliktu mezi Indií a Pákistánem.
Zásadní událostí, která značně ovlivnila americké zájmy a strategii pro daný
region, byla invaze sovětských vojsk do Afghánistánu v prosinci roku 1979. Američané
tak museli v rámci jednoho regionu čelit dvěma velmi nepříjemným událostem
v krátkém časovém období. V reakci na sovětskou invazi začala hned v lednu 1980
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jednání o možném prodeji zbraní do Pákistánu.155 Právě přes Pákistán měli být
zásobováni povstalci bojující na afghánské straně hor proti sovětským okupačním
vojskům. Invaze jen prohloubila nedůvěru vůči Sovětům a přidala na vážnosti
argumentům o hrozbě, kterou sovětské námořnictvo znamenalo pro zájmy Spojených
států (nejen) v oblasti Indického oceánu. Přímým důsledkem na globální úrovni pak
bylo zamítnutí ratifikace smlouvy SALT II americkým Kongresem. K pošramocení
vzájemné důvěry došlo i v důsledku odhalení brigády bojeschopných sovětských vojáků
na Kubě. Těchto dva až tři tisíce mužů vyzbrojených zhruba čtyřiceti tanky a dalším
vybavením neznamenalo podle prezidenta Cartera přímé ohrožení bezpečnosti
Spojených států,156 nicméně v kontextu dalších událostí se nejednalo o pro Američany
zanedbatelné zjištění. Tento vývoj pouze potvrdil původní odůvodnění, proč základnu
vybudovat na relativně vzdáleném ostrově. Naplno se totiž ukázala vnitřní nestabilita
některých režimů, stejně jako akceschopnost Sovětského svazu, který byl ochoten
v případě nutné obrany jemu spřátelených režimů vynaložit nemalé úsilí a prostředky
pro zachování situace k vlastnímu prospěchu. V přímé reakci na tuto invazi deklarovaly
Spojené státy vůbec poprvé oblast Perského zálivu za pro ně životně důležitou.
Prezident Carter pak ve zprávě o stavu unie doslova uvedl, že „jakýkoliv pokus vnější
síly o zisk kontroly nad regionem bude považován za útok na životní zájmy Spojených
států amerických, a jako takový bude útok odražen všemi nutnými prostředky, včetně
těch vojenských.“157 Základna v tomto kontextu hrála roli jako důležitá předsunutá
pozice, odkud by v případě další sovětské invaze mohly být rychle vypraveny zásoby
a vybavení, které by obránci mohli využít. Zároveň umožňovala preventivní prezentací
síly zastrašení Sovětů před jakýmkoliv námořním útokem, ke kterému by v případě
další invaze mohlo dojít.
Další událostí, která také ovlivnila politiku Spojených států v oblasti, byla
Íránsko-irácká válka. Ta vypukla v roce 1981. Této válce bylo také přezdíváno
„tankerová válka“, protože obě země podnikly několik útoků na ropné tankery třetích
zemí v oblasti za účelem internacionalizace konfliktu. Konflikt naplno ukázal, jak vážné
může být narušení důležitých námořních tras nejen pro Spojené státy, ale i pro světovou

„Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to Vice
President Mondale, Secretary of State Vance, and Secretary of Defense Brown“ Washington, 2. ledna,
1980. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v06/d252 (navštíveno 9.4.2018).
156
Carter, James. Peace and National Security Address to the Nation on Soviet Combat Troops in Cuba
and the Strategic Arms Limitation Treaty. 1. října 1979. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=31458
(navštíveno 10.4.2018).
155

40
ekonomiku jako celek.158 Američané se v pozdějších fázích války rozhodli pro zahájení
operace Earnest Will, během které plavidla amerického námořnictva doprovázela
kuvajtské tankery při cestách napříč Perským zálivem v rámci zajištění jejich bezpečné
plavby. Vzhledem k tomu, že irácké i iránské vzdušné síly několikrát tankery
ohrožovaly, došlo i k nasazení námořních letců a letounů amerických vzdušných sil.159
V jejím důsledku začaly státy z oblasti Perského zálivu s Američany daleko lépe
spolupracovat, neboť bylo v jejich zájmu, aby námořní doprava byla hlídána právě
americkým námořnictvem.160 Právě ochota blíže spolupracovat se Spojenými státy se
projevila jako klíčová při událostech, které se v oblasti Perského zálivu odehrály na
počátku následujícího desetiletí. Plavidla, která se na operaci podílela, mohla díky
využití kapacit základny Diego Garcia plnit své úkoly podstatně déle. Zároveň byla
základna při operaci použita i letectvem, opět zejména za účelem tankování.
V neposlední řadě se Spojené státy musely vypořádávat také s kritikou expanze
základny Diego Garcia ze strany okolních států. Zřejmě největší nevole přicházela ze
strany Srí Lanky. Ta se také primárně zasadila o přijetí rezoluce 2832 (1971), ve které
Valné shromáždění OSN rozhodlo o deklaraci Indického oceánu jako zóně míru.
Spojené státy se ovšem spolu se Spojeným královstvím a Francií na deklaraci dodnes
nepodílejí.161 Právě neúčast Američanů a Britů na tomto rozhodnutí OSN jednoznačně
symbolizuje jejich zájem na zachování základny Diego Garcia a zároveň i přístupu
jejich ozbrojených sil do celého regionu, který tato základna poskytovala nejen
v minulosti, ale i v současnosti. Nevůle a kritika ze strany pobřežních států v regionu
také byla v přímém rozporu s domněnkou admirála Zumwalta, který před výborem
americké senátní komise v roce 1974 ospravedlňoval expanzi základny, neboť je mimo
jiné umístěna „…dostatečně daleko od asijské pevniny, aby neohrožovala, nebo
nedávala záminku jakéhokoliv ohrožení kterékoliv zemi…Expanze tak uspokojí naše
operační potřeby bez nutnosti čelit možným politickým překážkám ze strany pobřežních
států,…a tudíž nás expanze základny Diego Garcia nezatáhne do vnitřních záležitostí
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těchto států.“162 Otázkou zůstává, zda Zumwalt a další hlavní představitelé
v námořnictvu skutečně spoléhali na vliv vzdálenosti ve vztahu ke státům v regionu, či
se jednalo pouze o líbivá slova pro členy senátního výboru. Pravdou ovšem zůstává, že
pobřežní státy protestovaly proti expanzi základny nikoliv z pocitu, že by šlo o jejich
přímé ohrožení, ale z obav před rozpoutáním závodů ve zbrojení mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem v jejich regionu.
Ze zkoumaných materiálů vyplývá, že ve sledovaném období došlo k výraznému
navýšení kapacit základny. To jednoznačně koresponduje s regionálním děním, které si
nárůst americké přítomnosti v regionu žádalo. Primárním účelem základny bylo
zajištění podpory námořnictva, aby mohlo v regionu dominovat nad sovětským
loďstvem. Především operace Earnest Will pak byla klasickou ukázkou ochrany
důležitých námořních cest, o které hovořil také Mahan. Tuto funkci mohlo námořnictvo
spolu se vzdušnými silami efektivně plnit i díky existenci základny, kde mohly lodě
doplňovat zásoby i palivo. Tím se výrazně navyšoval jejich operační rádius, který
v celkovém výsledku vylepšoval celkové poziční postavení amerických sil vůči
nepřátelským jednotkám. Američané si ochranou námořních tras zároveň zajistili
zlepšení vztahů s většinou zemí v regionu, které měly na bezpečnosti také velký zájem.
Význam této spolupráce se ovšem projevil až v souvislosti s vývojem v oblasti během
následujících let.
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4. Období po studené válce a posun ve využití základny
Následující kapitola se věnuje vývoji, který následoval po skončení studené
války, tedy zhruba od roku 1989. Předmětem zájmu tentokrát nebudou primárně
materiální změny, ke kterým na základně Diego Garcia došlo, ale především regionální
a globální události, v jejichž důsledku byly maximalizovány kapacity vylepšené
základny. Ta se tak definitivně zapsala do historie světových událostí, když byla
využívána americkými ozbrojenými silami jako jeden z pilířů vojenských operací, které
sledoval celý svět. Praktické využití základny v daném období bude tvořit zásadní část
této kapitoly, neboť, jak se ukázalo, proměněná situace na mezinárodním poli po roce
1989 vedla k několika důležitým změnám a novým či upraveným funkcím, které
základna mohla v tomto nově vytvořeném systému plnit. V závěru kapitoly bude
věnována pozornost i současné roli základny s nastíněním její možné funkce do blízké
budoucnosti.

4.1 Události devadesátých let a jejich vliv na základnu Diego Garcia
Když v roce 1989 během pár měsíců prakticky skončila studená válka,
nepředpovídal tento vývoj snad nikdo. Dalo by se říci, že ani základna Diego Garcia tak
nemohla být připravena na nové operační potřeby amerických ozbrojených sil, ať už
měly být jakékoliv. Jak však postupovala devadesátá léta, začalo se stále více ukazovat,
že vybavenost a využitelnost základny změnou americké strategie nijak netrpí, spíše
naopak. Američané začali základnu využívat dříve než kdykoliv v minulosti, což se
zároveň projevilo ve výši finančních prostředků, kterou na další expanzi a modernizaci
zařízení umístěných na ostrově vynakládali. K nárůstu aktivity a prostředků došlo
především z důvodu většího zapojení Spojených států v oblasti Perského zálivu, kam se
jejich pozornost přesunula zejména z Evropy, a to z jednoduchého důvodu – hrozba
přímého útoku na Západní Evropu ze strany vojsk Varšavské dohody pod vedením
úhlavního nepřítele, Sovětského svazu, po roce 1989, pominula. Události však nabraly
rychlý spád právě v regionu Perského zálivu, který byl, jak již bylo zmíněno, pro
Spojené státy oblastí, na které měly životně důležitý zájem.
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4.1.1 Válka v Zálivu
Když Irák pod vedením Saddáma Husajna v prvních dnech srpna roku 1990
provedl invazi do sousedního Kuvajtu, opět se ukázalo, jak moc důležitou oblastí Perský
záliv pro USA je. Americká Národní bezpečnostní strategie pro daný rok přímo
zmiňovala, že vývoj v celém regionu Blízkého východu v posledních letech ukázal na
přetrvávající hrozby a obavy, které Spojené státy v tomto regionu mají, a to navzdory
ubývajícímu napětí mezi Západem a Východem.163 Bezproblémová přeprava nerostného
bohatství tedy byla něco, co si USA nemohly dovolit ztratit. O tom svědčila i v minulé
kapitole zmiňovaná operace Earnest Will, na konci osmdesátých let. Invaze iráckých
vojsk do sousedního Kuvajtu znamenala hrozbu především proto, že hrozilo přelití
násilí dále na jihovýchod směrem ke klíčovému americkému spojenci a dodavateli ropy
v oblasti, kterým bylo Království Saudské Arábie. Prezident Bush v jedné z direktiv
přímo uvedl, že obrana spřátelených států v oblasti je „obranou životních zájmů
Spojených států.“164 Z toho důvodu se Američané rozhodli k zahájení operace Pouštní
štít. V jejím rámci byly nasazeny americké vojenské jednotky, které na přání saúdského
krále vyslal prezident Bush bránit spojence, především ale odstrašit Irák od možného
postupu na Saudskou Arábii.165
První zásoby vybavení pak byly do Království vypraveny právě ze základny
Diego Garcia. Konkrétně se jednalo o tři z předsunutých „mamutích“ lodí americké
námořní pěchoty. Lodě opustily základnu jen pět dní po irácké invazi a dopluly do
Saúdské Arábie za necelých osm dní. Krátce na to je pak následovaly další dvě
předsunuté lodě. Celkem bylo na jejich palubě vybavení nutné pro 16,5 tisíce námořních
pěšáků, včetně několika kusů těžké techniky. Je potřeba podotknout, že samotní vojáci
byli do Arábie dopraveni letecky přímo ze Spojených států. Konkrétně šlo o 7. námořní
expediční brigádu, která se především díky zásobám na předsunutých lodích stala
25. srpna první jednotkou, která byla v rámci celé operace připravena k boji. Zároveň se
jednalo o vůbec první využití předsunutých zásobovacích lodí v ostré situaci.166
„National Security Strategy of the United States“, Bílý dům, Washington D.C., březen 1990.
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Na základě těchto faktů je více než zřejmé, že strategická role základny byla
konečně využita v maximálním rozsahu. Předsunuté lodě totiž poskytly ideální šanci
dopravit do Arábie zásoby v relativně krátkém časovém úseku, čímž výraznou měrou
přispěly k rychlému nasazení většího množství amerických vojáků. Lze spekulovat, že
právě rychlost americké reakce pomohla odradit Husajna od možného útoku proti
sousednímu Království. Zároveň je patrné, že doba, kterou lodě potřebovaly na přepravu
materiálu, mohla být stále označena jako příliš dlouhá. Alternativou, která by byla
ideální alespoň z vojenského hlediska, by byla stálá základna přímo v daném místě,
v tomto případě v Saúdské Arábii. Nicméně s ohledem na v předchozích kapitolách již
zmiňované faktory, bylo pro Spojené státy stále výhodnější, operovat ze základny, která
neležela přímo v konfliktní oblasti.
Defenzivní operace Pouštní štít se v lednu následujícího roku přeměnila na
operaci Pouštní bouře. Hlavním úkolem koordinované vojenské akce téměř čtyř desítek
zemí bylo vytlačení iráckých vojsk z Kuvajtu, čímž měla být země fakticky osvobozena.
Akce tak měla mimo jiné i „…prosadit bezpečnost a stabilitu Perského zálivu.“167
Základna Diego Garcia plnila důležitou úlohu především v oblasti zásobování. Zároveň
se během obou operací ze základny uskutečnilo přes 600 bojových misí. Došlo
i k opětovnému využití předsunutých plavidel z laguny atolu Diego Garcia, tentokrát
však bez nutnosti jejich přesunu. Několik jich totiž přímo na základně vyložilo zásoby
munice, bomb a paliva. Vše bylo využito bombardovacími jednotkami, které byly na
ostrov v důsledku operace převeleny. Konkrétně se jednalo především o strategické
bombardéry B-52G Stratofortress. Letecké bombardování a nálety měly zajistit nejen
absolutní dominanci ve vzduchu, ale také maximálně oslabit irácké pozemní jednotky.
Tím tak měla být zajištěna příprava pro pozemní operaci. Nutno podotknout, že ze
základny Diego Garcia bylo provedeno strategickými bombardéry zhruba 200 misí
během 44 dní trvání operace, a to včetně úvodních náletů celé akce v noci 17. ledna
1991. Letouny tak musely překonat vzdálenost okolo pěti tisíc km, a bojové lety tedy
měly délku trvání vždy přibližně 17 hodin. Během bojových akcích shodily bombardéry
až 72 tisíc tun bomb. Američané během operací ztratili 3. února jeden stroj zhruba čtyři
kilometry severně od základny, neboť u něj došlo k rozsáhlému selhání elektroniky.
Následkem toho došlo ke vzplanutí nejméně pěti z osmi motorů. Přestože se podařilo
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všem členům posádky letoun opustit ještě před dopadem na mořskou hladinu, tři ze šesti
nehodu nepřežili.168
Kromě přínosu při leteckém bombardování však samotná přítomnost strojů B-52
na základně Diego Garcia měla daleko důležitější roli. Šlo totiž o jasnou zprávu
Iráčanům, že v případě použití chemických či biologických zbraní budou Američané
ochotni využít jaderné odvety. Letouny B-52G totiž byly uzpůsobeny k tomu, aby
mohly nést jaderné zbraně. O možné jaderné odvetě hovořil, byť nepřímo, i prezident
George Bush v dopise Saddámu Husajnovi. Kromě užití nekonvenčních zbraní pak
Bush uvedl, že i na zničení kuvajtských ropných polí a zařízení na zpracování ropy bude
nucen reagovat „nejsilnější možnou odpovědí, za kterou by irácký vůdce a jeho země
zaplatil strašlivou cenu.“169 O kredibilitě těchto kroků svědčí i již citovaná bezpečnostní
směrnice číslo 54, ve které je podobný bod částečně zmíněn, ovšem spíše než s možnou
odvetou jadernými zbraněmi, se v ní hovoří o výměně vedení Iráku jako o primárním
cíli celé operace.170 Lze se tedy domnívat, že v případě použití chemických nebo
biologických zbraní proti vojskům koalice, by se případná vojenská akce nezastavila
pouze u vytlačení Iráčanů z Kuvajtu, ale pokračovala by přímou invazí a útokem na
samotný Irák. Sám prezident Bush ovšem později uvedl, že jadernou odvetu předem
vyloučil, takže hrozby měly působit jako kalkulované odstrašení Iráku před užitím
nekonvenčních zbraní. Po prozkoumání konkrétního přínosu strategických bombardérů
je pravděpodobné, že jejich nasazení bylo spíše ilustrativního charakteru, kterým chtěli
Američané prezentovat své odhodlání. Pokud by totiž opravdu došlo na jadernou
odvetu, střely s jadernou hlavicí by vypustili buď z lodí v oblasti Perského zálivu nebo
z ponorek. Plavidla totiž působila podstatně blíž iráckým hranicím než bombardéry,
čímž by se výrazně zvýšila rychlost možné reakce.
Přínos letounů umístěných na základně Diego Garcia relativizuje i fakt, že stejné
stroje podnikaly operace také ze základen ve Španělsku a v Anglii, odkud byla
vzdálenost o zhruba 1500 kilometrů kratší.171 V závěrečném hodnocení operace Pouštní
bouře, kterou vypracovalo americké ministerstvo obrany, je přímo zmíněno, že
nepoužití nekonvenčních zbraní iráckou armádou bylo zřejmě výsledkem zastrašování
„Diego Garcia Nsf…“ a „Important Dates…“.
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jadernou odvetou ze strany Spojených států.172 Z dalších dostupných zdrojů pak
poměrně jednoznačně vyplývá, že role, kterou v tomto zastrašování hrály stroje
umístěné na základně Diego Garcia byla spíše symbolická.
V rámci operací Pouštní štít a Pouštní bouře došlo k dramatickému nárůstu
v počtu osob, které na základně působily. Stalo se tak v přímé souvislosti s již
zmíněným umístěním bombardovacích letounů na základně. Zároveň byla základna na
Diego Garcia jedinou základnou patřící námořnictvu, ze které byly vedeny ofenzivní
letecké akce během obou operací.173 Díky úspěchu tažení na osvobození Kuvajtu
dosáhly Spojené státy opět výrazného zlepšení vztahů s mnoha arabskými zeměmi
v oblasti, což jim pomohlo upevnit si klíčovou roli, kterou v regionu hrály. Zároveň se
projevila role Američanů jako garantů bezpečnosti a stability v regionu, čímž jen narostl
jejich vliv v oblasti. Mimo jiné pak také došlo k opětovnému zajištění pravidelných
dodávek ropy z Perského zálivu. Ty byly zároveň i hlavním důvodem, proč se
Američané v tomto regionu angažovali.

4.1.2 Následky a vývoj po roce 1991
Krátce po ukončení operace Pouštní bouře vyhlásily Spojené státy, spolu se
Spojeným královstvím a Francií, nad severním Irákem v dubnu roku 1991 bezletovou
zónu. V rámci operací Provide Comfort a Severní hlídka mělo být zamezeno užití
iráckých vzdušných sil k útokům na kurdskou menšinu žijící v severním Iráku. V srpnu
následujícího roku pak došlo k vyhlášení druhé bezletové zóny, tentokrát nad jižním
Irákem, a to v rámci operace Jižní hlídka. Její zřízení mělo opět zamezit operace
iráckého letectva proti šíitským muslimům.174 Po celou dobu trvání bezletových zón od
roku 1991 až do roku 2003, docházelo k jejich narušování ze strany Iráčanů. Na to
Američané, potažmo pak Britové či Francouzi reagovali kromě sestřelů konkrétních
narušitelů zejména raketovými útoky na postavení protiletadlových iráckých baterií,
případně pak i na další objekty, jako například na údajné laboratoře pro výrobu
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chemických a biologických zbraní. Postupně tak Spojené státy provedly několik
podobných operací, z nichž tou první byla operace Pouštní úder v září roku 1996. Její
součástí byla i dvojice letounů B-52 startujících ze základny leteckých sil Andersen na
Guamu. Během operace musely překonat vzdálenost přes 22,5 tisíce kilometrů, což jim
trvalo 34 hodin, a zároveň k tomu bylo potřeba řady tankování za letu. Několik
létajících tankerů KC-10, startujících ze základny Diego Garcia se postaralo o poslední
přípravné tankování před samotným útokem. Základna se tak opět nepřímo zapsala do
historie, neboť pomohla uskutečnit do té doby nejdelší bombardovací misi v historii.175
I při dalších operacích proti Iráku v devadesátých letech plnila základna důležitou
funkci při ofenzivních akcích těžkých bombardérů B-52. Kromě operace Pouštní hrom,
kdy USA v listopadu 1997 v reakci na nevpuštění inspektorů OSN do Iráku,
shromáždily v Kuvajtu značné množství vojenských jednotek, se dále jednalo
i o operaci Pouštní liška. Té se v prosinci roku 1998 opět zúčastnily stroje B-52, spolu
s létajícími tankery KC-10. Nutno podotknout, že oba ze zmíněných typů letounů, které
se na úspěšné akci podílely klíčovou měrou, startovaly právě ze základny Diego
Garcia.176 Z četnosti zapojení letounů ze základny vyplývá, v jakém rozsahu USA na
tyto jednotky při leteckých operacích proti Iráku spoléhaly. Zároveň lze z širšího
kontextu odtušit, že se Spojené státy v této dekádě zaměřily na odlišný přístup řešení
krizí, neboť místo přímé pozemní intervence volily nepřímé letecké a raketové útoky,
případně jejich kombinaci, neboť při zapojení letectva byly rakety odpalovány přímo
z letounů, a nikoliv z lodí (či ponorek). Pro Američany tak při změně strategie získala
základna na hodnotě, neboť kvůli své izolaci nabízela dostatečné utajení možných
útoků. Její použití ovšem vyžadovalo i zapojení létajících tankerů, neboť bez nich by
například strategické bombardéry B-52 měly problém mise nad Irákem z ostrova
uskutečnit.
Kromě operací souvisejících s pacifikací Iráku byla základna zapojena i do
dalších akcí. Například v květnu roku 1998 podnikl upravený letoun WC-135 let do
Bengálského zálivu za účelem pozorování a sběru dat k analýze. Jednalo se o reakci na
další jaderný test ze strany Indie. Lokalita základny tak opět usnadnila Američanům
rozhodování odkud stroj do oblasti vypravit.
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Z celkového rozsahu využití základny jednoznačně vyplývá, že daleko více než
využití námořnictvem a loďstvem byla základna vybírána jako startovní bod pro většinu
akcí leteckých jednotek, a to jak pro ofenzivní operace vedené v 90. letech primárně
vůči Iráku, tak i při dalších průzkumných misích, jako byla již zmiňovaná mise na sběr
vzorků po Indickém nukleárním testu. Využívána byla zejména nově prodloužená
přistávací dráha, ze které při ostrých operacích primárně operovaly dálkové podzvukové
bombardéry B-52. Jak již bylo uvedeno, toto působení bylo povětšinou podmiňováno
zapojením dalších jednotek, zejména pak leteckých tankerů KC-10 nebo KC-135, které
letounům umožňovaly výrazně delší dobu, po kterou mohly ve vzduchu působit. Tím
jim bylo umožněno i delší zapojení do případných operací a mohly tak plnit
i významnější úkoly v rámci svých misí.

4.2 Základna a válka s terorismem
Na přelomu tisíciletí, poté co se Američané již několikrát výrazně angažovali na
Blízkém východě prostřednictvím několika operací, ve kterých figurovala i základna
Diego Garcia, odeslal zástupce ministra zahraničí Spojených států pro politickovojenské otázky Eric Newsom dopis na britské ministerstvo zahraničí. Dopis byl
odeslán v souvislosti se soudním sporem, který zahájili bývalí obyvatelé Čagoských
ostrovů proti vládě Spojeného království o nelegálním vystěhování. Ti požadovali zrušit
předchozí rozhodnutí vlády, a umožnění návratu alespoň do odlehlejších atolů
souostroví. Newsom v dopise z 21. června 2000 vysvětluje, jakou roli základna Diego
Garcia pro USA má, jakou by měla mít v budoucnu a proč by bylo pro Spojené státy
nepřijatelné, kdyby Britové návrat obyvatelstva, byť na odlehlé ostrovy, umožnili.
Základna je z důvodu zajištění bezpečnostních a obranných povinností Američanů
v regionech Arabského zálivu, Blízkého východu, Jižní Asie a Východní Afriky
považována za „nepostradatelnou“. Zároveň tímto dopisem Američané požádali Brity
o svolení rozšířit základnu na předsunutou operační lokaci pro operace expedičních
vzdušných sil. Diego Garcia se tak mělo stát jednou ze čtyř lokalit, odkud tyto expediční
síly mohly působit. Američané zároveň předpokládali, že zatímco v některých oblastech
výdajů na obranu se zdroje mohou zmenšovat, výdaje na tyto předsunuté základny by
naopak měly pouze narůstat. Tím byla jen podtržena role, kterou Američané základně
přikládali. Jeví se totiž jako více než logické, že by investovali výrazné finanční
prostředky do projektu, který pro ně měl v dlouhodobém horizontu mimořádnou

49
důležitost, a pokud by tomu tak nebylo, šlo by pouze o promrhané finanční prostředky.
V dopise pak byla znovu podtržena izolace ostrova, která v kombinaci s jeho umístěním
umožnila jeho využití v řadě již zmíněných operací, a která jej dělá doslova „…světově
unikátní strategickou lokaci“.177 Zároveň je zmíněno, že případným osídlením ostrovů
by mohla být základna ohrožena například teroristickými útoky, které by z osídlených
ostrovů mohly být vedeny. Muselo by tak dojít k přímému zapojení jednotek, které by
měly za úkol výhradně hlídkování v okolí ostrova a jeho případnou obranu. Hodnota
dopisu je o to větší, že přímo formuluje americké cíle a záměry, které vláda Spojených
států se základnou měla. Z analýzy podniknutých operací, vynaložených prostředků
a budovaného zázemí lze tuto roli nepřímo odvozovat, nicméně vždy pouze do určité
míry.
O relevanci argumentu možného nebezpečí námořního teroristického útoku proti
Američanům vypovídal útok na americký torpédoborec USS Cole z 12. října 2000.
K tomu došlo necelé čtyři měsíce po napsání dopisu. Při tankování v jemenském
přístavu Aden na torpédoborec najeli dva sebevražední atentátníci se člunem naloženým
trhavinou. Výbuch si vyžádal životy útočníků a dalších 17 obětí, 39 osob bylo
zraněno.178 Útok byl však pouze předzvěstí, že trend teroristických útoků vůči
Spojeným státům (a jejich spojencům) bude přibývat.
Poté co 11. září 2001 došlo k útokům na New York a Washington D.C.,
reagovaly Spojené státy 14. září přesunutím deseti bombardérů B-52H a jednoho
nadzvukového bombardéru B-1B Lancer na základnu Diego Garcia. Tyto stroje se pak
velkou měrou podílely na bombardování pozic hnutí Talibán v Afghánistánu během
operace Trvalá svoboda. Ta byla oficiálně zahájena 7. října leteckými útoky, na kterých
se podílely právě zmíněné stroje startující z Diego Garcia. Následující den se základna
stala součástí dalšího historického zápisu. Opět totiž hrála klíčovou roli při přepisování
rekordu nejdelší bojové bombardovací mise, která kdy byla podniknuta. Dálkové
„neviditelné“ bombardéry B-2 Spirit startovaly ze své mateřské základny Whiteman ve
státě Missouri. Z důvodu utajení letěly přes Tichý oceán, jediná cizí země, do jejíhož
vzdušného prostoru se dostali, byl Pákistán. Celková doba letu byla 44 hodin
a 20 minut. Letouny musely během této operace pětkrát tankovat za letu, přičemž

Dopis od Erica Newsoma Richardu Wilkinsonovi z 21. června 2000, v plném znění dostupný online:
http://www.zianet.com/tedmorris/dg/bombers.html (navštíveno 21.4. 2018). Úryvky zmíněny v „US
blocks return home for exiled islanders“ Ewen MacAskill a Rob Evans, The Guardian, 1. září 2000.
https://www.theguardian.com/world/2000/sep/01/ewenmacaskill.robevans (navštíveno 21.4. 2018).
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poslední tankování se uskutečnilo poblíž Diego Garcia, odkud létající tanker KC-10
vzlétal. Po provedení útoku pak letouny B-2 přímo na základně Diego Garcia přistály,
došlo k výměnám posádek, a ty letouny dopravily zpět na jejich mateřskou základnu ve
Spojených státech. Tyto mise byly podniknuty celkem šesti stroji, během tří různých
misí, v úvodních nocích celé operace. Zatímco bombardéry nemuseli v průběhu misí
jedinkrát přistávat, létající tankery pochopitelně ano. Zde se opět ukázala důležitost
amerických ostrovních základen, neboť tankery vzlétly kromě Diego Garcia
a Havajských ostrovů, také z Guamu a ze Singapuru.179 Bez možnosti využít podél
letové trasy létajících tankerů by takovéto mise nebylo možné provést, což pouze
dokládá význam těchto základen. Role těchto misí přitom byla klíčová pro úspěšnost
celé operace, neboť letouny pomohly vyřadit protivzdušnou obranu, která se
v Afghánistánu nacházela, a tudíž otevřely cestu nemaskovaným bombardérům a dalším
letounům. Přestože mise nemaskovaných letounů B-52 a B1-B startujících z Diego
Garcia tvořily pouze 10 % celkových náletů v 76 dní trvající úvodní části letecké
kampaně, množství bomb, které za tu dobu na pozice Talibánu shodily, činila 65 %
celkového množství.180 Z tohoto hlediska se tedy jednalo o kritickou úlohu letounů,
a potažmo i základny, která jejich operace umožňovala.
Z dalšího vývoje, ke kterému na základně došlo je patrné, že se USA zaměřily na
možnost trvalého nebo alespoň dočasného umístění strojů B-2. To je zřejmé především
z výstavby dvou speciálních krytů, které přímo tyto konkrétní letouny měly využívat.
K výstavbě a zprovoznění krytů došlo v listopadu roku 2002. Další dvojice krytů pak
byla postavena a zprovozněna v červnu roku 2003.181 Tyto stroje hrály opět jednu
z klíčových úloh při operaci Irácká svoboda, kterou USA spustily na jaře roku 2003.
Úkolem bylo opět vyřazení protiletadlové obrany, aby mohla v iráckém vzdušném
prostoru bezpečně operovat ostatní letadla vzdušných sil. Bojové mise v rámci obou
operací (Trvalá svoboda a Irácká svoboda) pokračovaly i v nadcházejících letech, a to
až do 15. srpna 2006.182 Tehdy totiž plánovači vzdušných sil došli k závěru, že
přesunutí leteckých akcí z Diego Garcia na základny v Kataru a v Ománu ušetří
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Spojeným státům na palivu 362 tisíc dolarů denně.183 Zarážející je, že vzdušným silám
trvalo pět let než si uvědomily, že přesunem bombardérů na základny ležící o tisíce
kilometrů blíže cílové oblasti, mohou ušetřit značné finanční prostředky. Mohlo by se
zdát, že plánovači z řad letectva tuto možnost po celých 5 let úmyslně odkládali
z nejrůznějších důvodů (například utajení). Tuto tezi ovšem vyvrací fakt, že tři
důstojníci, kteří s návrhem na přesunutí letounů přišli, byli v dubnu roku 2007
vyznamenáni Air Force Productivity Excellence Award. Skutečně se tedy jednalo
o nevšímavost ze strany stratégů vzdušných sil, kteří přehlíželi fakt, že letouny plnící
bojové úkoly v oblastech vzdálených vzdušnou čarou i přes 5000 km, spotřebují
mnohonásobně více paliva, a navíc tak musí být vždy k dispozici létající tankery, které
v případě nutnosti mohly bojovou operační činnost letounů významně prodloužit.
Základna se tak z primární startovací platformy k útokům na Irák a Afghánistán
stala pouze dalším článkem v řetězci podpůrných základen, které jsou mezistanicemi
během přesunu bojových letounů do operačních center blíže cílové oblasti. Jejich role je
ovšem zásadní, neboť umožňují plynulejší přesouvání bojových letounů, které většinou
(pokud jsou k tomu uzpůsobeny) tankují rovnou za letu. Síť ostrovních základen tedy
plní úlohu, kterou jim předkládal sám Mahan ve své teorii. Třebaže ta se spíše věnovala
operačnímu rádiusu loďstva, lze ji takto aplikovat i na letecké jednotky. Američané
mohou na těchto ostrovech ponechávat především létající tankery, které jsou pro
operační rozsah dalších letounů stěžejní. Zároveň se v přeneseném smyslu dá v této
souvislosti stále hovořit i o pozičním postavení jako o další z klíčových výhod, či
motivací k zachování základny na místě jakým je Diego Garcia. Schopnost základny
pojmout neviditelné letouny B-2, ve spojitosti s její izolací umožňuje USA v případě
nutnosti stálé a bezpečné umístění těchto strojů na základně. Tuto možnost dokládá
i žádost Pentagonu z října 2007 o financování úpravy hangárů pro tyto stroje.
Pravděpodobně šlo o úpravy spojené s variantou, aby stroje B-2 mohly nést speciální
bombu určenou k destrukci podzemních bunkrů. Úprava, která měla stát téměř
88 miliónů dolarů, byla spojována s možností případného amerického útoku vůči
iránskému jadernému programu. S ohledem na fakt, že tato položka byla důmyslně
skryta v mnohem větším balíku, ve kterém Pentagon žádal Kongres o finance ve výši
42,3 miliardy dolarů v rámci „války proti teroru“, se lze domnívat, že se ministerstvo
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obrany snažilo o co nejmenší publicitu pro daný projekt. 184 Nejednalo se o jediný
projekt, který se na základně v souvislosti s možným útokem na Írán v této době
uskutečnil. Ministerstvo obrany zadalo kontrakt v ceně téměř 32 miliónů dolarů na
výstavbu nové ponorkové základny na ostrově. Ponorky by mohly v případě potřeby
zaútočit například raketami s plochou dráhou letu Tomahawk, případně transportovat
elitní vojáky skupiny SEALS pro obojživelné akce za nepřátelskými liniemi.185
Z dostupných zdrojů ovšem nelze s určitostí tvrdit, že by oba projekty byly účelově
zadány právě ve spojitosti s možnou ofenzívou vůči Íránu, neboť žádný konkrétní zdroj
obsahující tuto informaci dosud nebyl veřejně publikován.

4.2.1 Nezákonné zadržování osob
V souvislosti s americkým zapojením v Iráku, a především v Afghánistánu,
vyšlo najevo, že USA některé osoby podezřelé z napojení na teroristy, nelegálně
zadržovaly. Při vyslýchání pak často docházelo i k mučení. Tyto praktiky se po jejich
publikování v médiích staly poměrně skandálními.
Vzhledem k lokaci základny Diego Garcia, a především pak k její izolaci, je více
než pravděpodobné, že i zde docházelo k zadržování těchto osob, a možná i k jejich
mučení. Přestože Britové tyto spekulace v letech 2003 i 2004 razantně odmítli186,
ministr zahraničí David Miliband v roce 2008 přiznal, že na ostrově došlo minimálně
dvakrát k přistání letounů s těmito osobami. V obou případech se ale nemělo jednat
o osoby podezřelé z terorismu. Letouny navíc vždy využily základnu pouze k rychlému
doplnění paliva a posléze pokračovaly v cestě.187 Tento fakt ovšem podrývá autoritu
Spojeného království, neboť pokud Britové netuší, co se na ostrově děje, nelze věřit, že
pokud tvrdí, že se zde něco neděje, je tomu skutečně tak. Američané Brity o těchto dvou
případech informovali až s téměř pětiletým zpožděním. Je více než pravděpodobné, že
http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/2006/February%202006/0206footholds.aspx
(navštíveno 23.4.2018).
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na ostrově docházelo i k zadržování a výslechu některých podezřelých osob. Jako
nejrealističtější se jeví možnost, že Američané tyto osoby zadržovali na lodích, které
kotvily v blízkosti základny. Mohli tak činit, aniž by o tom Britové tušili, neboť ti na
americká plavidla povětšinou nevstupují.188
Využívání základny k nelegálnímu zadržování, mučení a dalším podobným
praktikám je z racionální hlediska logickým krokem, především z toho důvodu, že na
základnu kromě amerických a britských ozbrojených sil nemá, až na výjimky, okolní
svět přístup. Lze se domnívat, že právě tento faktor byl hlavní motivací Američanů při
rozhodování o, byť jen dočasném, umístění podezřelých osob na ostrově. Jedná se
o další z funkcí, kterou základna od svého vzniku plnila, a jen potvrzuje původní vize
vojenských plánovačů, že základna na ostrově bude moci být využita k mnoha různým
účelům.

4.3 Situace na přelomu desetiletí a současnost
Po definitivním stažení amerických vojsk z Iráku, které bylo završeno v prosinci
roku 2011, i nadále pokračuje americká přítomnost na Diego Garcia.189 S ohledem na
pokračující nestabilitu některých zemí v regionu a celkovou složitou předvídatelnost
vývoje v oblasti, Američanům vyhovuje soustředění jednotek uprostřed regionu. Přístup
k ostrovu stejně jako politická spolehlivost jsou hlavními parametry, na které Spojené
státy v posledních letech ve spojitosti se základnou spoléhají, a na které budou zřejmě
sázet i v blízké budoucnosti. Zároveň mohou základnu i nadále využívat svým
námořnictvem při dohledu nad námořním obchodem, především pak na bezpečný
průjezd tankerů z Perského zálivu do jihovýchodní Asie.190 Další důležitou námořní
tepnou, kterou Američané mohou ze základny kontrolovat je pak trasa od mysu Dobré
naděje k Malacké úžině. Bezpečnost v oblasti v posledních letech narušovaly zejména
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útoky pirátů, ke kterým docházelo na východním pobřeží Afriky, především v okolí
Somálska. V současnosti však nejsou nestátní aktéři jedinou hrozbou, či protivníkem,
kterému Spojené státy v oblasti musí čelit.
Výzvou začíná být role Číny v tomto regionu. Jedná se tak o přímý důsledek
čínské zahraniční politiky, která se řídí projektem Belt and Road Iniciative (BRI).
V rámci BRI dochází k masivním investicím státem vlastněných čínských firem do
přístavních kapacit ve městech na pobřeží Indického a Tichého oceánu. Tyto investice
jsou součástí námořního komponentu BRI, který je nazýván Maritime Silk Road
(námořní hedvábná stezka).191 Investice jsou prezentovány jako čistě ekonomické,
a vzájemně výhodné jak pro čínské investory, tak i pro země, kam investice směřují.
Existuje ovšem zákon, který čínským transportním firmám v zahraničí nařizuje
poskytovat zásoby plavidlům čínského námořnictva. Čínské námořnictvo těchto výsad
využívá již nyní, a lze předpokládat, že právě investice do přístavů mohou v důsledku
znamenat větší přítomnost čínského námořnictva v celé oblasti.192 Opět lze spatřit
paralelu mezi Mahanovou teorií operability námořnictva a čínskou politikou. Tyto
přístavní kapacity totiž zvýší operabilitu námořnictva v oblasti, lodě tak mohou působit
na ještě vzdálenějších místech po mnohem delší dobu než v případě, že by k těmto
kapacitám neměly přístup. Nejde tedy o klasický model vojenských základen, jakou je
třeba Diego Garcia, ale spíše o kamufláž za ekonomickými zájmy. Číňané tak mohou
získat vliv nejen v oblasti ekonomiky, ale také v oblasti síly a případného zastrašování
rivalů. Zajištění bezpečnosti důležitých námořních tras v oblasti je pro Čínu kritické
s ohledem na fakt, že 80 % jejího ropného importu proplouvá Malackým průlivem.193
Jakékoliv omezení či přerušení dodávek by pro Číňany bylo obrovským problémem,
a ohrožením jejich národní bezpečnosti, a zřejmě i stability celé země.
Pokud dojde k navýšení čínského angažmá v oblasti, lze se domnívat, že
základna Diego Garcia opět bude hrát klíčovou úlohu pro prosazování vlivu Spojených
států. USA mají díky v ní proti Číně výrazný náskok, neboť základna stojí již od roku
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1973, a založena byla pro plnění poměrně podobného úkolu, jaký zřejmě bude muset
plnit v blízké budoucnosti –tedy jako opěrný bod v soupeření proti rivalovi, který má
výraznou vojenskou sílu, ovšem teprve se snaží získávat v regionu vliv, především
prostřednictvím ekonomických nástrojů. V poslední řadě pak může být nahlížena
i z perspektivy „Diego Garcia je naše, a tedy nemůže být Číňanů.“ Otázkou ovšem
zůstává, zda osamělá a izolovaná základna na malém ostrově může v dlouhodobém
horizontu konkurovat komplexnímu řetězci základen na pobřeží okolních států.
Období po studené válce znamenalo výraznou změnu v americkém plánování.
Základna Diego Garcia už nebyla potřebná k dominanci nad Sovětským svazem
v oblasti Indického oceánu. Přesto však posílený americký zájem na stabilitě Perského
zálivu znamenal, že základna i v devadesátých letech 20. století hrála zásadní roli
v zahraniční politice Spojených států. Využity byly jak její kapacity předsunutých
zásobních lodí, tak i letiště, které sloužilo jako startovní základna během několika
leteckých operací vedených proti iráckému režimu Saddáma Husajna. Na strategické
důležitosti základně přidala nuklearizace Indie a Pákistánu, která vedla minimálně
k úpravě rovnováhy sil v regionu a Spojené státy tomu musely věnovat zvýšenou
pozornost. Po masivní akumulaci vojsk při operacích Trvalá a Irácká svoboda, základna
primárně sloužila jako transportní a zásobovací stanice, a to jak pro letecké jednotky,
tak i pro námořnictvo, které se nově muselo potýkat i s nebezpečím v podobě pirátů,
především podél pobřeží východní Afriky. Základna byla i v této době upravována,
a spekulovalo se o její roli při možném útoku Spojených států na íránský jaderný
program, nicméně k žádnému takovému konvenčnímu útoku nakonec nedošlo.
V posledních letech se základna opět stává centrem v mocenském souboji o vliv v celé
oblasti, neboť Čína se snaží o výrazné navýšení svého vlivu v celém regionu.
Z výzkumu a daných skutečností se tak jeví jako pravděpodobné, že role základny se
navrátí k té původní, kterou ze strategického hlediska plnila v době svého vzniku. Její
pomocí by tak Američané měli balancovat velmocenské ambice dalšího ze svých
velkých rivalů, ovšem zůstává otázkou, zda osamělá, izolovaná, ovšem špičkově
vybavená základna může poskytnout lepší zázemí než vícero spíše obchodně zařízených
přístavů.
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Závěr
Předmětem zkoumání této diplomové práce byla vojenská základna na ostrově
Diego Garcia. Ta má jedinečnou geostrategickou polohu uprostřed Indického oceánu,
což ji zároveň činí i velmi těžko přístupnou, a veřejnosti je tak téměř skryta. Výzkum se
zaměřil na proměnu geostrategické role základny, přičemž se snažil případnou změnu
nejen popsat, ale zároveň i vysvětlit.
S ohledem na izolaci a uzavřenost základny kombinovala práce několik různých
postupů k monitorování změn, aby mohla odpovědět na výzkumnou otázku. Primárně
šlo o materiální vývoj základny, který napovídal o možných způsobech jejího využití.
Zároveň z něj bylo do určité míry možné případné změny strategické role identifikovat.
Další metodou, která byla hojně užívána, byl výzkum praktického využití základny.
Podařilo se tak ukázat nejen na konkrétní příklady, kdy a jak Američané základnu
užívali v souvislosti s jejími možnostmi, ale především v současnější době výrazně
pomohla objasnit, jakým způsobem je základna chápána strategickou perspektivou
v praxi. S těmito dvěma postupy byla úzce spjata i třetí perspektiva, která byla při
výzkumu použita. Ta nabídla pohled na celkový regionální a částečně také globální
vývoj. Jejím cílem bylo poukázat na možné souvislosti a vliv, který dané události mohly
mít na základnu a její strategickou úlohu.
Práce je členěna chronologicky do čtyř kapitol. V úvodní části bylo
prezentováno teoretické ukotvení výzkumu, které vychází z děl Alfreda Mahana. Ten se
sice formulaci svých poznatků věnoval před více než sto lety, nicméně jak je v dané
části práce argumentováno, stále jej lze použít při zkoumání soudobějších jevů. Je tak
pořád relevantní, a proto byl použit i pro účely tohoto výzkumu. S ohledem na dobu
však bylo nutné Mahana modifikovat, a to tak, aby bylo možné jej použít i pro tento
konkrétní výzkum. Mahan se totiž věnuje pouze námořním strategiím, a tudíž bylo
nutné přidat komponent letectva, přestože původně byla základna koncipována jako
komunikační zařízení amerického námořnictva. Jelikož je výzkum vypracován formou
jednopřípadové studie, respektive disciplinované interpretativní studie, slouží teoretická
linka spíše jako vodítko při analýze případu základny. Případ tedy neslouží jako
konkrétní nástroj pro práci s teorií.
Druhá kapitola přímo představuje základnu Diego Garcia, a to včetně její stručné
charakteristiky. Zároveň obsahuje i náhled na vývoj debaty o vzniku základny a je
završena jejím vybudováním a vysvětlením role, kterou měla po realizaci plnit.
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Následující kapitola se věnuje období od vzniku základny až po konec studené
války a zaměřuje se jak na materiální proměnu, tak i na praktické využití základny,
z čehož je opět odvozena její role v daném období. Primárně se jednalo o mocenské
balancování vůči Sovětskému svazu, kdy přítomnost základny měla zcela jednoznačně
pomoci americkému námořnictvu získat lepší postavení v celém regionu. Důležitou byla
také její úloha při kontrole obchodních cest v oblasti, a to nejen v tomto období, ale
téměř po celou dobu její existence.
Poslední kapitola chronologicky navazuje na tu předchozí a pokračuje až do
současnosti. Mimo jiné roli základny primárně analyzuje prostřednictvím jejího využití,
neboť prameny, ze kterých by bylo možné čerpat, povětšinou stále podléhají utajení,
a nejsou tak veřejně přístupné. Zabývá se zejména vývojem základny ve zcela
proměněném mezinárodním kontextu. Identifikuje také, že od velmocenského
vytlačování bylo upuštěno za účelem vynucování stability v regionu. To je patrné
především na operacích proti Iráku v devadesátých letech. Další proměna nastala při
operacích proti nestátním aktérům, ať už při boji s teroristy nebo piráty. V posledních
letech, a zřejmě i v budoucnu, lze spatřovat návrat k původní velmocenské strategii
o zisk vlivu v oblasti, a to především s ohledem na čínský projekt BRI.
Z výstupů výzkumu je patrné, že v průběhu existence základny docházelo
k opakovaným změnám v její strategické funkci. Ty byly primárně motivované jak
externími vlivy, tak potřebami a ideály jednotlivých složek amerických ozbrojených sil.
Přestože by se mohlo zdát, že právě vojenský aspekt stojí v pozadí růstu základny, nelze
tak tvrdit s jistotou, neboť nestabilita a celková proměnlivá situace v regionu mohla do
jisté míry také ovlivnit, jakou geostrategickou roli základna měla. I s ohledem na fakt,
že tato diplomová práce je jednou z mála, která se tématem základny v českém jazyce
zabývá, se jistě i nadále jedná o zkoumáníhodné téma. Například problematika vysídlení
původních obyvatel ostrova, případně možné vlivy globálního oteplování, kdy rostoucí
hladina moří reálně ohrožuje samotnou existenci základny, jsou témata, kterým by se
výzkum mohl v budoucnu věnovat.
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Summary
This diploma thesis focuses on the geostrategic role of the base on the island
Diego Garcia. It tries to chronologically analyse the evolvement of the role since the
base was established until the present time. The thesis proceeds to look at the extent and
motivation of the evolvement as well as to offer the explanation and reasoning which
motivated those changes. While relying loosely on the theories formulated by admiral
Alfred T. Mahan who focused on the agenda of a naval superpower, it links the theory
with the practical need for the existence of strategic bases overseas. The thesis focuses
and examines three various factors which help to understand the evolvement of the
geostrategic role of the base. Firstly, it analyses the physical transformation of the
facilities available on the island as it reflects to a certain extent the strategic role of the
base. The attention is paid to the regional and global context as well, because it is
directly linked to the function of the base. Lastly, the practical usage of the base during
various operations is examined. This serves as a potential viewpoint for the researcher
who cannot access some of the contemporary documents as they are still classified and
unavailable because of security reasons. Overall, the research shows that the base
changed its strategic role several times. Nevertheless, it does not identify a single main
driving cause of this change. The thesis concludes that it is very likely that the change
was driven by a combination of several factors.
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