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Anotace
Bakalářská práce se zabývá komparováním připravenosti a akceschopnosti organizací NATO
a EU rozhodnout o účasti v intervenci na příkladu krize v Libyi. Cílem je zkoumat, proč EU
nedokázala vytvořit společný plán pro intervenci v Libyi, a co naopak udělalo NATO jinak,
aby mohlo později převzít velení nad intervencí. V rámci těchto dvou organizací se práce
zaměřuje na jejich členské státy, a to, jak ovlivnily rozhodovací proces. V EU jsem se
soustředila na Francii, Velkou Británii a Německo. První dvě země jsou zkoumány jako aktéři,
kteří intervenci prosazují a zaměřuji se na jejich společnou spolupráci a rozdílný postoj k práci
pod velením NATO. Zatímco představitelé Velké Británie uvítali sjednocení operace pod velení
aliance, zástupci Francie se v tomto směru zdráhali. Německo je v práci uvedeno, jako aktér
s odlišným výsledkem rozhodovacího procesu, který vedl k odmítnutí a kritice intervence.
Německé odmítnutí je popsáno jako jeden z faktorů, proč se EU nezúčastnilo a neřídilo
intervenci. V rámci NATO se věnuji Spojeným státům, jejich rozhodovacímu procesu a jejich
vlivu na převzetí intervence aliancí. Analyzuji, jakým způsobem došlo k tomu, že se Spojené
státy rozhodly zaujmout v Libyjské krizi druhořadou roli a přenechat vedoucí úlohu evropským
zemím. Komparace je provedena na základě vybraných koncepcí věnujících se rozhodovacímu
procesu o intervenci. Práce vychází z celé řady zdrojů. Nejvíce čerpá z pramenů z webových
databází NATO, EU, OSN a dalších. Dále jsou významným zdrojem webové stránky tisku a
mnohé publikace.

Annotation
The bachelor thesis deals with the comparison of preparedness and the ability of NATO and
EU organizations to decide whether to participate in the intervention on the example of the
crisis in Libya. The aim is to investigate why the EU has failed to develop a joint plan for
intervention in Libya, and what on the other hand has made NATO differently in order to take
over the intervention later. Within these two organizations, the work focuses on their member
states and how they have influenced the decision-making process. In the EU, I focused on
France, Great Britain, and Germany. The first two countries are being explored as actors
promoting intervention and I am focusing on their joint cooperation and different attitudes to
NATO-led work. While UK officials welcomed the unification of the operation under the
command of the Alliance, representatives of France were reluctant to do so. Germany is

examined in the work as an actor with a different outcome of the decision-making process that
led to the rejection and criticism of intervention. The German refusal is described as one of the
factors why the EU did not participate and did not lead the intervention. Within NATO, I focus
on the United States, their decision-making process and their influence on the takeover of
alliance intervention. I analyze how the United States has decided to take a secondary role in
the Libyan crisis and give leadership to European countries. The comparison is made on the
basis of selected concepts which are dealing with the decision-making process of intervention.
The work is based on a number of sources – mostly on sources from the NATO, EU, UN and
other databases. Furthermore, it is based on the press websites and many other publications.
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Úvod
Práce se zaměřuje na komparaci rozhodovacích procesů NATO a Evropské unie o intervenci
v Libyi. V rámci Evropské unie se zaměřím na Německo, Francii a Spojené království Velké
Británie a Severního Irska1, zatímco v rámci NATO se zaměřím na Spojené státy americké2.
Tyto země jsem zvolila díky jejich významným rolím v rámci intervence a v případě Německa
se záměrem zařadit do práce rozhodovací proces s jiným výsledkem. Velká Británie a Francie
jsou v tomto ohledu zajímavé tím, že se po nedostatečně rychlém jednání Evropské unie
rozhodly jednat samostatně, zatímco na Spojené státy lze nahlížet jako na zemi motivující
NATO k vytvoření jednotné operace. Mým cílem je porozumět, proč nebyla EU schopna
vytvořit společný plán pro intervenci v Libyi a co naopak udělalo NATO jinak, aby mohlo
později převzít velení nad intervencí. Důležitým aspektem je, jakou roli v tom sehrály zmíněné
státy a jejich vnitřní rozhodovací procesy. Prioritní otázkou tedy je, jak se lišila připravenost a
akceschopnost organizací NATO a EU rozhodnout o účasti v intervenci v Libyi, a jak jejich
rozhodnutí ovlivnily zvolené země.
Na začátku roku 2011, kdy na Blízkém východě začalo „arabské jaro“ byla západní veřejnost
plna očekávání pozitivních politických přeměn. Předpokládalo se, že autoritářské režimy, proti
kterým byly místní revoluce namířeny, padnou a na jejich místě se vytvoří demokratické vlády.
Po revolucích v Tunisku a Egyptu přišla na řadu Libye. Místní protesty začaly spontánně a
jejich cílem bylo svrhnout 42 let trvající politický systém plukovníka Muammara Kaddáfího –
džamáhíríju a nastolit svobodu bez jasnější ideologické vize. Avšak Kaddáfí poručil loajálním
jednotkám povstalce porazit a zmasakrovat. Plukovníkův represivní aparát byl charakteristický
mimořádnou brutalitou. Slíbil, že „rozpoutá jatka“ proti všem, kdo podpořil povstalce.3 To
nenechalo mezinárodní veřejnost chladnou, a tak byla Radou bezpečnosti OSN nejdříve přijata
rezoluce č. 1970 zajišťující zbrojní embargo4 a později rezoluce č. 1973, která vyhlásila

1

Dále jen zkráceně „Velká Británie“.

2

Dále jen zkráceně „Spojené státy“ či „USA“.

3

Miloš Mendel, Arabské jaro: historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě (Praha: Nakladatelství
Academia, 2015), 9, 224, 229.
4

„United Nations Security Council: Resolution 1970 (2011)“, oficiální web OSN, staženo 3. 3. 2019,
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bezletovou zónu zaštítila případnou intervenci5. Neobvyklé bylo, že se Německo rozhodlo
zdržet hlasování o této rezoluci a místní politici se postavili k intervenci negativně.6 Zatímco
Francie, Velká Británie a Spojené státy se zprvu rozhodly intervenovat skrze jednotlivé operace
a později jednotně v rámci operace NATO Unified Protector.7
Zvolené téma dle mého průzkumu nebylo v českém jazyce ještě zpracováno, přičemž se jedná
o důležitou oblast zkoumání. Téma dává příležitost lépe pochopit fungování a roli organizací
jako je NATO a Evropská unie v mezinárodním společenství. Tato práce se skládá z čtyř
stěžejních kapitol. První kapitola je věnovaná teoretickému podkladu, který čerpá z konceptů
věnujících se intervenci. Prvním konceptem je anglická škola, publikovaná v textu
Humanitarian Intervention and the Three Traditions od autora Alexe J. Bellamy, profesora na
univerzitě v Queenslandu. Dalším konceptem jsou čtyři kritéria spravedlivé intervence
Nicholase Wheelera, profesora na univerzitě v Birminghaemu. A poslední koncept se věnuje
pozvání k intervenci v článku Invitations to Intervene and the Legitimacy of EU and NATO
Civilian and Military Operations od autora Andrewa T. Wolffa, profesora na univerzitě
v Pensylvánii. Další dvě kapitoly se věnují rozhodovacímu procesu Evropské unie a NATO a
v rámci podkapitol jednotlivým zvoleným zemím, v nichž je popsán jejich vlastní rozhodovací
proces a jeho vliv na organizace jako celek. Ve čtvrté kapitole se zabývám komparací těchto
rozhodovacích procesů na základě teoretického podkladu v první kapitole.
Má bakalářská práce vychází z uvedených pramenů a literatury. Dvě stěžejní kapitoly, které se
věnují rozhodovacímu procesu v EU a NATO čerpají z webových databází následujících
organizací a orgánů: OSN, NATO, European Council Open Data, Ministerstvo obrany Francie,
Francouzská ambasáda, Britská vláda, Parlament Velké Británie, Severoatlantická rada,
Ministerstvo obrany USA, Bílý dům a Bundestag. Uvedené databáze jsem zvolila po logickém
uvážení a vyhledávala jsem v nich za pomoci klíčových slov v závislosti na hledané informaci.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011).
5

„United Nations Security Council: Resolution 1973 (2011)“, oficiální web OSN, staženo 3. 3. 2019,
https://undocs.org/S/RES/1973(2011).
6

„Security Council Approves ,No-Fly Zone‘ over Libya, Authorizing ,All Necessary Measures‘ to Protect
Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions“, Oficiální web OSN, staženo 11. 4. 2019,
https://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm.
7

„Mission“, Oficiální web NATO, staženo 22. 1. 2019, https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_71994.htm.
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Nalezené prameny byly většinou oficiální zprávy vydané danou organizací, oficiální stanoviska
k nějaké události, přepisy projevů významných politiků a prezidentů, rezoluce, smlouvy a jiné.
Tuto pramennou bázi jsem si vybrala na základě uvážení, že se jedná o nejspolehlivější a
nejdůvěryhodnější zdroj informací, který není poznamenán úvahami a názory, jako to bývá
například v článcích. I přesto lze namítnout, že tyto oficiální zprávy často spíše určitou činnost
ospravedlňují a zdůvodňují veřejnosti líbivým způsobem, a ne vždy vycházejí z reality. V práci
je to zřejmé z rozdílných zdůvodňování politiků ze států, které měly odlišný přístup k řešení
krize v Libyi. Další zdroje, ze kterých jsem ve dvou výše zmíněných kapitolách čerpala, jsou
články z webových stránek tisku a zpravodajských kanálů jako jsou The Guardian, EU
Observer, Spiegel, Reurters, The New York Times, The Washington Post, CNN, BBC News,
Foreign Affairs a dalších. Jako zajímavý a pro mě nový zdroj mi posloužil web WikiLeaks, kde
jsou k nalezení uniklé e-maily Hillary Clinton.

Také jsem využila výsledky průzkumů

veřejného mínění z webových stránek organizací se tím zabývajících: Ipsos Mori, Ifop a Polling
Report.
Jako další zdroj informací mi posloužila následující literatura. Zprávu Setting the Stage for the
Military Intervention in Libya byla zpracovaná švédským Ministerstvem obrany. Věnuje se
intervenci v Libyi, a co k ní vedlo. Analyzuje, jaké dopady je možné z této intervence vyvodit
pro bezpečnostní politiku Evropské unie a NATO. Zároveň se věnuje Francii, Německu, Velké
Británii a Spojeným státům. Nejpřínosnější pro mě z této zprávy je, že autoři vycházeli
z rozhovorů, které osobně vedli s různými ambasádami a státními úřady. Přínosný pro mě byl
i článek Germany and the Arab Spring—Foreign Policy between New Activism and Old Habits
od Edmunda Ratky, který se obšírně věnuje německé reakci na arabské jaro a intervenci v Libyi.
Tento článek je charakteristický mnohými citacemi německých politiků komentujících
intervenci. Čtenář je obeznámen s názory politiků, které vedly k německému zdržení se
intervence. Autor čerpal především z německých publikací, novin a záznamů řečí německých
politiků v Bundestagu, které mi obzvlášť dobře posloužily pro dokreslení rozhodovacího
procesu v Německu.
Článek NATOʼs Victory in Libya: The Right Way to Run an Intervention z Foreign Affairs
rozebírá především aspekty účasti NATO v intervenci v Libyi a hodnotí intervenci jako jednu
z nejúspěšnějších v dějinách aliance. Autor Ivo H. Daalder byl v době intervence stálým
zástupcem Spojených států v NATO. Zajímavé pro mě bylo, když jsem se v rovněž
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hodnotném článku Forgotten war: Crises deepens in Libya but where are the cameras?
(zapůjčeném na web OSN z časopisu Africa Renewal od autora Lansana Gberie) setkala
s kritikou právě Daaldera jako jednoho z podílejících se na organizaci intervence, který se ale
účastnil jen od pracovního stolu a nevnímal co se reálně děje na místě. Tento střet mi pomohl
vnímat událost z více úhlů pohledu. Kritice intervence se také věnoval v článku Obamaʼs Libya
Debacle (Foreign Affairs) autor Alan J. Kuperman, který je profesorem na texaské univerzitě
a autorem knihy The limits of humanitarian intervention. Je zajímavé sledovat rozdílnost těchto
kritik, neboť Kuperman se ve svém článku značně opírá o fakta, zatímco Gberie popisuje situaci
více z pohledu místního. Co se týče Daaldera, použila jsem v práci jeho další článek Breaking
a Brussels Logjam, ve kterém navrhuje prohloubení spolupráce NATO a EU. Z jeho článků je
zřejmé, že jako zaměstnanec NATO na významném postu, tuto organizaci vidí v tom nejlepším
světle.
Od českých autorů mi při práci a pochopení tématu pomohly dvě publikace: Arabské jaro:
historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě od Miloše Mendla a Blízký východ
nad propastí od Břetislava Turečka. Předností první knihy je bohatost na fakta o arabském jaru
v jednotlivých státech publikované poměrně brzy po událostech. Autor čerpal z pramenů a
z českých knih od spisovatelů jako jsou Pavel Barša, Ondřej Beránek, Karel Černý, Marek
Čejka, Eduard Gombár. Druhá publikace je jiného rázu. Zahraniční reportér Břetislav Tureček
pestře popisuje jednotlivé události ze svých cest po Blízkém východě. Čerpá mnohem méně
faktů z literatury než Mendl a vychází především z vlastních zážitků a rozhovorů s politiky i
s běžnými lidmi.
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1 Teoretický podklad
V této kapitole se budu věnovat teoretickým koncepcím, které se zabývají rozhodovacím
procesem o intervenci, a které využiji ke komparaci rozhodovacích procesů EU a NATO o
intervenci v Libyi. Budu se věnovat nejdříve obecnému náhledu na intervenci anglické školy a
dále koncepcím od autorů Nicholase Wheelera a Andrewa T. Wolffa.
„Humanitární intervenci lze definovat jako užití síly nebo hrozby silou vnějším aktérem či
skupinou aktérů, kdy cílem je skoncovat s hrubým a systematickým porušováním lidských práv
způsobujícím extrémní lidské utrpení.“8 Taková je definice humanitární intervence.
Problematickým se v ní jeví absence zmínky o souhlasu cílového státu s intervencí na jeho
území. Na problematice suverenity státu a principu neintervence staví i většina koncepcí, které
se rozhodovacím procesem o intervenci zabývají.
Obecně se intervencí zabývají dva proudy anglické školy, pluralisté a solidaristé. Pluralisté
tvrdí, že mezinárodní společenství je založeno především na suverenitě a nevměšování. Z jejich
pohledu, jsou návrhy na univerzální etiku nebo plošně platná lidská práva vždy kulturně zaujaté
a jejich narušení by nemělo být příčinou k intervencí. Lidská práva by měla být vymezená
v rámci státu prostřednictvím vnitřního právního řádu. Pluralisté kritizují, že silné státy reagují
na humanitární krize selektivně a jsou často motivované více svým zájmem než humanitárními
záležitostmi. Právě koncept suverenity a norma neintervence jsou často jedinou ochranou,
kterou mají slabé státy proti silným. Pluralisté říkají, že humanitární intervence je nelegitimní
a ilegální, protože útočí na fundamentální normy mezinárodního společenství, což je vzájemné
uznání státní suverenity.9
Solidaristé naopak tvrdí, že mezinárodní společenství vyvinulo základní obecné pochopení
toho, co je špatné a je třeba zasáhnout a zastavit lidské utrpení. Důkazy pro toto tvrzení spatřují
v současném sofistikovaném systému zabezpečení lidských práv, který zahrnuje dohodnuté a

8

Přemysl Rosůlek, „Humanitární intervence – ochrana zájmů států či jedince?“, Ve stínu modernity –
perspektivy a problémy rozvoje, Šárka Waisová et al (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
2005), 184.
9

Šárka Kolmášová, Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 2016), 17.
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podrobné normy humánního chování, přijaté metody vládního a nevládního dohledu, a
narůstající podobnost uznání toho, co je trestným činem na celém světě. Stejně jako tato podoba
narůstala v průběhu let, tak se vyvíjela státní praxe směrem k rostoucímu uznání, že
v extrémních případech existuje právo na intervenci. Tvrdí, že precedentem pro humanitární
intervence se stala válka v Perském zálivu skrze Operation Provide Comfort v severním Iráku.
Důležitým prvkem pro vznik precedentu byla slova v rezoluci č. 688 Rady bezpečnosti OSN,
která tuto intervenci umožnila. V ní byla intervence ospravedlněná tím, že lidské utrpení může
znamenat ohrožení pro mezinárodní mír a bezpečnost. Na základě těchto poznatků solidaristé
tvrdí, že výjimečné případy lidského utrpení představují legitimní výjimku z pravidla
neintervence. Co se týče suverenity, na kterou tak dbají pluralisté, solidaristé poukazují, že stát
si zasluhuje legální ochranu, protože je garantem lidské prosperity a bezpečnosti, ale když je to
právě stát sám, kdo ohrožuje bezpečnost jeho občanů, tak lze učinit ohledně suverenity
výjimku.10
Ve své knize Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society se Nicholas
Wheeler zabývá spravedlivou intervencí. Vytvořil pro ni čtyři kritéria. Za prvé musí existovat
spravedlivá příčina k intervenci. Příčinou může posloužit pouze existence naléhavé
humanitární situace, která šokuje „lidské svědomí“. Za druhé intervence musí být posledním
východiskem a užita pouze v případě, když byly vyčerpány jiné cesty a je očividné, že nenásilné
metody situaci nezlepší (např. diplomatický nátlak a ekonomické sankce). Za třetí musí být
dodržena proporcionalita – užitím sily by nemělo být vykonáno více dobra než škod. A za čtvrté
musí panovat vyhlídka na úspěch, tedy že za pomoci síly bude dosaženo pozitivních
humanitárních výsledků.11
Dalším přínosným pohledem na intervenci je ten Andrewa T. Wolffa v jeho práci Invitations to
Intervene and the Legitimacy of EU and NATO Civilian and Military Operations.12 Věnuje se
„pozvání“ k intervenci, jako významnému legitimizačnímu činiteli. Wolff tvrdí, že od konce

10

Alex J. Bellamy, „Humanitarian Intervention and the Three Traditions“, Global Society 17:1 (2003): 4,
staženo 11. 2. 2019, doi: 10.1080/0953732032000053971.
11

Rosůlek, „Humanitární intervence“, 186–187.

12

K této teorii čerpám z Andrew T. Wolff, „Invitations to Intervene and the Legitimacy of EU and NATO
Civilian and Military Operations“, International Peacekeeping 25:1 (2018): 3-9, staženo 11. 2. 2019, doi:
10.1080/13533312.2017.1345310.
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studené války významně vzrostlo množství humanitárních intervencí a akademici začali
zkoumat jejich legálnost a legitimitu, a jak ovlivňují úspěch intervence. Legitimita je důležitým
komponentem intervence, protože přináší domácí a mezinárodní politickou podporu operace,
vytváří silnější a ochotnější partnerství v cílové zemi nebo regionu a zlepšuje šance na úspěch
mise. Legitimita usnadňuje finanční, politickou a vojenskou podporu operace, a to jak interně,
tak externě. Vytváří základ pro spolupráci s místními představiteli stejně jako s regionálními
aktéry. Naopak ztráta legitimity má negativní dopad na úspěch operace. Podle charty OSN
legálnost není to samé, co legitimita. Intervence může být vnímána jako legitimní, ačkoliv
technicky je vnímaná jako nelegální (např. účast NATO ve válce v Kosovu v roce 1999, kterou
Nezávislá mezinárodní komise ohodnotila jako nelegální, ale legitimní). Legitimita může, ale
nemusí být ve všech případech souhrnem legálnosti, morálnosti a tzv. ústavnosti (neboli
společenský konsenzus). Je ovšem nejistá a existují stupně legitimity v závislosti na tom, jestli
intervenující stát splňuje určitá kritéria: operace je efektivní, během intervence se dodržují
principy spravedlivé/zákonné války a intervence má domácí a mezinárodní podporu. Dalším
významným legitimizačním činitelem je právě pozvání k intervenci.
Pozvání k intervenci má více kategorií v závislosti na tom, kdo jej vyslovil, zda bylo vysloveno
pod nátlakem a kdy bylo vydáno. Zdroj pozvání může pocházet od čtyř kategorií aktérů. První
variantou jsou národní vlády, které tak většinou činí kvůli selhání vlády nebo všeobecnému
porušení práva a pořádku. Například v období po určitém konfliktu většinou požadují vlády
asistenci při znovuzavedení politického systému. V jiném případě při přírodních katastrofách
může stát požadovat externí zdroje a lidskou sílu. Dalším zdrojem pozvání bývají rebelové,
kteří mohou požadovat vnější asistenci při boji s vládou. Regionální aktéři (například sousední
stát nebo organizace jako Africká unie) mohou požádat o intervenci, aby se překonaly nebo
snížily dopady vedlejšího konfliktu na jejich zemi a nedošlo k „přelití“ konfliktu do sousední
země. Dále může OSN požádat NATO nebo EU o intervenci s cílem zachování dodržování
mezinárodního práva, zastavení etnického konfliktu a ochrany majetku OSN. Co se týče míry
nátlaku, Wolff vytvořil tři kategorie: skutečné, spolupracující a zmanipulované pozvání.
Skutečné pozvání je nejvíce přímočaré. Dochází k němu, když vnější aktér mimo EU nebo
NATO požádá jednu z těchto organizací o intervenční pomoc. To probíhá s malou až nulovou
výzvou od přijímající organizace. Zbylé dva typy pozvání nejsou produkovány primárně
žadatelem. Zmanipulované pozvání probíhá tak, že vedoucí představitele EU nebo NATO
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mohou vyvinout nátlak na představitelé hostitelské země, rebely, regionální aktéry nebo OSN
do takové míry, aby je požádali o intervenci. V případě spolupracujícího pozvání aktér mimo
EU a NATO spolupracuje s EU/NATO na vytvoření pozvání a organizaci intervence. Když je
pozvání vysloveno pod nátlakem budoucího intervenujícího, značně to snižuje legitimitu
intervence.
Souhlas s intervencí může být udělen, na základě mezinárodního práva, ve dvou formách. A
priori pozvání k intervenci je takové, kdy politická entita vyzývá stát nebo organizaci provést
intervenci. Druhá možnost je ex post facto přijetí intervence, tedy když hostitelská vláda dává
v podstatě „razítko“ na zásah zpětně. Obě formy souhlasu udělují intervenci zákonnost, ačkoliv
jejich síla legitimity je odlišná. A priori žádost má větší legitimitu, protože žádost o intervenci
je vnější pro intervenující organizaci. Ex post facto uznání operace ukazuje ne zcela nutný zásah
vnějších sil a je asociována s menší legitimitou. Mezinárodní právo nařizuje, že hostitelská
země musí souhlasit s jakoukoli operací na svém území, a toto ujednání o souhlasu může být
porušeno pouze s povolením Rady bezpečnosti OSN.
Je zřejmé, že se legitimita vytváří komplexním procesem, a když je jednou vytvořena, může
být posílena nebo i ztracena. Legitimizace se obvykle začíná utvářet způsobem, jakým je
intervence zahájena a je udržována na základě efektivnosti intervence a schopnosti dodržet její
podmínky. Určení legitimity intervence je komplikované, protože pozvání může být nestabilní,
nemusí být všeobecně uznané, nebo může být nepravdivé. Jelikož mezinárodní organizace
často spolupracují s mnohými lokálními aktéry, nemusí všichni aktéři uznat všechny podmínky
intervence, a tím je legitimita oslabena. Také je mnoho případů, kdy hostující vláda odvolala
souhlas pro mírotvornou misi OSN vyslanou do jejich země. Nemůže být samozřejmě
automaticky předpokládáno, že existence pozvání vytváří silnou legitimitu, protože je třeba
mimo jiné brát v potaz politický kontext.
Formování koncepce humanitární intervence bylo výrazně poznamenáno vznikem koncepce
„Odpovědnost chránit“ (Responsibility to Protect / R2P), která byla poprvé navržena v roce
2001 a poté roku 2006 Radou bezpečnosti OSN schválena. Vznikla v reakci na změnu podoby
konfliktů v posledních dekádách z mezistátních na především vnitrostátní (genocidy ve
Rwandě, Kambodži, Kosovu a zločiny proti lidskosti ve Východním Timoru a Dárfúru).
Koncepce dává mezinárodnímu společenství právo zakročit svými prostředky ve státě, který
není schopen své obyvatele chránit před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami, či
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zločiny proti lidskosti.13 Tímto se legalizuje humanitární intervenci, co se týče problematiky
státní suverenity a nezasahování. Koncepce R2P ovšem nabízí široké možnosti způsobu řešení
humanitárních krizí a humanitární intervence je jen jedna z nich, a i přes její legalizaci díky
R2P je stále vnímána problematicky. Koncepci Odpovědnost chránit je možno vnímat jako
kompromis mezi odpůrci a zastánci humanitární intervence, díky tomu, že obsahuje větší
množství norem a způsoby jejich prosazování.14 I tak existuje velké množství kritiků
humanitární intervence, ale R2P posunula do velké míry debaty od intervenujících k ochraně
obětí.15
Jedním z nejvýznamnějších kritiků humanitární intervence a koncepce R2P je americký filosof
Noam Chomsky. Dle jeho názoru se jedná o novodobý imperialismus, kdy se civilizační mise
změnila na humanitární, a tím znovu probíhá kolonizace. Chomsky hovoří o „novém válečném
humanismu“ spíše než o humanitární intervenci. Poukazuje na dvojí metr v rozhodování o
intervenci. V případě jedné humanitární krize státy intervenují, zatímco v případě jiné a
katastrofičtější nechávají situaci být. Jako příklad uvádí intervenci ve prospěch šíitských Kurdů
v severním Iráků, zatímco se opomíjí situace Čečenců. Poukazuje na to, že humanitární
intervenci je možné provést jen na území slabších států s horší armádou.16 Dále tvrdí, že USA
se řídí doktrínou „expanze je cestou k bezpečnosti“, kterou sjednocuje Američany, získává
nové zdroje a získává kontrolu nad případnými rizikovými skupinami ve světě. Rozebírá
zajímavou skutečnost, že existují dvě verze R2P. Jedna z nich je výše zmíněná, schválená OSN.
Zatímco druhá je schválená Severoatlantickou aliancí a dává jí právo užít vojenskou sílu
v případech potřeby. Tento fakt vnímá jako nebezpečný.17
Pohledů na humanitární intervenci je mnoho, spojuje je však to, zda souhlasí či nesouhlasí
s porušením státní suverenity v případě nedodržování lidských práv a humanitárních katastrof.
Každý z náhledů má svůj přínos – určení základních problémů intervence, pravidel spravedlivé

13

„Odpovědnost chránit“, Oficiální web Ministerstva zahraničních věcí ČR, staženo 14. 2. 2019,
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/osn/osn_tematicky
/index_3.html.
14

Kolmášová, Proměny konceptu humanitární intervence, 16, 245.

15

Taylor B. Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The conditions for success and failure (Great Britain:
Oxford University Press, 2008), 13.
16

Rosůlek, „Humanitární intervence“, 191.

17

Noam Chomsky, Disident Západu (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014), 229, 252.
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intervence nebo kategorizaci druhů pozvání k intervenci. Spor mezi odpůrci a zastánci
humanitární intervence částečně vyřešil koncept R2P, ale i nadále zde zůstávají kritici, jako je
Noam Chomsky.
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2 Rozhodovací proces EU
Nečinnost Evropské unie (dále jen EU) v případě krize v Libyi vyvolala řadu otázek a poškodila
pověst Společné bezpečnostní a obranné politiky. Byla jí vyčítaná především nerozhodnost,
absence promyšleného krizového managementu a strategických cílů. Mezi členskými státy od
počátku panovaly neshody, jak na krizi v Libyi reagovat. Obzvláště vzbuzovalo nespokojenost
rozhodnutí některých států definovat své stanovisko dříve, než byl projednán a přijat jednotný
unijní postoj.
Předseda Evropské rady Herman van Rompuy svolal na 11. 3. 2011 do Bruselu naléhavý
summit k situaci v Libyi s cílem dohodnout strategii reakce EU na tamní vývoj.18 Na svolání
summitu naléhaly především Velká Británie a Francie. Ve svém dopise adresovaném Hermanu
von Rompuy, David Cameron a Nicolas Sarkozy zdůraznili, že považují použití síly proti
civilnímu obyvatelstvu Kaddáfího režimem za nepřijatelné a hodlají podpořit všechny legální
způsoby, jak tomu zabránit, včetně vojenské intervence.19 Na tomto summitu ovšem bylo
rozhodnuto opačně (za značné podpory Německa) a to, že EU se nezúčastní žádné vojenské
intervence. Herman van Rompuy se vyjádřil takto: „Již nežijeme v koloniální éře, kdy si cizí
mocnosti mohly zasahovat tam, kde se jim zlíbilo.“20 V deklaraci, kterou Evropská rada po
tomto summitu vydala, bylo pouze uvedeno pohoršení nad použitím síly proti civilnímu
obyvatelstvu a vyjádřena naděje na budoucí ekonomickou spolupráci, která by modernizovala
lybijskou ekonomiku a vyvedla zemi z krize.21
Situace se obrátila, když Rada EU 31. 3. 2011 s cílem podpořit mandáty stanovené v rezolucích

18

„EU calls emergency Libya summit for 11 March“, EU Observer, staženo 1. 3. 2019,
https://euobserver.com/news/31899.
19

„Letter from David Cameron and Nicolas Sarkozy to Herman Van Rompuy“, The Guardian, staženo 1. 3.
2019, https://www.theguardian.com/world/2011/mar/10/libya-middleeast.
20

„Military intervention in Libya: where is ESDP?“, Nouvelle Europe, staženo 2.3.2019, http://www.nouvelleeurope.eu/node/1098.
21

„Extraordinary European Council 11 March 2011 Declaration“, European Council Open Data, staženo 2. 3.
2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7-2011-REV-1/en/pdf.
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Rady bezpečnosti OSN 197022 a 197323 vydala Rozhodnutí o vojenské operaci Evropské unie
na podporu operací humanitární pomoci v reakci na krizovou situaci v Libyi (EUFOR Libya).
Operace měla být zahájena v případě, kdy o to požádá Úřad OSN pro koordinaci humanitární
činnosti. Spočívala by především v zajištění bezpečného přesídlení a evakuaci vysídlených
osob a v podpoře humanitárních organizací v jejich činnosti. Velitelství této operace bylo
zřízeno v Římě a rozpočet byl stanoven na 7 900 000 EUR.24 Dle této zprávy je zřejmé, že daná
operace měla jiné cíle, než jaké si stanovila operace NATO Unified Protector. Jednalo by se
pravděpodobně o misi zaměřenou na ochranu obyvatelstva a humanitárních organizací bez
snahy podpořit povstalce ve svržení režimu.

Takový koncept intervence nevyhovoval

především Francii a Velké Británii. Tyto země požadovaly ráznější zásah a obávaly se
intervence vedené EU, kterou by mohla brzdit svojí opatrností polovina členských zemí v čele
s Německem, které byly k vojenské intervenci skeptické.25
Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti EU o intervenci nakonec nepožádal. O dvanáct
dní dříve, než EU vydala své Rozhodnutí o vojenské operaci zahájily francouzské letouny 19.
3. v rámci operace Harmattan útok na Kaddáfího obranu.26 O pět dní později, 23. 3., vytvořilo
NATO operaci Unified Protector, které se zúčastnily evropské země, které o to měly zájem. 27

22

Organizace spojených národů ve své rezoluci č. 1970, vydané 26. února 2011 žádala libyjského diktátora
Muammara Kaddáfího o ukončení porušování lidských práv, potlačování demonstrací a zabíjení občanů.
Schválila vyšetřování porušení lidských práv a nalezení viníků vyslanou mezinárodní komisí. OSN touto
rezolucí vyhlásilo zbrojní embargo na území Libye a přiložilo k dokumentu seznam politicky činných osob
většinou z rodiny Kaddáfího, které nesměly vycestovat ze země, a jejich aktiva musela být zamrazena. Zdroj:
„United Nations Security Council: Resolution 1970 (2011)“, oficiální web OSN, staženo 3. 3. 2019,
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011).
23

V situaci, kdy libyjský režim nesplnil požadavky z rezoluce č. 1970, byla Rada bezpečnosti OSN nucena
jednat dále, a tak vydala 17. března 2011 rezoluci č. 1973. Rezoluce požadovala okamžité příměří, ustanovení
bezletové zóny, a především povolovala ochranu obyvatelstva od ozbrojených sil Kaddáfího – tedy intervenci.
Zdroj: „United Nations Security Council: Resolution 1973 (2011)“, oficiální web OSN, staženo 3. 3. 2019,
https://undocs.org/S/RES/1973(2011).
24

„Rozhodnutí o vojenské operaci Evropské unie“, European Council Open Data, staženo 3. 3. 2019,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8210-2011-INIT/cs/pdf.
25

„Libya conflict: EU awaits UN approval for deployment of ground troops“, The Guardian, staženo 3. 3. 2019,
https://www.theguardian.com/world/2011/apr/18/libya-conflict-eu-deployment-ground-troops.
26

„Libya: French air operations begin“, oficiální web Ministerstva obrany Francie, staženo 4. 3. 2019,
https://www.defense.gouv.fr/english/operations/terminees/operation-harmattan-2011/actualites/libya-french-airoperations-begin.
27

„Operation UNIFIED PROTECTOR Final Mission Stats“, oficiální web NATO, staženo 22. 1. 2019,
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2011_11/20111108_111107factsheet_up_factsfigures_en.pdf.
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Krize v Libyi se jevila jako ideální příležitost pro EU převzít velení a ozkoušet Společnou
bezpečnostní a obrannou politiku. Pramenila totiž z demokratizačních tendencí, jednalo se o
relativně malou oblast, a navíc se tato oblast geograficky nachází v blízkosti EU. Ukázalo se
však, že EU schází trvalé plánovací struktury, což brání rychlé reakci na krizi. Zatímco NATO
mělo již dva týdny od začátku krize v Libyi přichystané čtyři možné plány operace, EU trvalo
dva měsíce, než přišla s jedním plánem. Nakonec se z tehdejších 27 členských zemí zúčastnilo
intervence 11 (Významněji se intervence zúčastnila Francie, Velká Británie, Dánsko, Belgie a
Itálie a leteckou a námořní podporou přispělo Švédsko, Španělsko, Nizozemí, Řecko,
Bulharsko a Rumunsko.). Všechny pod záštitou aliance, která byla daleko lépe přichystaná na
situaci rychle reagovat. Svůj podíl na neúčasti EU v intervenci měly odlišné názory
jednotlivých členských zemí, nejen co se týče otázky, zda se zúčastnit, ale i rozdílnost názoru,
co se týče účasti a míry zasahování (horlivost Francie a Velké Británie).28

2. 1 Francie
Francie společně s Velkou Británií převzaly vedoucí úlohu při prosazování vojenské intervence
v Libyi. Ta se stala zkouškou v roce 2010 podepsané Lancasterské dohodě o spolupráci
v obraně a bezpečnosti těchto dvou zemí.29 Klíčovým hráčem z francouzské strany byl Nicolas
Sarkozy v čele Elysejského paláce, jehož rozhodnutí posilovala i jeho pozice vrchního velitele
francouzských ozbrojených sil. Byl to právě on, kdo vyzýval Radu bezpečnosti OSN
k ustanovení bezletové zóny30, a Francie se stala první zemí uznávající Dočasnou národní
přechodnou radu jako legitimní vládu v Libyi.31 Toto rozhodnutí učinila den před mimořádným
zasedáním Evropské rady, kde měl být tento krok projednáván a Francie svou ukvapeností

28

Madelene Lindström, a Kristina Zetterlund, Setting the Stage for the Military Intervention in Libya, (Swedish
Defence Research Agency, 2012), 53–54.
29

„Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for
Defence and Security Co-operation“, oficiální web britské vlády, staženo 16. 3. 2019,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238153/8174.p
df.
30

„Libya: our air force will oppose any attack from Gaddafiʼs aircraft“, staženo 15. 3. 2019, oficiální web
Ministerstva obrany Francie, https://www.defense.gouv.fr/english/actualites/articles/libya-our-air-force-willoppose-any-attack-from-gaddafi-s-aircraft.
31

„Libya/National Transitional Council – Statement by Alain Juppé, Ministre d’Etat, Minister of Foreign and
European Affairs“, Oficiální web francouzské ambasády, staženo 15. 3. 2019,
https://uk.ambafrance.org/National-Transitional-Council-now.
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vyvolala podrážděnou reakci mezi ostatními členskými státy.32
Sarkozy byl kvůli protlačování Francie do předních linií ve všech otázkách týkajících se Libye
kritizován, že na sebe strhává pozornost. Jeho urputnost k těmto narážkám mohla pobízet.
Francouzské letouny byly 19. 3. 2011 první, které útočily na Kaddáfího obranu.33 S útokem
začaly ve stejnou dobu, kdy v Paříži probíhalo mimořádné setkání hlav států s generálním
tajemníkem OSN Pan Ki-Mun, generálním tajemníkem Ligy arabských států Amr Músa a
vysokou představitelkou Evropské unie Catherin Ashton.34 Mnohé pobouřilo, že francouzský
útok začal ještě před završením schůze a nebyl koordinován s útoky ostatních států. Obhájci
Sarkozyho ukvapeného jednání tvrdili, že stihl jen tak tak zabránit, aby Kaddáfího tanky
zaútočily na Benghází a způsobily by tak další masakr a destabilizovaly by město, kde sídlila
Národní přechodná rada.35
Francouzský ministr zahraničí Alain Juppé byl první, kdo navrhl vytvořit uskupení „Libya
Contact Group“, jež by sdružovalo ministry zahraničí států, účastnících se intervence a Ligu
arabských státu pro snazší projednávání dalších kroků v intervenci a budoucnosti Libye po ní.
Vytvoření tohoto uskupení vyjadřovalo záměr Francie odklonit rozhodovací procesy o
intervenci z rukou NATO a přenést je přímo do rukou států účastnících se intervence.36 Francie
poprvé od návratu do struktur NATO v roce 2009 zažívala zkoušku toho, zda její integrace do
aliance skutečně proběhla. Ukázalo se, že přes všechnu snahu o spolupráci s NATO, se Francie
stejně pokoušela převzít vedoucí roli v intervenci. Preferovala činit hlavní rozhodnutí v koalici
především s Velkou Británií.37
Francie ospravedlňovala odloučení NATO od rozhodování o krocích v intervenci tím, že by to
odpudilo účastníky ze strany Ligy arabských států. Francie si nepřála, aby NATO mělo
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politickou kontrolu nad situací. Určitou roli sehrál i přetrvávající francouzský skepticismus vůči
alianci a obavy, že její těžkopádný byrokratický aparát by mohl zbrzdit státy od akce a omezit
jejich svobodu jednání. Neméně důležitým faktorem je ve Francii zakořeněné postavení
důležitosti struktury EU nad důležitost NATO. Kontrolu nad intervencí ovšem stejně nakonec
převzalo NATO. Ale Velká Británie a Francie společně splnily 40 % z celkového počtu letů a
zničily třetinu všech cílů.38
I přes snahu stát v předních liniích se Francie umístila na třetím místě, co se týče personálního
a technického příspěvku k intervenci. Té se zúčastnilo 800 Francouzů (o 500 méně než Britů),
kteří pilotovali 29 letounů v celkem 1200 náletech od začátku intervence do 5. 5. 2011. Mimo
to bylo využito 6 francouzských válečných lodí.39
Je zřejmé, že se Francie ujala vedoucí pozice v intervenci a boji proti Kaddáfímu. Na otázku,
co ji k tomu vedlo, není snadná odpověď. Je možno říci, že Sarkozy byl u svého lidu
neoblíbeným prezidentem a chtěl si zajistit jeho přízeň při nadcházejících prezidentských
volbách v dubnu 2012. V březnu 2011 byl podle průzkumů neoblíbený u 71 % Francouzů, což
z něj činilo nejméně oblíbeného pravicového prezidenta v historii.40 Vzniklo dokonce
anonymní uskupení diplomatů „Marly Group“, kteří otevřeně kritizovali Sarkozyho a jeho
zahraniční politiku jako impulsivní a nepromyšlenou.41 Oproti tomu Francouzi nejvýrazněji ze
všech evropských států podporovali intervenci v Libyi. Pro tuto intervenci jich bylo podle
průzkumu 64 %.42 Pravděpodobně existuje spojitost mezi snahou být vůdčí osobností
intervence a potřebou zvýšení popularity u obyvatelstva. Sarkozy sice v dalších prezidentských
volbách nezvítězil, ale do francouzské historie se zapsal pod přezdívkou „Sarkozy the Libyan“
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a intervenci se říká „Sarkozyʼs war“.43
Důležitým faktorem, který mohl způsobit překotnou snahu být lídrem v intervenci, byl také
fakt, že se Francie tak mohla snažit vynahradit svou zprvu zpomalenou reakci na arabské jaro.
Libye, Tunisko i Egypt byly francouzští spojenci. Poslední návštěva Kaddáfího ve Francii se
odehrála roku 2007 a Sarkozy mu dokonce dovolil postavit beduínský stan na trávníku před
Elysejským palácem.44 Když přišla na Blízkém východě revoluční vlna, Francie se opozdila
v podpoře protestujících. Tehdejší ministryně zahraničí Michèle Alliot–Marie dokonce během
největší protestní vlny v Tunisku trávila dovolenou, a ještě tři dny před rezignací prezidenta
Ben Aliho mu nabízela francouzské bezpečnostní jednotky k potlačení demonstrací. Ministryně
byla nucena po tomto incidentu odstoupit.45
Důvodem pro aktivní snahu získat kontrolu nad politickým vývojem v Libyi mohly být i
francouzské zájmy na tomto území. Libye disponuje velmi kvalitní ropou, která je snadno
rafinovatelná. Před krizí získávaly evropské země 85 % této ropy, a z toho 14 % putovalo do
Francie. Lze tedy říci, že Francie měla jistý energetický zájem v Libyi.46 Šéf Evropské komise
Romano Prodi údajně (podle Břetislava Turečka) celou libyjskou intervenci v soukromí
označoval za Total War. Neměl tím na mysli totální válku, ale válku francouzské ropné
společnosti Total.47 Do médií v červnu roku 2015 unikly emaily ze schránky Hillary Clinton.
V jednom z nich americké zpravodajské služby informovaly, že Francouzi začali již v únoru
2011 vyzbrojovat a finančně podporovat rebely a příští politické vedení v Libyi. V jednom
z dokumentů bylo uvedeno, že si francouzské Ministerstvo obrany od toho slibuje
upřednostňování francouzských národních zájmu především v libyjském ropném průmyslu.48
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Dalším zájmem byl ekonomický, neboť v letech 2005-2009 získala Francie 210 miliónů eur za
prodej vojenského vybavení libyjskému režimu. Pro srovnání Německo těžilo energeticky a
ekonomicky ze všech evropských států v Libyi nejvíce, ale postavilo se naprosto proti jakékoli
intervenci. Sarkozy pravděpodobně vnímal, že mezinárodní politická aréna přeje protestujícím
volajícím po demokracii, a tak mohl využít této příležitosti k zvýšení francouzského vlivu
v Libyi na úkor ostatních. Z praktických příčin Francii nahrávala geografická poloha Libye,
kdy bylo pro Francii snadné letecky útočit na cíle v Libyi.49
Existují dohady, že Sarkozy měl osobní zájem na Kaddáfího smrti. Od počátku náletů NATO
Kaddáfí vyhrožoval, že zveřejní podrobné informace o svých vztazích s evropskými politiky,
mezi něž patřil i Sarkozy. Ten měl pravděpodobně důvod, proč chtěl Kaddáfího umlčet. V roce
2012 vypukl ve Francii skandál kvůli jistým informacím zveřejněným investigativním
novinářským portálem Mediapr. Jednalo se o informace, že Kaddáfího režim v říjnu 2006
věnoval štědrou finanční injekci padesát milionů eur ambicióznímu politikovi Sarkozymu, aby
se z postu ministra vnitra stal prezidentem.50 Francouzský soud začátkem roku 2019 toto
obvinění potvrdil.51

2. 2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Velká Británie byla společně s Francií ve vedení v prosazování intervence. Britský premiér
Cameron jako první přišel s návrhem bezletové zóny a v podstatě s intervencí samotnou.52 Ta
se stala zároveň zkouškou pro Národní bezpečnostní radu (orgán založen v květnu 2010 a
sloužící k zajištění bezpečnosti státu).53
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Sarkozy byl během intervence vždy o krok před Cameronem. A tak když 28. 2. 2011 Cameron
nařídil Ministerstvu obrany připravovat se na bezletovou zónu, bylo o ten samý krok v Paříži
již pět dní postaráno. Ostatní země doposud tuto možnost nepřipouštěly, a dokonce britská
vláda se od této myšlenky izolovala. Cameron však nepřestával prosazovat, že je pro
mezinárodní společenství důležité připouštět všechny možnosti vývoje události včetně té
vojenské. A tak 7. 3. Francie a Velká Británie tuto možnost předložily ve formě rezoluce Radě
bezpečnosti OSN.54
I přesto, že Britové vedli snahy, aby vojenská intervence proběhla co nejdříve, nejednali zbrkle.
Cameron sjednal soukromou schůzku s libyjskými odborníky a exulanty, aby získal co
nejkonkrétnější informace. Zároveň byl na všech schůzích Národní bezpečnostní rady přítomen
generální prokurátor, který měl ověřovat, zda jsou všechny kroky, které se Británie chystá
podniknout, legální. Cameron využil zkušenosti z Iráku pro sestavení stabilizačního plánu pro
Libyi. Přes všechnu pohotovost byl Cameron vždy diplomaticky pozadu za Elysejským
palácem, kde se Sarkozy jako první setkal s představitelem libyjské opozice, nebo ministr
zahraničí Alain Juppé založil „Libya Contact Group“, která byla oporou libyjské Národní
přechodné radě (její schůze však probíhaly v Londýně). Londýn rovněž překvapilo brzké
uznání Národní přechodné rady Paříží, již 10. 3., zatímco sám jí mohl uznat až koncem
července. Tato zkušenost poukázala na to, že britská dlouhodobá politika uznávat státy, nikoliv
vlády, musí být přehodnocena.55
Intervence v Libyi byla první vojenská akce od vzniku již zmíněné Národní bezpečnostní rady.
Je možné říci, že splnila svůj účel. Během krize od 25. 2. do 2. 11. se rada setkala celkem
182krát. Předsedal ji Cameron a účastnili se příslušní ministři, úředníci a odborníci. Příslušná
velvyslanectví Británie se setkání zúčastnila přes video konferenci.56
Zatímco Francie preferovala vést misi ve spolupráci s Británií na základě Lancasterské dohody
o spolupráci v obraně a bezpečnosti, Spojené království vidělo intervenci spíše pod záštitou
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NATO. Britští diplomaté sehráli nemalou roli v přesvědčování Sarkozyho o účasti v intervenci
pod záštitou NATO.

Británie dlouhodobě vnímá alianci jako základ své bezpečnosti a

upřednostňuje její bohatou zkušenost v nadnárodních misích. Jenom aliance dokáže zajistit
společnou velící strukturu a schopnosti nezbytné pro naplánování a provedení komplexních
operací. Multilaterální koalice většinou postrádají společnou doktrínu pro provádění
vojenských operací, mechanismus pro debatu a následné rozhodování o provádění akcí a velící
strukturu, která by dokázala provést rychlou integraci národních sil do soudržné kampaně. 57
Ministr obrany Liam Fox v únoru okomentoval britský postoj:
„Spojené státy zůstanou naším globálním strategickým partnerem číslo jedna a NATO zůstane
naší preferovanou bezpečnostní aliancí.“58
Když Francie 19. 3. jako první spěšně vyslala své letouny nad území Libye vznikla tím třecí
plocha mezi ní a jejími partnery. Je mnoho pohledů na to, co této události předcházelo a
následovalo. Jedna interpretace praví, že původně měly letouny Francie odstartovat společně
s těmi britskými, ale ty to na poslední chvíli nezvládly. Další interpretace zase tvrdí, že Francie
jednoduše svoje plány nekoordinovala s ostatními státy a vzbudila tím u nich podráždění.59
Další věc, na které se dvě země nemohly shodnout byla, zda útok na Kaddáfího samotného je
v souladu s rezolucí č. 1973. Odpověď Francie zněla ano, ale u VB to nebylo tak jednoznačné.
Ministr obrany Liam Fox tvrdil, že Kaddáfí by mohl být legitimním cílem, zatímco britský
generál sil David Richards to odmítal. Podobně diskutovali, zda vyzbrojení rebelů nepřekračuje
pravomoci dané rezolucí č. 1970, která ustanovuje zbrojní embargo v Libyi.60
Personální a technický příspěvek k intervenci byl ze strany Britů značný a umístil se na druhém
místě po Spojených státech. Personál čítající 1300 osob absolvoval 1300 náletů za pomoci 28
letounů od začátku intervence po 5. 5. 2011. Na moři byly tři britské vojenské lodě, které
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vypálily 18 řízených střel s plochou dráhou letu.61
Londýn předpokládal tři podmínky, které musí být splněné, aby se mohla konat intervence: 1)
musela k ní být prokazatelná potřeba, 2) právní základ a 3) regionální podpora. Když intervence
začala, byly všechny tři podmínky splněné. Panovaly obavy z hrozícího masakru na civilním
obyvatelstvu ze strany Kaddáfího armády, právně byl zásah opodstatněný rezolucí 1973 a Liga
arabských států volala po bezletové zóně.62
Dle britské vlády byla základním důvodem k intervenci ochrana libyjského lidu. Měla v živé
paměti události z Rwandy a Srebrenicy a nechtěla, aby se opakovaly. Navíc Velká Británie
jakožto evropská velmoc na sobě cítila váhu zodpovědnosti v rozhodování. Destabilizovaná
Libye mohla sloužit jako živná půda pro teroristy a extremisty, což mohlo ohrozit region, a také
Západ.63 Svou roli mohla sehrát i žádost USA, aby někdo jiný převzal vedoucí roli v Libyi.
Cameron touto cestou pravděpodobně chtěl podpořit britské vztahy s USA. Dalším faktorem
byla nejspíše potřeba Camerona dokázat, že není o nic méně mezinárodním vůdcem než jeho
předchůdce Tony Blair. Intervence, která měla v britské veřejnosti a v politických kruzích
širokou podporu, mohla také navýšit Cameronovu oblíbenost a důvěryhodnost. Určitý zájem
mohl mít Londýn i v lukrativnějších cenách ropy, které rebelové nabízeli státům, které jim
pomohou se vypořádat s Kaddáfího režimem.64

2. 3 Spolková republika Německo
Na začátku arabského jara bylo zřejmé, že Německo tyto protesty vítá a vnímá je jako šanci pro
demokratizaci a liberalizaci Blízkého východu. Německá mluvčí pro zahraniční věci ze Strany
zelených reagovala na arabské jaro takto:
„Bylo osudovou chybou toužit po stabilitě bez demokracie a lidských práv. Je to politika
dvojích standardů a musíme zabránit takovému pokrytectví v evropské zahraniční politice. To
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je poučení, které jsme získali od protestujících v arabském světě.“65
Rovněž německý ministr zahraničí Guido Westerwelle podpořil arabské protestující:
„To, čeho jsme dnes svědky, vyvrací názor, že demokracie a občanská práva činí země
nestabilní. Sledujeme opak. Cesta ke stabilitě prochází demokracií. To je také důvod, proč jsme
my Evropané zvláště odhodláni.“66
Z citátů je zřejmé, že Německo chtělo reagovat na události v rámci EU jako jeden celek.
Zároveň chtělo být vůdčí silou, která rozhodne, co se bude dít. Právě proto se němečtí politici
a žurnalisté zaměřili na kritiku evropské reakce, kterou považovali za těžkopádnou.
Mezi politiky se objevovaly hlasy tvrdící, že EU postrádá jednotnou politiku vůči zemím
severní Afriky, neboť tuto politiku ovlivňují především bývalé koloniální mocnosti, a to Francie
a Itálie a je třeba zamezit, aby právě země s historickými vazbami na tento region měly
rozhodující slovo.67 Němci prosazovali myšlenku, že by měli mít klíčovou roli ve tvorbě nové
středomořské politiky, a tak napomoci k demokratické transformaci zemím arabského jara.
Oproti původnímu přístupu Francie a Itálie, které své bývalé koloniální země bohatě
sponzorovaly, a zároveň na ně aplikovaly politiku protekcionismu, Německo učinilo kroky
k mezinárodnímu volnému obchodu s nižším financováním. Tato perspektiva se ovšem změnila
eskalací násilí v Libyi v březnu roku 2011. Zásah Kaddáfího režimu proti protestujícím,
obléhání Benghází a volání po intervenci od protestujících, vedlo k západní intervenci v Libyi.68
Německo se zachovalo překvapivě, když se 17. 3. 2011 rozhodlo zdržet hlasování o rezoluci č.
1973. Pobouřilo tím řadu svých spojenců v rámci NATO a ocitlo se v netradiční společnosti
států – Číny a Ruska. Německý velvyslanec OSN ospravedlnil toto rozhodnutí tak, že Německo
vidí cestu pro řešení situace v Libyi spíše v sankcích nežli v intervenci, která může zúčastněné
státy vtáhnout do vleklé války v regionu a způsobit ztrátu mnoha životů.69
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Během jednání v Bundestagu se postavila drtivá většina stran proti jakékoliv vojenské
intervence v Libyi. Ministr zahraničí své razantní odmítnutí okomentoval slovy:
„Je mým úkolem, jakožto ministra zahraničních věcí, zajistit, abychom my Němci nebyli
bezmyšlenkovitě vtáhnuti do války, ze které bychom se nemohli dostat řadu let.“70
Rozhodnutí Německa ovšem nebylo zcela jednoznačně přijato německou veřejností.
Objevovaly se i hlasy kritizující tento krok. Například bývalý ministr zahraničí Joschka Fischer
učiněné rozhodnutí označil za skandální, jehož následkem je ztráta důvěryhodnosti Německa
v OSN a na Středním východě.71
Jiní politici nejen odmítali účast v intervenci, ale veřejně ji kritizovali a obviňovali státy, jež se
jí účastnily z pokrytectví jako například ministr hospodářské spolupráce a rozvoje Dirk Niebel:
„Je pozoruhodné, že ty národy, které Libyi dychtivě bombardují, jsou přesně ty, které odtud
získávají ropu“72
Podobnou poznámku udělal i Maizière, když položil rétorickou otázku: „Může fakt, že
nečekaně intervenujeme mít něco společného s ropou? Nemůžeme se zbavit všech diktátorů na
světě mezinárodní vojenskou misí.“
Bývalý ministr zahraničních věcí Frank–Walter Steinmeier také pravděpodobně viděl
souvislost ve francouzskou účastí v intervencí a jejími ropnými zájmy:
„Za svoji politickou kariéru jsem nikdy nezažil rozhodnutí o vojenské intervenci
mezinárodního společenství, které by bylo tak motivováno a řízeno národními motivy jednoho
státu.“
Pozoruhodné je, že němečtí politici mluvili o intervenci v Libyi jako o válce, zatímco se
vyhýbali použití tohoto slova v akcích, jichž se sami účastnili jako je intervence NATO
v Kosovu a Afghánská mise.
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V březnu 2011 Německo odvolalo své středomořské loďstvo s celkovou posádkou 550 osob a
60–70 vojáků, kteří se účastnili operací v oblasti. Ovšem později Německo možná začalo litovat
svého rozhodnutí, nebo se nechtělo cítit odstrčeně a chtělo podpořit své spojence. Na Summitu
Lybia kancléřka Merkel označila rezoluci za „také naši rezoluci“. Berlín se rozhodl ulevit
alianci zvýšením svého zapojení do leteckého dozoru v Afghánistánu. 73 Ministr zahraničí
Westerwelle toto rozhodnutí odůvodnil tím, že Německo se sice intervence neúčastní, ale
podpoří své spojence v jiné oblasti, aby jim uvolnilo ruce pro intervenci. V srpnu 2011
Ministerstvo obrany Německa odtajnilo, že se intervence v Libyi nakonec zúčastnilo 103
německých vojáků.74
Někteří komentátoři vyjadřovali obavy, že absence mnohých států NATO na intervenci v Libyi
signalizuje nedostatek solidarity a značí vznik „dvouúrovňové aliance“, v níž se někteří členové
soustředí na humanitární a mírotvorné mise, zatímco jiní nesou vojenské výdaje. Ale když se
na alianci podíváme skrze kontext všech jejích misí, uvědomíme si, že každý její člen reaguje
v daný okamžik v rozsahu svých možností. Německo například hrálo významnou roli jak
v Afghánistánu, tak i v Kosovu.75
Jelikož politika EU vůči zemím Blízkého východu byla zaostalá a těžkopádná, rozhodlo se
Německo po pádu prvních diktátorů jednat samo. Nahrávalo mu i to, že klasičtí evropští partneři
blízkovýchodních zemí (Francie, Itálie a Španělsko) na začátku arabského jara zaspali a uvolnili
tak místo Německu pro navazování mezinárodních vztahů. Ministr zahraničních věcí
Wersterwelle byl první porevoluční západní host Tuniska a Egyptu. Německá vláda začala brzy
dotovat země arabského jara a stala se hned po USA druhým největším sponzorem se 130
miliony EUR. Německo se dokázalo prezentovat na Blízkém východě jako spolehlivý partner
i díky jeho absenci koloniální minulosti v arabském světě.76
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Pro pochopení motivace Německa proti intervenci je potřeba blíže prozkoumat vnitropolitickou
situaci. Německý ministr zahraničí Westerwelle bývá označován jako hlavní osoba, která
rozhodla o zdržení se hlasování o rezoluci č. 1973. V německém politickém systému ovšem
neleží takové rozhodnutí na jedné osobě. Westerwelle mohl být předním odpůrcem intervence,
ale své slovo při rozhodnutí má i kancléřka Merkel a německý politický systém, který požaduje,
aby veškerá rozhodnutí o vojenských akcích byla schválena německým parlamentem. Je to tedy
zcela jinak nastavené než ve Francii, kde je vrchním velitelem ozbrojených sil prezident. 77
Avšak Westerwellemu nahrávalo to, že Merkelová byla v té době značně zaměstnána krizí
eurozóny a havárií elektrárny Fukušima I. Tato událost ji přiměla se okamžitě zaměřit na situaci
ve své zemi a zkrátit dobu pro vyřazení jaderných elektráren do roku 2022.78 Další faktor, který
podpořil váhu postoje Westerwelle by mohlo být to, že německý ministr obrany Thomas de
Maizière byl na svém postu nováček od 2. 3. 2011 a nestihl si svoji pozici dostatečně obhájit,
aby měl vliv na rozhodnutí.79
Westerwelle nebyl zkušený, co se týče zahraniční politiky, naopak v domácí politice vynikal.
Intervenci v Libyi pravděpodobně viděl jako příležitost se jasně vymezit jako ministr zahraničí.
Svou roli sehrál nejspíše i populismus a naděje, že mu zdržení se v hlasování zajistí větší přízeň
voličů. Kolovaly dokonce nepotvrzené fámy, že ministr chtěl, aby Německo hlasovalo
vysloveně proti intervenci. Je nutné zdůraznit, že v této zemi panuje obecně hluboká neochota
k vojenské akci i vzhledem k historickému kontextu.80
V Německu panovala především obava z toho, že účast v intervenci vtáhne zemi do vleklého
konfliktu, který se v horším případě rozšíří regionem. Ta pocházela i ze zkušenosti
v Afghánistánu, ve kterém válka byla vnímaná jako zdlouhavá, nesmyslná a zatěžující státní
rozpočet. Podle jednoho z průzkumů z října 2011 bylo 68 % Němců proti německé vojenské
přítomnosti v Afghánistánu a 44,2 % volalo po okamžitém stažení vojsk.81 Neochota používat
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vojenskou sílu k řešení zahraničně-politických problémů se projevila i v otázce Libye. Podle
průzkumu až 62 % respondentů podporovalo intervenci, ale jen 29 % bylo toho mínění, že je
zapotřebí účasti německých vojáků. Je tedy zřejmé, že podpora intervence širokou veřejností
byla nízká.82
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3 Rozhodovací proces NATO
Účast NATO v intervenci v Libyi bývá vnímána jako úspěšná, ačkoliv na počátku arabského
jara v Libyi nebylo jasné, zda vůbec bude do událostí zasahovat.83 Zprvu nejvýznamnější
účastníci intervence řídili své operace samostatně: Francie operaci Harmattan, Velká Británie
operaci Ellamy a USA operaci Odyssey Dawn.84 Aliance má ve zvyku obezřetně plánovat
dopředu možný průběh konfliktů a několik variant zásahů do různých krizí, avšak ještě 3. 3.
2011 generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen prohlásil, že aliance nemá v plánu do
krize v Libyi zasahovat.85
Aliance se na začátku roku 2011 nacházela v situaci, kdy okolnosti byly sotva ideální pro
zahájení velké vojenské operace, neboť většina zdrojů byla zaměřena do Afghánistánu, a to
více než kdy dříve. Stále ještě byly k dispozici letecké a námořní vojenské jednotky, nicméně
rozsáhlá pozemní operace byla pravděpodobně mimo možnosti NATO.86 Nešlo jen o operativní
přetížení, ale ve hře byly různé ekonomické a politické faktory. Globální finanční krize
v předešlých letech a výdaje v Afghánistánu značně zatížily rozpočty pro obranu. Mnohé
členské státy NATO se snažily vyhnout jakýmkoliv vojenským výdajům navíc. Ve výsledku, i
když jim zbylo dostatečné množství leteckého vybavení, tak jej z finančního hlediska nechtěly
zcela využít.87
Ačkoliv mnohé země aliance neměly tušení o nadcházejícím arabském jaru, v okamžik, kdy
Kaddáfí začal bojovat s opozicí a v tisku se dokonce objevily obavy z použití chemických
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zbraní, nezbývalo nic než zaujmout jasné stanovisko.88 Za prvé bylo potřeba zajistit bezpečí
svých občanů pobývajících v Libyi.89 Za druhé bylo třeba začít uvažovat, zda je nějaký druh
vojenského zásahu nutný. Pokud by se situace v Libyi měla zhoršovat a šířit regionem, tak by
byl zásah nutný. Bylo potřeba také vzít v úvahu možnost, že se Kaddáfí neudrží u moci a situace
se vyřeší sama. Kdyby Kaddáfího moc byla naopak stabilní a armáda povstalců málo početná,
tak by aliance také nezasáhla, protože měla k dispozici pouze letecké a námořní jednotky.90
Aliance se zatím omezila jen na svolání Severoatlantické rady 25. 2. 201191 a rozhodla o
evakuaci svých občanů a základní humanitární pomoci.92 Koncem února začaly země jako
Francie a Velká Británie prosazovat bezletovou zónu a plánovat své vlastní operace v oblasti.93
Francie prosazovala, aby intervence neprobíhala pod patronací aliance, neboť dle názoru
francouzské vlády mělo NATO v arabském světě agresivní pověst.94
Dle rozhovorů, které švédské ministerstvo obrany při sepsání zprávy o intervenci v Libyi
provedlo s představiteli USA a NATO je zajímavé pozorovat jejich rozdílné vnímání mezi
sebou navzájem. Zatímco vláda USA váhala, jak reagovat na Libyjskou krizi a zda se
účastnit intervence a netoužila být předním hráčem, v NATO bylo ze strany USA vnímáno
aktivní prosazování přípravy aliance na vojenskou akci.95 To nasvědčuje tomu, že USA nejspíše
od počátku vnímaly intervenci jako nevyhnutelnou, ale ve snaze nebýt v přední linii
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prosazovaly významný podíl na účasti členských zemí aliance.
Brzy po spuštění jednotlivých operací mnohé státy začaly preferovat jednotnou intervenci pod
velením NATO a některé státy dokonce hrozily bojkotováním jakéhokoliv jiného průběhu.
Předními zastánci této varianty byly především Velká Británie, Spojené státy a Itálie, a naopak
Francie jednotné intervenci oponovala.96 Teprve 25. 3. 2011 NATO začalo postupně přebírat
kontrolu nad intervencí a 31. 3. převzala aliance plně velení prostřednictvím operace Unified
Protector.97
I když to byla aliance, kdo převzal vojenské velení nad operací, politická kontrola nebyla
doménou jejího vrchního orgánu – Severoatlantické rady. Tuto roli zastupoval orgán „Libya
Contact Group“, který navrhl francouzský ministr zahraničí Alain Juppé. Právě těžiště politické
koordinace v tomto orgánu, napomohlo obejít neshody ohledně převzetí kontroly nad operací
aliancí. Jednání tohoto orgánu, na kterých byla prováděná mnohá rozhodnutí, probíhala
především v Paříži, Londýně a Washingtonu.98 To naznačuje, kdo byl ve vedení intervence.
Naznačil to i v dubnu společně vydaný dokument „Libya’s Pathway to Peace“ Obamy,
Sarkozyho a Camerona, v němž určili politický směr mise, a to změnu režimu.99 Rozhodování
skrze „Libya Contact Group“ bylo pravděpodobně taktickým ústupkem, kterým si NATO
získalo na svou stranu Francii a Sarkozy tak zároveň nepřišel o kontrolu nad situací.
Zajímavý je názor dvou Američanů ve strukturách NATO o úspěšnosti intervence. Stálý
zástupce USA v NATO Ivo Daalder a velitel Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě
James Stavridis v roce 2012 společně napsali článek „NATO’s Victory in Libya“100. Hodnotí
intervenci v Libyi jako ukázkovou operaci, ve které byly rovnoměrně rozděleny role mezi
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účastnícími se zeměmi, a která proběhla ukázkově rychle a jasně splnila dané cíle. 101 Mise dle
autorů zachránila desítky tisíc lidí před jistou smrtí, napomohla opozici svrhnout jednoho
z nejdéle vládnoucích diktátorů, a to vše jen za pouhých 1,1 miliardy dolarů za USA a celkově
za několik miliard dolarů, cože je jen zlomek toho, kolik v minulosti stály jiné intervence.
Autoři tvrdí, že se prokázalo, že aliance je stále tou nejlepší platformou pro organizaci takovéto
mise. Když země zpočátku vytvářely koalice pro intervenci, tak jim dle Daaldera a Stavridise
scházela jednotná struktura, která by dokázala rychle sjednotit síly a zorganizovat misi.
Takovéto koalice nakonec přenášejí nepřiměřenou organizační zodpovědnost pouze na jednu
zemi. Zatímco NATO dokázalo koordinovat činnost 18 států (z toho 14 členských a 4 partnery).
Tentokrát se povedlo o něco lépe rozdělit břímě mezi účastnící se země a USA nebyly hlavním
„tahounem“ operace. Francie a Spojené království odlétaly téměř polovinu bojových letů a
zničily více než třetinu cílů.
Autoři v článku reagují na názory, že z NATO se stala dvouúrovňová aliance, kdy jedni nesou
válečné břímě, zatímco druzí se účastní především humanitárních misí (Německo, Polsko).
Oponují, že se sice některé země nezúčastnily v Libyi, avšak předtím sehrály významnou roli
například v Kosovu a Afghánistánu. Dále tato operace ukázala, že NATO neustále zvyšuje své
schopnosti a pole působení. Zatímco až do konce studené války se omezovalo jen na ochranu
hranic členských zemí, nyní je schopno řešit komplexní mezinárodní krize, a to za pomoci
spolupráce s nečlenskými zeměmi – v tomto případě s Jordánskem, Marokem, Katarem a
Spojenými arabskými emiráty. Další závěr, který byl v článku zdůrazněn je, že i přes velký
posun „dělby práce“ v rámci aliance, je znát, že USA stále nese větší břímě, a to nejen finanční
(čtyři krát větší příspěvek do společného rozpočtu), ale i technické. USA disponuje daleko
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lepším vybavením a odborníky, než kterýkoliv evropský stát.
Krize v Libyi poukázala na to, do jaké míry preferují členské státy jednat samostatně.
Intervence se zúčastnilo pouze 14 z nich a mnohé nejdříve zahájily své vlastní operace. Když
se již tyto operace sjednotily pod patronát NATO, tak jednaly více skrze Libya Contact Group
v jednotlivých hlavních městech než za pomoci orgánu NATO v Bruselu. Nízký počet
zúčastněných států nejspíše vypovídá o rozdílném vnímání hrozeb v rámci aliance.

3. 1 Spojené státy americké
Prezident Obama již při svém nástupu do úřadu tušil riziko povstání v arabském světě. V srpnu
2010 dostal od svých specialistů vypracovanou zprávu o trendech na Blízkém a Středním
východě a v severní Africe, ve které byla popsána rostoucí nespokojenost místních obyvatel
s jejich vládami. Obama v reakci na tuto zprávu pověřil zahraničně–bezpečnostní tým, aby pro
USA vytvořil strategii pro vztahy s každou zemí v regionu a určil, na čí stranu by se měly USA
přiklánět v případě povstání – na stranu opozice či režimu. Brzy nato začalo povstání v Tunisku
a USA i přes svá očekávání byly zaraženy intenzitou arabského jara a jeho rychlým šířením do
okolních zemí.102
Washington se k situaci v Libyi zprvu postavil váhavě, a trvalo dlouho, než zaujal jasnou
pozici. Obvykle jsou to američtí prezidenti, kdo první reagují na světové krize. Ale tentokrát,
poté co Kaddáfí nechal své jednotky útočit na civilisty, se prezident Obama držel týden
v ústraní. Mohlo se zdát, že to byla Francie, kdo tentokrát převzal vůdčí úlohu a snaží se USA
zapojit do konfliktu.103 Ve Spojených státech pocházel tlak na přijetí opatření především od
lidsko-právních organizací a několika členů Kongresu (za Republikány především senátor John
McCain a za Demokraty senátor John Kerry). Mezi ostatními politiky panoval spíše názor, že
by se jejich země měla tentokrát zásahu do konfliktu zdržet.104 Americká veřejnost zastávala
stejný názor. Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že naprostá většina Američanů je situací
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v Libyi znepokojena, ale nepovažuje to za problém, který má řešit jejich země.105
Mezi přední skeptiky ohledně případné intervence patřil ministr obrany Robert Gates, poradce
pro národní bezpečnost Thomas Donilon, viceprezident Joe Biden a vrchní velitel
protiteroristické složky John O. Brennan.106 V okamžiku, kdy se začalo uvažovat o bezletové
zóně nad Libyí, minstr obrany reagoval konstatováním, že bezletová zóna slouží k zajištění
bezpečného letu jednotek třetích zemí, a tím by to teprve začínalo. Nakonec by dle jeho názoru
byla bezletová zóna pro řešení situace nedostačující, a to by přimělo USA rozmístit v Libyi své
pozemní jednotky.107 Gates se rovněž obával, že případná intervence jen podnítí protesty
v arabském světě a nespokojenost místních obyvatel se zásahem cizinců jen podpoří další
teroristické útoky. Dalším bodem jeho kritiky byla absence plánu poválečné obnovy Libye
(důsledky toho jsou vidět v rozvrácené zemi dodnes). Neméně znepokojující byly obavy, že
mezi rebely mohou být členové takových teroristických skupin jako je Al–Káida. Poukázal na
obavy veřejnosti, že by se z intervence v Libyi stala dlouhá a ekonomicky náročná válka jako
ty v Afghánistánu a Iráku.108
Ministryně zahraničí Hillary Clinton byla nejdříve také skeptická ohledně případné intervence
v Libyi. Sice na přelomu února a března potvrdila, že její ministerstvo aktivně zvažuje možnost
bezletové zóny, ale stále se řadila mezi váhavé.109 Později změnila názor a společně se
Samanthou Power (představitelkou Národní bezpečnostní rady) a Susan Rice (americkou
velvyslankyní v OSN, která sehrála významnou roli při schvalování rezoluce Rady bezpečnosti
OSN 1973) vytvořila vlivné uskupení propagující intervenci v Libyi, které americká média
nazývala „ženy vyzývající k válce“.110 Změnu jejich názorů mohlo ovlivnit mnoho faktorů.
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Jedním se zásadních faktorů mohlo být soukromé setkání Clinton se zástupci libyjských
povstalců – Dočasnou národní přechodnou radou.111 Mimo jiné pravděpodobně nechtěla nést
břímě lítosti, jako její manžel, který v roce 1994 nezasáhl do situace ve Rwandě.112 Dále ji
mohla ovlivnit žádost Arabské ligy směřované k Radě bezpečnosti OSN, aby začala jednat o
zásahu v Libyi. Žádost o akci ze strany sousedních zemí pro ni mohlo mít legitimizační účinek
k akci. Navíc zhoršující se situace civilistů v Libyi nenechávala demokratickou veřejnost
v celém světě chladnou. Nakonec byla Hillary Clinton v médiích prezentována jako klíčový
aktér, který mobilizoval síly NATO a učinil intervenci uskutečnitelnou. Aktivní propagací
intervence se Clinton poprvé během svého politického mandátu postavila na opačnou
názorovou stranu než Robert Gates. Americké ministerstvo zahraničí se tak ocitlo v názorovém
protipólu k Pentagonu.113 Fakt, že intervence nakonec proběhla, nasvědčuje tomu, že Gates
pravděpodobně dal Clinton neformální souhlas v jednání za zavřenými dveřmi.114
První americkou reakcí se stalo 25. 2. 2011 uzavření ambasády v Tripolisu a uvalení
jednostranných sankcí proti Libyi.115 Na začátku března prezident Obama prohlásil, že Kaddáfí
ztratil legitimitu a měl by ze své funkce odstoupit.116 Americká velvyslankyně v OSN Susan
Rice 16. 3. poprvé uvedla, že vláda Spojených států podporuje bezletovou zónu.117 O tři dny
později prezident Obama v reakci na rezoluci 1973 nařídil americkým vojenským silám zahájit
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útok na libyjské vojenské cíle.118
Při oznámení Kongresu o účastí USA v intervenci Obama zdůrazňoval, že na rozdíl od mise
v Iráku je tato mise pouze letecká bez pozemních sil a je časově a rozsahem omezena.
Spolupráce s evropskými a arabskými partnery a schválení Radou bezpečnosti OSN byly další
argumenty, kterými se snažil intervenci ospravedlnit.119 Přes tuto obhajobu jak demokratičtí,
tak republikánští členové Kongresu kritizovali Obamovo rozhodnutí o intervenci a
zpochybňovali, zda má Obama zákonné právo zahájit útok bez souhlasu Kongresu. Poukazovali
na nedostatečně promyšlený harmonogram operace, nedůslednou znalost povstalců a jejich
záměrů a nejasné globální dopady intervence. Dokonce byl prezident žalován skupinou členů
Kongresu a byly předloženy návrhy na ukončení financování operace.120
Rozhodnutí amerického prezidenta zahájit intervenci v Libyi není nic překvapivého. Ještě rok
před tím, kdy mu byla udělena Nobelova cena za mír, mluvil Obama ve svém projevu o
„spravedlivé válce“, která je morálně opodstatněná a preventivně zabrání možným
genocidám.121 Proto, když Kaddáfí začal vyhrožovat masovými vraždami povstalců a svůj
záměr začal měnit v realitu, Obama v duchu morální povinnosti začal jednat. Důležitým
momentem, který mohl napomoct v rozhodování byly výzvy Arabské ligy k zásahu Západu a
vyhlášení bezletové zóny.122 Je také možné, že Obama viděl v Libyi příležitost, jak zlepšit
pověst USA na Blízkém východě a postavit se do role mírotvorce. Svým způsobem je možno
říci, že Spojené státy účastí v intervenci v Libyi vrátily „laskavost“ evropským zemím, které
jim pomáhaly v Afghánistánu, i když to bylo zejména v zájmu USA. Tentokrát byla kritická
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oblast spíše sousedem Evropy a Spojené státy zafungovaly spíše jako pomocník.123 Dalším
důvodem, proč se Obama mohl rozhodnout jednat je fakt, že ještě v roce 2006 byla Libye po
ukončení programu na získání zbraní hromadného ničení a odsouzení terorismu, vyškrtnuta
z americké černé listiny států podporujících terorismus.124 Mohly panovat obavy, že s eskalací
situace se Kaddáfí navrátí k výrobě zbraní hromadného ničení a země se stane základnou pro
terorismus.
Jistí skeptici by mohli říci, že se Spojené státy zúčastnily této intervence kvůli energetickým a
ekonomickým zájmům.125 Realita tomu neodpovídá. V době před intervencí sice Evropa
kupovala 85 % vývozu libyjské ropy, ale Spojené státy dovážely jen 5 % libyjské ropy, což je
cca. 0,5 % domácí spotřeby ropy v USA.126 Ovšem je zajímavé, že první prodej ropy Dočasné
národní přechodné rady po intervenci směřoval do USA.127 Avšak z této informace nelze nic
zásadního vyvozovat. Výhodnými aspekty pro intervenci v Libyi dle zprávy švédského
ministerstva obrany byla přítomnost spolupracující povstalecké armády na zemi a fakt, že Libye
je nehornatá země, kterou tvoří z 90 % poušť, což je výhodné pro útok ze vzduchu.128
Poté co se Spojené státy rozhodly intervenovat, staly se v samém začátku této krize, jak
politicky, tak vojensky nepostradatelní. Avšak již od počátku jasně stanovily, že jejich vojenské
angažmá bude rozsahově i časově omezené dokonce na dny a ne týdny.129 V okamžik, kdy bylo
rozhodnuto o sjednocení jednotlivých operací pod patronaci NATO, stáhly Spojené státy
většinu svých útočících složek a zaujaly více podpůrnou roli. Jejich pozice v operaci se stala
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druhořadou a daly jasně znát svá očekávání, že se především Evropa ujme problémů ve svém
blízkém sousedství. I přes tuto pozici byly Spojené státy nadále nepostradatelné pro své
evropské partnery. Zajistily 80 % unikátního tankování letounů ve vzduchu, elektronické
zázemí a letecký monitoring.130
V průběhu řízení celé vojenské akce byl Obama politickými komentátory kritizován za svou
váhavost.131 I francouzský prezident Sarkozy a britský premiér Cameron kritizovali opatrný a
nejistý přístup USA.132 Je možné říci, že by se Spojené státy pravděpodobně nezúčastnily
intervence, pokud by věděly, že do toho jdou samy. Přes podpůrnou roli byla americká
přítomnost v intervenci významná, neboť velká část struktury aliance leží na bedrech
Američanů, především co se týče velících složek.133 Takže i přes snahu být jen podporou
v operaci se Spojené státy umístily na prvním místě, co se týče personálního a technického
příspěvku k intervenci. Té se zúčastnilo 8 507 Američanů, kteří pilotovali 153 letounů v 2000
náletech. Mimo to bylo využito 12 amerických válečných lodí.134 Washington poskytl 75 %
zpravodajských, sledovacích a průzkumných údajů k ochraně civilistů a prosazování zbrojního
embarga. Na počátku mise byla nutnost poslat přes 100 amerických odborníku do centra cílení
NATO, neboť se ukázalo, že evropské země nemají dostatek znalostí, aby poskytly letadlům
informace o cílech.135
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4 Komparace rozhodovacích procesů na
základě teoretického podkladu
Intervence v Libyi poukázala na rozdílné vnímání řešení konfliktů vojenskou cestou. Jak
NATO, tak EU byly charakteristické roztříštěností názorů. Členské státy obou organizací mají
rozdílný náhled na hrozby a na to, co je v jejich strategickému zájmu. Navíc k rozhodnutí o
účasti v nějaké vojenské akci vedou v každé zemi různé cesty. Dle zkušenosti v Libyi se zdá,
že dnešní výzvy mezinárodní bezpečnosti budou řešit koalice vybraných zemí, které se shodnou
na jednotném postupu. Z celkového počtu členů aliance se jich intervence zúčastnilo pouze 14
a z toho jen 8 významněji letecky. Je možné, že z NATO se v budoucnosti stane vícevrstvá
aliance, ve které každý hraje jinou roli. Co se týče EU, tak dle reakce na krizi v Libyi lze
usoudit, že není stále připravena rychle vojensky reagovat na případné nečekané hrozby.
Důvodem, proč velení nad operací převzalo NATO, a ne EU je především lepší připravenost
NATO k jakýmkoliv mezinárodním hrozbám. Na rozdíl od EU se aliance průběžně připravuje
na různé krize po celém světě a vypracovává několik možných scénářů zásahů do každé z nich.
Také má na rozdíl od EU potřebné velící a jiné struktury, které jsou v případě krize připravené
okamžitě jednat. To není nic překvapivého, neboť aliance byla vytvořena především jako
vojenská organizace, zatímco EU jako hospodářská. Jednotná struktura je také důvodem, proč
se země, které zasahovaly v Libyi, nakonec sjednotily pod patronátem aliance. Koalice, kterou
vytvořily neměla potřebné struktury pro zajištění hladké spolupráce, zatímco NATO jim
posloužilo jako ideální jednotící prvek. Se zajímavou úvahou na téma připravenosti NATO a
EU jednat přišel stálý zástupce Spojených států v NATO Ivo Daadler ve svém článku „Breaking
a Brussels Logjam“, který navrhuje v zájmu bezpečnosti prohloubit komunikaci mezi EU a
NATO, jejichž operace jsou již dnes často totožné a jen pod rozdílnými veleními. Dle jeho
názoru by měly být velení těchto organizací synchronizované a operace by se měly
doplňovat.136
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Rozhodovacího procesu o účasti v intervenci probíhal především na úrovni jednotlivých zemí,
a ne na úrovni nadnárodních organizací. Když již tyto země byly rozhodnuty a začaly jednat,
stačilo se jen dohodnout na operaci Unified Protector. Ovšem ani to nebylo samozřejmostí.
Intervenci pod patronátem aliance oponoval především francouzský prezident Sarkozy. To lze
připsat francouzskému návratu do struktur NATO v roce 2009. Je to také možné zdůvodnit
obavami Sarkozyho, že jej aliance bude brzdit v jeho potřebě v dané situace rychle jednat ať už
z osobních nebo politických důvodů. Sarkozyho vůdčí duch se projevil především
prostřednictvím jednání v rámci Libya Contact Group v jednotlivých evropských zemích místo
jednání prostřednictvím Severoatlantické rady v Bruselu. V této operaci bylo poprvé velení
především v rukou evropských lídrů, a to zejména Francie a za ní Velké Británie. Tento obrat
způsobily Spojené státy, které od počátku Libyi definovaly jako záležitost evropských zemí. I
když chtěly zaujmout druhořadou roli, stejně se, co se týče techniky a personálu dostaly do
popředí operace. Vybavenost Spojených států ve vojenské oblasti je totiž mnohem lepší než
jakékoliv evropské země.
Intervence v Libyi byla především intervence osobností. Ať už těch, které podporují intervenci
jako Barack Obama a Hillary Clinton za Spojené státy, Nicolas Sarkozy za Francii, David
Cameron za Velkou Británii nebo osobností, které intervenci oponují jako byl německý ministr
zahraničí Guido Westerwelle. Právě neúčast Německa v intervenci byla nečekaným krokem.
Lze to přisuzovat domácí politické scéně a dlouhodobé neochotě Německa vojensky zasahovat.
Z teoretického hlediska bych se nejprve ráda věnovala konceptu anglické školy. Na pomyslné
ose, na jejímž levém konci se nacházejí pluralisté a na pravém solidaristé, bychom mohli zařadit
na levý konec Německo, zatímco na ten pravý Francii. Němečtí politici se vyjadřovali
k intervenci velmi negativně. Státy, které se rozhodly k intervenci, kritizovali za lačnost po ropě
a intervenování pouze do zemí s touto komoditou a oponovali, že se nelze zbavit všech
diktátorů světa vojenskými zásahy. Kritizovali je tedy ze stejné pozice, jako to dělají pluralisté,
kteří vidí problém v selektivním vybírání humanitárních krizí dle svých zájmů. Na druhou
stranu Francie byla první v mnohých ohledech. První prosazovala bezletovou zónu, uznala
Dočasnou národní přechodnou vládu v Libyi, navrhla vznik Libya Contact Group a francouzské
letouny jako první zaútočily na Kaddáfího obranu. To vše bylo prezentováno jako zájem
protestujících v Libyi, jejichž lidská práva byla porušena. Francie se tedy v této situaci postavila
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do pozice solidaristů. Co se týče Velké Británie a Spojených států, tak by se obě země umístily
na pravou polovinu osy, přibližujíce se tak solidaristům.
Nyní se budu věnovat čtyřem kritériím spravedlivé intervence Nicholase Wheelera. První
kritérium je spravedlivá příčina k intervenci. Myslím si, že zmasakrování povstalců137
posloužilo pro Londýn, Paříž i Washington jako dostatečná příčina k intervenci.
Pravděpodobně se tamní politici obávali, že situace přeroste v genocidu, a tak se rozhodli
zakročit. Druhé kritérium stanovuje, že intervence musí být posledním východiskem a užita
pouze v případě, když byly vyčerpány jiné cesty a je očividné, že nenásilné metody situaci
nezlepší. V předešlých kapitolách byla zmíněna rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970, která byla
nenásilnou snahou situaci vyřešit. Dalším diplomatický nátlak vůči Libyi pocházel ze strany
Arabské ligy. Tyto snahy byly bezvýsledné.
Je otázkou, zda byly splněno třetí a čtvrté kritérium, které se zabývají tím, že intervencí by mělo
být vykonáno více dobra než škody a měla by panovat vyhlídka na úspěšné humanitární
výsledky. V tomto bodě se mezinárodní veřejnost nemůže shodnout. Na jednu stranu je zde
stálý zástupce USA v NATO Ivo Daalder, který tvrdí, že intervence v Libyi se stala modelem
ideální intervence. Na druhou stranu jsou zde opačné názory, jako například v článku „Obamaʼs
Libya Debacle“ od profesora na texaské univerzitě Alana Kupermana, který intervenci značně
kritizuje a poukazuje, že bylo vykonáno více škody než dobra. Země se podle něj nedokázala
nejen přetvořit v demokracii, ale ani udržet se jako celistvý stát, a stala se teritoriem ovládaným
různými kmeny a teroristickými organizacemi. Říká, že pokud by intervence neproběhla, tak
by k moci místo Kaddáfího nastoupil jeho prozápadně a liberálně vzdělaný syn Saif al-Islam.
Autor dokonce zpochybňuje kritérium spravedlivé příčiny k intervenci. Poukazuje na rozdílná
čísla obětí masakrů proti protestujícím. Organizace Human Rights Watch zaznamenala před
intervencí jen 233 obětí, zatímco Saudská Arábie deklarovala, že se jedná o 10 000 životů.
Podle průzkumu samotného autora mezi polovinou února 2011, kdy protesty začaly a polovinou
března 2011, kdy zasáhlo NATO, zemřelo pouze 1 000 osob, a to jak vojáků věrných
Kaddáfímu, tak rebelů.138 Nicméně není stanovena žádná hranice počtu mrtvých, aby se
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intervence stala legitimní. O tom, jak by se situace v zemi vyvíjela bez zásahu NATO se lze
dohadovat, ale není možné s jistotou říci, že by nebylo zabito mnohem větší množství lidí a
Kaddáfí by se neudržel u moci.
Dále budu komparovat rozhodovací procesy o intervenci na základě teorie Andrewa T. Wolfa
o legitimitě a pozvání k intervenci. Nejprve se budu věnovat kritériím legitimity. První je
legálnost, která byla plně splněna na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 a koncepce
Responsibility to Protect. Dalším kritériem je morálnost a společenský konsenzus, což je složitě
definovatelné kritérium. Nelze říci, že zde panoval souhlas s intervencí a její morálnosti
vzhledem ke kritice ze strany Německa a neúčasti v intervenci poloviny členských zemí
aliance. Kritérium efektivnosti bylo do jisté míry splněno. Cíl, který byl stanoven, a to ochrana
civilistů a svržení režimu, byl splněn. Co se týče domácí a mezinárodní podpory, tak to opět
není jednoznačné. Rebelové v Libyi a část mezinárodní veřejnosti včetně Arabské ligy
intervenci podporovali. Mezinárodní veřejnost k ní dala svůj souhlas schválením rezoluce č.
1973. Dalším významným legitimizačním činitelem je pozvání k intervenci. V případě Libye
bylo pozvání vyřčeno rebely, regionálními aktéry – Arabskou ligou a OSN. Dle Wolfovy teorie
intervence v Libyi spadá do kategorie spolupracující intervence, kdy aktér mimo EU/NATO (v
tomto případě rebelové) spolupracuje na vytvoření a organizaci intervence.139
Na závěr této kapitoly lze shrnout, že rozhodovací proces probíhal především na úrovni
národních států, a dokonce i na úrovni jedinců, kteří intervenci buď prosazovali, či jí
odporovali. Ty státy, které se rozhodly pro účast, pak zvolily zastřešující organizaci, která byla
na intervenci lépe připravena – NATO. Aliance je na rozdíl od EU vojenskou organizací, a tak
je i z organizačního a personálního hlediska lépe připravena na nečekané krize. Německo se
názorově postavilo spíše do pozice pluralistů, zatímco Spojené státy, Velká Británie a Francie
se ocitly v pozici solidaristů. Z hlediska spravedlivosti intervence, nelze zcela říci, že operace
splnila daná kritéria. Pohledy na tuto problematiku se různí a není v kapacitě této bakalářské
práce určit jasnou pravdu. Co se týče pozvání k intervenci, tak ta proběhla od všech aktérů,
kromě libyjské vlády samotné, což je ale stále dostatečně legitimizuje operaci.
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Závěr
Intervence v Libyi poukázala na stav, v jakém se mezinárodní organizace nacházejí. Ukázalo
se, že Společné bezpečnostní a obranné politice EU schází schopnost krizového managementu
a není schopná rychle jednat. Navíc se zjistilo, že EU v takovýchto okamžicích nerozhoduje
jako celek, ale každý stát jedná samostatně. Jednotlivé státy neváhaly zakročit dle vlastního
uvážení. Teprve v okamžiku, kdy státy vedly svoje operace a postupně přecházely pod velení
NATO, vydala Evropská unie Rozhodnutí o vojenské operaci Evropské unie na podporu
operací humanitární pomoci v reakci na krizovou situaci v Libyi. I tato operace byla jiného rázu
než operace Unified Protector. Jednalo se především o podporu humanitárních organizací
v Libyi a zajištění bezpečného přesídlení evakuovaných osob. Spuštění této operace bylo navíc
podmíněné žádostí Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti, který tak neučinil.
Naopak NATO prokázalo, že je stále schopno rychle jednat, a když to bylo potřeba dala aliance
zemím nutné zázemí k operaci. Aliance v roce 2011 příliš nepočítala s nějakou intervencí,
neboť její vojenské prostředky byly v této době více než kdy jindy namířeny do Afghánistánu
a rozpočet pro obranu byl omezen v důsledku ekonomické krize. Ale když nastala krize v Libyi
a Spojené státy začaly prosazovat, aby to byla aliance, kdo převezme velení nad intervencí,
bylo NATO schopno provést i když ne pozemní, tak alespoň leteckou intervenci. Na rozdíl od
EU, která je především hospodářskou organizací a nemá zatím dokonalý aparát bezpečnostní
politiky, je aliance od počátku vojenskou institucí, a tak vždy plánuje několik kroků dopředu a
má připravené krizové plány pro různé části světa, díky kterým může rychle jednat. To je jeden
z hlavních důvodů, proč to bylo NATO, kdo převzal velení nad operací a ne EU.
Nečekaným krokem bylo německé odmítnutí účasti v intervenci a zdržení se hlasování o
rezoluci Rady bezpečnosti č. 1973. Němečtí politici se obávali, že by byla země vtažena do
války, ze které by se nemohla dostat mnoho let. Mimo to kritizovali účastnící se země, že
zasahují do záležitostí jiné země a činí tak s cílem zajistit si přísun ropy. Naopak Francie, Velká
Británie a Spojené státy se intervence zúčastnily. První zmíněný byl v tomto ohledu
nejaktivnější. Francie jako první prosazovala bezletovou zónu, uznala Dočasnou národní
přechodnou vládu v Libyi, navrhla vznik Libya Contact Group a francouzské letouny jako první
zaútočily na Kaddáfího obranu. Francie byla jednou z mála zemí, která nechtěla velení nad
operací předat NATO, neboť se Sarkozy obával, že se tak operace zpomalí a on nad ní ztratí
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kontrolu. Dalším důvodem mohl být návrat Francie do struktur aliance v roce 2009, a tedy ještě
slabá důvěra v její organizační schopnosti. Sarkozyho vůdčí duch se projevil v jednání v rámci
Libya Contact Group v jednotlivých evropských zemích místo jednání skrze Severoatlantickou
radu v Bruselu. Panuje podezření, že Sarkozyho horlivé jednání souvisí s padesátimiliónovým
příspěvkem od Kaddáfího na prezidentskou kampaň.
Velká Británie byla, co se týče horlivosti v intervenci na druhém místě po Francii a v mnoha
aktivitách s ní spolupracovala díky v roce 2010 podepsané Lancasterské dohodě o spolupráci
v obraně a bezpečnosti těchto dvou zemí. Na rozdíl od Francie vidělo Spojené království
intervenci spíše pod záštitou NATO. Britští diplomaté sehráli nemalou roli v přesvědčování
Sarkozyho o účasti v intervenci v rámci aliance. Británie totiž dlouhodobě vnímá alianci jako
základ své bezpečnosti a upřednostňuje její bohatou zkušenost v nadnárodních misích. Spojené
státy se zachovaly v této intervenci relativně překvapivě. Washington se k intervenci zprvu
postavil váhavě, a tak mohlo vypadat, že je to Francie, kdo tentokrát USA zatahuje do akce.
Spojené státy zaujaly spíše podpůrnou roli, zajišťujíce především technické a elektronické
vybavení. Obama se snažil dát na srozuměnou, že Libye je v blízkosti EU, a tak je to problém
především evropských zemí.
Poté co v libyjské krizi selhala Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU v důsledku
neschopnosti rychle jednat, ukázalo se, že jsou to politické osobnosti, kdo především rozhoduje
o účasti v intervenci. Tyto osobnosti hlasovaly při schvalování rezoluce č.1973 souhlasně, nebo
se v případě Německa zdržely. A na popud stejných osobností začaly intervence jednotlivých
států. Tyto intervence byly později sjednoceny pod velením aliance, která má vhodné
strategické plánování, zázemí a strukturu, která může zajistit snadnější spolupráci nežli
v koalici.
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Summary
The intervention in Libya has highlighted the situation of international organizations. The EUʼs
Common Security and Defense Policy has proved to be lacking in crisis management capability
and unable to act quickly. Moreover, it has been found that the EU does not act unanimously,
but each state acts independently. States did not hesitate to intervene individually. On the other
hand, NATO has shown that it is still able to act quickly when needed and gave the necessary
background for the operation. When the crisis in Libya began, the United States started to push
for an alliance to take charge of the intervention, NATO was able, even if not ground, to carry
out air intervention.
The unexpected step was the German refusal to participate in the intervention and abstention
on Security Council Resolution 1973. German politicians feared that the country would be
drawn into a war from which it could not get many years away. Conversely, France, the United
Kingdom, and the United States participated in the interventions. France was the most active
and was the first to promote a no-fly zone, recognized the Temporary National Transitional
Government in Libya, proposed the creation of a Libya Contact Group, and French aircraft
were the first to attack Gaddafiʼs defense. France was one of the few countries that did not want
to hand over the operation to NATO, as Sarkozy feared that the operation would slow down
and he would lose control of it.
After the European Foreign and Security Policy failed in the Libyan crisis as a result of its
inability to act quickly, it turned out to be political figures who primarily decided whether to
participate in the intervention. These figures voted in favor of the adoption of Resolution 1973
or abstained in the case of Germany. And it was idea of the same figures to start an intervention.
These interventions were later united under the leadership of the Alliance, which has better
strategic planning, background, and structure than a coalition.
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