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TEORETICKÉ A TERMINOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
PRE SKÚMANIE PROBLEMATIKY MIEROVÝCH OPERÁCIÍ
Radoslav Ivanèík*
RESUME
High dynamics of changes in security environment, deepening globalization, and growth of
current and new, predominantly asymmetric, threats make on international society
permanently new demands and require new more complex approach towards the issue.
One of the most significant tools of international community for keeping peace and security
on the international level, restraining centres of tension, consolidation or stabilization of
relations in crisis areas, and multilateral reconstruction and restoration of the countries after
armed conflicts, represent peace operations within international crisis management. Peace
operations have changed a lot throughout the last fifty years, and today, unlike the past,
they represent highly complex, dynamic, demanding and multidimensional activities.
Therefore, the main aim of an author is to point out the significance of theoretical and
terminological basis for research in the field of peace operations.
Key words: security environment, security, international crisis management, peace
operations, international community

Úvod
Vysoká dynamika zmien v bezpeènostnom prostredí, stále viac sa
prehlbujúca globalizácia a rast súèasných i nových, predovšetkým
asymetrických, bezpeènostných hrozieb kladú na medzinárodné spoloèenstvo
neustále nové nároky a vyžadujú si nové komplexnejšie prístupy. Jeden z
najvýznamnejších nástrojov medzinárodného spoloèenstva na udržiavanie
mieru a bezpeènosti na medzinárodnej úrovni, utlmenie ohnísk napätia,
prípadne na konsolidáciu alebo stabilizáciu pomerov v krízových oblastiach a na
všestrannú obnovu krajiny najmä po ozbrojenom konflikte, predstavujú mierové
operácie v rámci medzinárodného krízového manažmentu.
Koniec studenej vojny a rozpad bipolárneho usporiadania sveta boli
rozhodujúcimi faktormi, ktoré zmenili poh¾ad na medzinárodnú bezpeènos• a
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bezpeènostné prostredie, a zároveò významnou mierou ovplyvnili vývoj v oblasti
mierových operácií. Mierové operácie sú dnes úplne iné ako boli pred
pä•desiatimi rokmi. Zmenila sa ich koncepcia a dnes predstavujú vysoko
komplexnú, dynamickú a nároènú èinnos•. Vzrastajúca dynamika vývoja v
krízových oblastiach a nové chápanie bezpeènosti si preto dnes vyžadujú aj v
oblasti mierových operácií neprestajnú aktualizáciu postupov a ve¾mi rýchlu
aplikáciu nových poznatkov nielen vo vojenskej oblasti, ale i v rovine politického
rozhodovania.
Všeobecne platí, že ak je mierová operácia neúspešná, neúspešná ja aj
politika, ktorá k nej viedla. Geopolitické zmeny, skúsenosti z predchádzajúcej
praxe, ale predovšetkým rastúce nové asymetrické bezpeènostné hrozby
postupne viedli k zmenám tradièného peacekeepingu OSN a k podstatnému
rozšíreniu rozsahu i rozmeru súèasných operácií. Prebiehajúce zmeny v
globálnom, kontinentálnom i regionálnom bezpeènostnom prostredí totiž
významne ovplyvòujú nielen tradièné schémy vojenského myslenia, ciele a
èinnosti, ale aj charakter použitia vojenských síl v mierových operáciách a
spôsob ich vedenia. Od konca studenej vojny bol mierovým misiám stanovený
nový rámec, ktorý ved¾a tradièných peacekeepingových úloh obsahuje i také
opatrenia, ktoré podporujú napríklad organizáciu volieb, presadzovanie
¾udských práv, formovanie bezpeènostného sektora, formovanie verejnej správy
a rozširovanie priestoru demokracie.
Mierové operácie tak reprezentujú širokú škálu už nielen vojenských, ale aj
politických, diplomatických a ekonomických èinností. Každá mierová operácia je
jedineèná svojim politickým rámcom, mandátom, podmienkami, za ktorých je
vedená a charakterom plnených úloh. Politický rámec mierových operácií je
urèovaný hlavnými aktérmi v procese politického rozhodovania o ich
uskutoènení, ktorými sú národné štáty, medzinárodné a regionálne organizácie,
vojenské aliancie, nevládne organizácie, prípadne ïalšie subjekty v systéme
medzinárodných vz•ahov a politiky.
Mierové operácie sú už dnes vedené v prostredí, v ktorom bude v blízkej i
vzdialenejšej budúcnosti s najväèšou pravdepodobnos•ou narasta• sú•aživý
charakter vz•ahov medzi štátnymi i neštátnymi subjektmi v postupne stále viac
sa globalizujúcich spoloènostiach. Územie ako hlavný prostriedok nadobúdania
spoloèenského bohatstva, rovnako ako výhradný priestor pre zais•ovanie
národnej bezpeènosti stráca v stále viac sa globalizujúcom svete postupne na
svojom význame. Kým totiž v nie tak dávnej minulosti zabezpeèovala
geografická vzdialenos• a technologická zaostalos• „zvyšku sveta“ relatívnu
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bezpeènos• a nedotknute¾nos• západných mocností, tak v èase globalizácie a
„zmenšovania vzdialeností“ už ani zïaleka nemajú taký význam a nehrajú takú
úlohu.
Prudký technologický pokrok, rozvoj komunikaèných a informaèných
systémov, rozvoj dopravy, dopravných prostriedkov a masový pohyb osôb,
tovarov, služieb a informácií spôsobujú eróziu tradièných pilierov bezpeènosti
národného štátu. Ekonomická a vojenská sila, technologická prevaha,
vzdelanos• a ïalšie atribúty nerobia v týchto podmienkach vyspelé
demokratické štáty imúnnymi voèi novým asymetrickým hrozbám. Tie spolu s
humanitárnymi a priemyselnými katastrofami ve¾kého rozsahu a epidémiami èi
pandémiami vytvárajú priamu bezpeènostnú hrozbu pre vyspelé demokracie.
Štáty, ktoré existujú na pokraji sociálneho a ekonomického kolapsu, bez
schopnosti fungova• a napåòa• funkcie štátu, ako aj zaisti• elementárnu
bezpeènos• pre vlastnú populáciu vytvárajú vhodné podmienky pre šírenie a
podporu radikálnych hnutí a ideológií, rozvoj a podporu medzinárodného
terorizmu, cezhranièného organizovaného zloèinu, nelegálnu migráciu,
pašovanie èi dokonca výrobu niektorých zbraní hromadného nièenia a ich
nosièov, atï.
Keïže historicky boli vojenské konflikty vedené spravidla medzi štátmi, k
riešeniu konfliktov tohto typu, alebo k zamedzeniu ich vzniku smeroval i obsah
Charty OSN. Pre obdobie po skonèení studenej vojny a bipolárneho rozdelenia
sveta sa však stali charakteristické vnútorné konflikty a krízy oznaèované ako
konflikty nového typu, alebo postmoderné konflikty, ktorých riešenie si vyžiadalo
vypracovanie nových prístupov a teórií, a to tak na národnej, ako aj
medzinárodnej úrovni v rámci aliancií èi integraèných zoskupení a rôznych
nevládnych organizácií.
Bez oh¾adu na to, èi išlo o konflikty medzi štátmi alebo vnútri štátov, v
minulosti boli tieto krízy a konflikty spravidla vnímané ako lokálne. A keïže
lokálne krízy a konflikty sú trvale prítomné, ani v budúcnosti ich vznik nemožno
vylúèi•. Aj preto, že charakter súèasných kríz a predikcia budúceho vývoja
bezpeènostného prostredia indikujú vývoj smerujúci ku geografickému
rozširovaniu priestoru nestability, postihujúcom regióny alebo širšie regionálne
oblasti, ktoré môžu zahàòa• i nieko¾ko štátnych útvarov. Priestory budúcich
ohnísk napätia, kríz a konfliktov tak môžu ma• nesúvislý charakter a preto
operácie medzinárodného krízového manažmentu na ich riešenie, ktorých
súèas•ou sú i mierové operácie, môžu spoèíva• vo vedení viacerých súbežných
a nezávislých vojenských i nevojenských èinností.
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Diverzifikácia hrozieb si bude nevyhnutne vyžadova• širokú škálu nástrojov
a vojenských i nevojenských prístupov na ich elimináciu. Tento vývoj sa bude
napríklad prejavova• v tendencii ustupova• od tradièných a pevných zväzkov k
vytváraniu úèelových koalícií a k posilòovaniu regionálnych foriem riešenia kríz.
Pri riešení budúcich kríz môže vznika• potreba súbežného vytvorenia možno i
nieko¾kých koalièných zväzkov, ktorými môžu by• stála koalícia, koalícia
partnerov alebo koalícia krajín priliehajúcich k danému geografickému priestoru
kríz èi konfliktov.
Ïalej sa bude zvyšova• nutnos• prehlbovania súèinnosti, efektívneho
zdie¾ania kapacít a de¾ba funkcií medzi medzinárodnými a regionálnymi
organizáciami, stálymi alianciami a mocnos•ami pri ich riešení. Stále bežnejšou
praxou bude vedenie paralelných operácií pod rôznym velením
(zodpovednos•ou) a vedených odlišnými prostriedkami, ktorých základným
spojivom bude smerovanie k spoloèným cie¾om. To si však bude vyžadova•
užšiu koordináciu medzi jednotlivými organizáciami medzinárodného krízového
manažmentu a ich operáciami. Ani najbohatšie krajiny totiž nie sú v súèasných
podmienkach schopné samostatne sústredi• svoje úsilie a prostriedky tak, aby
dokázali zaisti• vybudovanie demokratických spoloèností v krajinách, ktoré
nemajú túto tradíciu a súèasne trpia výrazným deficitom vedomostí a
spôsobilostí.

Teoretické východiská pre skúmanie problematiky
mierových operácií
Operácie medzinárodného krízového manažmentu nikdy nepatrili k
témam, ktoré by boli v literatúre mimoriadne ob¾úbené alebo èasto
spracovávané, zvláš• v minulosti, èo istým spôsobom súviselo aj s ïalšími
skutoènos•ami vyplývajúcimi z prerozdelenia sféry vplyvu vo svete medzi dve
superve¾moci v období studenej vojny. Aj preto po jej skonèení a páde bipolarity
je možné pozorova• zvýšené množstvo literatúry týkajúcej sa vojenských
operácií, predovšetkým mierových operácií OSN.
V poslednej dekáde dvadsiateho a v prvej dekáde dvadsiateho prvého
storoèia sa na pultoch predajní, regáloch akademických i odborných knižníc, a
neskôr aj na internete objavujú viaceré publikácie, èasopisy, èlánky, príspevky
alebo správy, ktoré sa viac èi menej zaoberajú predmetnou problematikou.
Mohlo by sa preto zda•, že dnes už musí by• teória mierových operácií ve¾mi
dobre prepracovaná, avšak nie je tomu tak. Väèšina autorov sa totiž vo svojich
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publikáciách, èlánkoch alebo príspevkoch venuje problematike mierových
operácií nie z konceptuálneho h¾adiska, ale najmä z h¾adiska výsledkov
konkrétnych jednotlivých operácií, ich mapovania, evolúcie alebo úspešnosti (zo
svojho poh¾adu), avšak používajú pritom rozdielny pojmový aparát, definície a
terminológiu.
Taktiež v oficiálnych dokumentoch, správach a informáciách jednotlivých
organizácií medzinárodného krízového manažmentu existuje množstvo
nezrovnalostí. Takmer v každom z dokumentov je predmetná problematika
riešená iným spôsobom, prièom v nich chýba predovšetkým jednotný a
kontinuálny prístup nielen k základným pojmom, parametrom, èinnostiam alebo
princípom, ale i k používanej terminológii. Najviac informácií a údajov o
ukonèených i prebiehajúcich mierových operáciách poskytuje Organizácia
spojených národov (ïalej len „OSN“), avšak zároveò najviac nedostatkov a
nezrovnalostí, èi už v slovných alebo èíselných informáciách a údajoch sa
vyskytuje práve u tejto organizácie. Naopak, najprepracovanejším a
najjednotnejším preh¾adom a prístupom k mierovým operáciám – operáciám na
podporu mieru disponuje Severoatlantická aliancia (ïalej len „NATO“). V
prípade Európskej únie (ïalej len „EÚ“) je zasa najviac obmedzený poèet
základných zdrojov k jej operáciám krízového manažmentu, pretože oficiálne
dokumenty EÚ poskytujú iba základnú orientáciu v problematike, prièom
princípy ich vedenia nešpecifikujú takmer vôbec.
Vyššie uvedené konštatovanie potvrdzujú aj viacerí ïalší autori. Napríklad
Featherstonová (2000), Bellamy a Williams (2004) alebo Bureš (2008) tvrdia,
že v oblasti teórie medzinárodných mierových operácií sa stále vyskytuje ve¾ké
množstvo problémov, a to hlavne preto, že väèšina dosia¾ publikovanej literatúry
je primárne orientovaná na praktické problémy jednotlivých operácií. V oblasti
analýzy a teórie mierových operácií došlo pod¾a nich za posledných dvadsa•
rokov len k malému posunu vpred.
Jednotliví autori totiž nazerajú na mierové operácie zväèša len z urèitého
uhla poh¾adu, prípadne len z urèitej úzkej perspektívy. Niektorí sa zaoberajú
mierovými operáciami z vojenského h¾adiska, niektorí z politického h¾adiska, iní
zasa z ekonomického èi sociálneho h¾adiska a ïalší popisujú podobu, vedenie
alebo prínosy jednotlivých operácií. Výsledkom je potom pod¾a Bureša (2007)
èasto iba popisná prípadová štúdia operácie, resp. operácií, ktorá ale neprináša
niè nové pre formulovanie univerzálneho konceptu mierových operácií a ich
teórie.
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Nieko¾ko autorov sa vo svojich prácach pokúsilo o aplikáciu teórie
medzinárodných vz•ahov na medzinárodné mierové operácie a nieko¾ko málo
ïalších o aplikáciu teórie racionálnej vo¾by èi teórie verejných statkov, prièom
obe vychádzajú z medzinárodnej politickej ekonómie (Bureš, 2008). Najviac
autorov sa zaoberalo mierovými operáciami z poh¾adu teórie riešenia konfliktov,
ktorá sa zaèala presadzova• v závere minulého storoèia. V rámci tejto teórie sú
mierové operácie chápané ako dôležitý nástroj, ktorý umožòuje zastavi• násilie,
zabráni• eskalácii sporu a jeho prepuknutiu do vojny, ktorý pomáha zmierni•
intenzitu, napätie a trvanie konfliktu a ktorý zároveò pomáha vytvára•
podmienky na postkonfliktnú rekonštrukciu krajiny (Hansen, Ramsbotham a
Woodhouse, 2004). Problémom týchto prác však bola skutoènos•, že namiesto
snahy o rozvoj teórie v oblasti mierových operácií alebo aspoò aplikácie teórie
riešenia konfliktov na mierové operácie, sa spravidla zaoberali manažmentom
konfliktov (Ryan, 2000).
Zaujímavé v tejto súvislosti je aj to, že hoci žiadna ucelená a všeobecne
akceptovaná teória mierových operácií nevznikla, ku koncu devä•desiatych
rokov minulého storoèia sa objavili názory, ktoré snahu o ich konceptualizáciu
kritizovali. Kritika sa týkala predovšetkým vhodnosti niektorých prístupov z
oblasti riešenia konfliktov k mierovým operáciám, najmä ich úèelnosti a
dôležitosti pre štúdium i prax mierových operácii po konci studenej vojny (Bureš,
2008). Napríklad Luttwak kritizuje mierové operácie OSN preto, lebo pod¾a
neho zbytoène blokujú prirodzené transformaèné efekty vo vojne a tým len
predlžujú konflikt, ktorý by za normálnych okolností už mohol skonèi•
vzájomným zmierom. Beets zasa prezentuje názor, že obmedzené použitie sily
a nestrannos• vojenských jednotiek vedie k tomu, že sa takéto mierové jednotky
stávajú neschopnými efektívne kona•, èím konflikt neodstraòujú a ani utrpenie
nezmieròujú, ale naopak sú jeho živnou silou. Shearer tiež tvrdí, že mierové
operácie sú neefektívne, predlžujú konflikt a utrpenie civilistov, a situáciu môžu
skôr zhorši•. Argumentuje pritom tým, že vo väèšine konfliktov bola ove¾a
èastejšie dohoda dosiahnutá ihneï po vojenskom ví•azstve jednej zo strán
konfliktu, ako politickou negociáciou a mediáciou (Stejskalová, 2011).
V Slovenskej republike (ïalej len „SR“) sa tiež objavilo nieko¾ko publikácií,
štúdií, èlánkov alebo príspevkov, ktoré sa venujú problematike operácií
medzinárodného krízového manažmentu alebo priamo mierovým operáciám.
Najväèší prínos pre rozvoj teórie i praxe na Slovensku v tejto oblasti z nich
predstavuje
predovšetkým
vysokoškolská
uèebnica
Organizácie
medzinárodného krízového manažmentu od Jurèáka a kol. (2009), ale aj
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odborná monografia Úèas• OS SR v mierových operáciách od Buèku a
Rišianovej (2010) a tiež viaceré prípadové štúdie a príspevky z
medzinárodných vedeckých konferencií od autorov pôsobiacich v Akadémii
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na Fakulte
politických vied a medzinárodných vz•ahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Viacero vedeckých i odborných èlánkov a príspevkov týkajúcich sa
riešenej problematiky publikoval vo vedecko-odborných èasopisoch alebo
prezentoval na medzinárodných vedeckých konferenciách i autor štúdie. V
ostatných prípadoch zväèša išlo, podobne ako u zahranièných autorov, o popis
jednotlivých operácií alebo úèasti v nich z úzkeho poh¾adu jednotlivých autorov,
ktoré nepriniesli žiadny výraznejší pokrok v rozvoji teórie mierových operácií.
Podobne ako v SR, aj v Èeskej republike (ïalej len „ÈR“) sa objavilo
nieko¾ko publikácií, štúdií, èlánkov alebo príspevkov, ktoré sa venujú
problematike operácií medzinárodného krízového manažmentu alebo priamo
mierovým operáciám. Najväèší prínos pre rozvoj teórie i praxe v tejto oblasti
predstavujú predovšetkým práce Zùnu, Bureša, Waisovej, Urbanovskej,
Stejskalovej, Závìšického a ïalších, a tiež viaceré štúdie, èlánky a príspevky
publikované vo vedeckých i odborných èasopisoch a zborníkoch od autorov
pôsobiacich na Univerzite obrany v Brne a v ïalších vzdelávacích inštitúciách v
ÈR.

Terminologické východiská pre skúmanie problematiky
mierových operácií
V úvode tejto èasti je nutné skonštatova•, že v oblasti mierových operácií
neexistuje žiadna ich univerzálne akceptovaná definícia. Podobne ani v
medzinárodnom práve nie je možné nájs• žiadnu záväznú definíciu mierových
operácií. V prípade organizácií medzinárodného manažmentu, iný koncept a inú
terminológiu používa OSN, inú NATO a inú EÚ. Jedným z dôvodov je fakt, že
pojem mierové operácie, i keï najèastejšie používaný, je v podstate všeobecný
pojem, ktorý zastrešuje nielen mierové operácie OSN, ale aj operácie na
podporu mieru NATO a operácie krízového manažmentu EÚ. Používa ho,
podobne ako iní autori,1 aj autor štúdie, nako¾ko tento pojem je nielen

1

Napríklad: Berdal (2000), Findlay (2002) Guéhenno (2002), Norberg (2003), Donald (2003),
Durch (2007), Doyle (2007), Diehl (2008), Urbanovská (2010), Zùna (2010), Stejskalová (2011)
a ïalší.
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zastrešujúci a ¾ahko zrozumite¾ný, ale aj ve¾mi výstižný, a v porovnaní s
názvami operácií NATO a EÚ i jednoduchší a pochopite¾nejší.
Z uvedených dôvodov nie je preto vôbec prekvapujúce, že najviac definícií
mierových operácií ponúka akademické prostredie. Jurèák a kol. (2009)
definujú mierové operácie ako operácie medzinárodného spoloèenstva na
prevenciu a riešenie konfliktov, ktoré ohrozujú mier a bezpeènos• vo svete.
Diehl (2008) definuje mierovú operáciu ve¾mi jednoducho ako jednu z mnohých
stratégií používanú k vedeniu a riešeniu konfliktu. Pod¾a Zùnu (2010) mierové
operácie reprezentujú širokú škálu politických, diplomatických, ekonomických a
vojenských èinností. Každá mierová operácia je pritom jedineèná svojim
politickým rámcom, mandátom, charakterom plnených úloh a podmienkami, za
ktorých je vedená.
V zahraniènej literatúre je termín mierové operácie taktiež definovaný
ve¾mi rôzne a samotní autori vo svojich publikáciách, prácach alebo èlánkoch èi
príspevkoch narábajú s týmto pojmom znaène rozdielne. Napríklad Goulding
(1993) definuje mierové operácie ako operácie zriadené OSN, so súhlasom
zúèastnených strán, s cie¾om pomôc• kontrolova• a vyrieši• problémy medzi
nimi, pod vedením a kontrolou OSN na kolektívne náklady èlenských štátov a s
vojenským a ïalším personálom a vybavením im dobrovo¾ne poskytnutým,
jednajúci nestranne medzi stranami a užívajúci silu len v minimálnom možnom
rozsahu.
Väèšina autorov však používa namiesto pojmu mierové operácie OSN
termín peacekeeping. S najväèšou pravdepodobnos•ou preto, že tento termín
sa dlhý èas objavoval aj vo väèšine oficiálnych dokumentov OSN napriek tomu,
že samotný peacekeeping predstavuje len jeden z viacerých nástrojov na
zaistenie, udržanie, resp. obnovenie bezpeènosti a mieru. Aj Bellamy, Williams
a Griffin (2004) v tejto súvislosti konštatujú, že vo väèšine literatúry sa pojem
peacekeeping používa ako synonymum pre mierové operácie OSN. Tardy
(2004) na margo toho dodáva, že pokia¾ sa bude striktne hovori• o
peacekeepingu, tak sa tým myslia iba tradièné mierové operácie OSN, v ktorých
pôsobili neutrálne vojenské jednotky medzi dvomi znepriatelenými stranami s
cie¾om dohliada• na dodržovanie prímeria bez použitia donucovacích akcií a na
základe súhlasu znepriatelených strán s takouto operáciou.
V prípade najvýznamnejších organizácií medzinárodného krízového
manažmentu najkomplikovanejšiu terminológiu používa OSN. Je viac ako
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paradoxné, že OSN ani po viac ako polstoroèí 2 nedisponuje žiadnou
univerzálnou a všeobecne uznávanou terminológiou a ani žiadnym jednotným
koncepèným prístupom k mierovým operáciám. Jednou z možných príèin tohto
stavu je fakt, že definícia mierových operácií OSN sa nenachádza ani v
najzákladnejšom dokumente OSN – v Charte OSN a prvý významnejší
dokument, v ktorom sú mierové operácie OSN aspoò širšie definované,
predstavuje zastrešujúca doktrína OSN pre jej operácie – United Nations
Peacekeeping Operations Capestone Doctrine z roku 2008 spracovaná
Oddelením pre mierové operácie OSN (United Nations Department of
Peacekeeping Operations – UN DPKO). Pod¾a vyššie uvedenej doktríny
mierové operácie predstavujú „škálu operácií k prevencii, zvládaniu a/alebo
riešeniu násilných konfliktov a/alebo k redukcii nebezpeèenstva ich obnovenia“
(UN DPKO, 2008, s. 98).
Najväèší zmätok v používanej terminológii mierových operácií OSN nastal
po roku 1990, kedy sa celý rad autorov snažil definièné problémy vo svojich
prácach rieši•, avšak výsledkom ich práce bola ešte väèšia terminologická
nejednotnos• a zavedenie viacerých nových termínov. Èas• autorov sa snažila o
zavedenie kategorizácie mierových operácie pod¾a chronologického h¾adiska a
z h¾adiska funkcií, ktoré operácie plnia. Vezmúc do úvahy tieto h¾adiská, autori
rozdelili mierové operácie na dve ve¾ké kategórie:
a) tradièné mierové operácie – typické pre obdobie studenej vojny,
b) nový peacekeeping – typický pre obdobie po skonèení studenej vojny
(Bureš, 2007).
Takmer rovnakú klasifikáciu mierových operácií používajú aj ïalší autori,
napríklad Hansen a kol. Vo svojej práci Hawks and Doves: Peacekeeping and
Conflict Resolution (2004), ktorí rozde¾ujú mierové operácie OSN na:
a) mierové operácie pred rokom 1989, ktoré oznaèujú ako tradièné mierové
operácie,
b) mierové operácie po roku 1989, ktoré oznaèujú ako multidimenzionálne
mierové operácie.

2

Prvá mierová operácia bola schválená 25. mája 1948 rezolúciou BR OSN è. 50. Išlo
o pozorovate¾skú misiu na Blízkom východe, ktorej poslaním bolo dohliada• na dodržiavanie
dohody o prímerí medzi Izraelom a jeho arabskými susedmi.
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V tejto súvislosti je potrebné poukáza• na to, že rovnakým spôsobom
definuje vývojové etapy mierových operácií vo svojej vrcholovej doktríne pre
mierové operácie aj OSN (UN DPKO, 2008).
Na rozdiel od predchádzajúcich klasifikácií, Hillen vo svojej knihe Blue
Helmets (1996) rozde¾uje mierové operácie OSN na základe ich
charakteristických znakov do troch skupín:
a) pozorovate¾ské misie,
b) tradièné mierové operácie,
c) mierové operácie druhej generácie, ktorých doplnkom sú operácie na
vynútenie mieru,
prièom dodáva, že operácie na vynútenie mieru deleguje OSN na ïalšie
organizácie, ktoré sú k tomu vojensky kompetentné (Stejskalová, 2011).
Krokom vpred bolo rozdelenie mierových operácií z h¾adiska kombinácie
funkcií, ktoré majú operácie plni• a ich naèasovania v konflikte, ktoré bolo
predstavené v Agende pre mier (1992). Jej autorom bol vtedajší generálny
tajomník OSN Boutrus Boutrus Ghali, pod¾a ktorého sa mierové operácie
delia na:
a) peacekeeping – operácie na udržanie mieru,
b) peacemaking – operácie na vytváranie mieru,
c) peacebuilding – operácie na budovanie mieru,
d) peace enforcement – operácie na vynútenie mieru.
Na dynamický vývoj situácie v oblasti medzinárodnej bezpeènosti a aj v
oblasti mierových operácií reagovala tzv. Brahimiho3 správa z augusta 20004,
ktorá odporuèila vytvori• nový manažérsky a finanèný systém mierových
operácií a zároveò preklasifikova• jednotlivé druhy operácií na:
a) prevenciu konfliktov,
b) budovanie mieru,
c) doèasnú správu5 a

3
4
5

Lakhdar Brahimi – bývalý minister zahranièných vecí Alžírska.
Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305, S/2000/809, 21 August 2000.
OSN v niektorých krajinách po skonèení konfliktu pomáha pri ich správe poèas prechodného
obdobia. V niektorých prípadoch je totiž nevyhnutné, aby OSN prebrala doèasnú správu a
právomoci vlády na seba a zároveò pritom spolupracuje s miestnymi spoloèenskými a politickými
organizáciami a osobnos•ami na vytvorení samostatnej vlády. Typickým príkladom doèasnej správy
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d) udržovanie mieru (in Jurèák a kol., 2009).
Napriek dosiahnutému pokroku, ve¾kým negatívom tejto klasifikácie bol
fakt, že praktické používanie tohto rozdelenia bolo v rôznych situáciách
rozdielne, a to aj zo strany OSN. Preto bola postupne aj táto klasifikácia
podrobená kritike a namiesto nej Bellamy, Williams a Griffin (2004) predstavili
nové rozdelenie mierových operácií do piatich skupín. Ich klasifikácia nie je
založená na jednotlivých funkciách, ktoré mierové operácie plnia, ale na
funkciách, ktoré plnia v rámci globálnej politiky. Na základe toho rozde¾ujú
mierové operácie na:
a) tradièný peacekeeping, pod ktorým chápu operácie založené na tradièných
princípoch, to znamená konsenze jednotlivých strán konfliktu, nestrannosti
a minimálneho použitia sily,
b) riadený prechod, pod ktorým chápu aktivity vedúce k premene vojny na
stabilný mier, prièom ich úlohou je vyplni• medziobdobie, ktoré je potrebné
medzi stranami konfliktu na dosiahnutie dohody, prièom v takýchto
prípadoch plní OSN, prípadne iná organizácia funkciu sprostredkovate¾a,
resp. mediátora v konflikte,
c) rozšírený peacekeeping, pod ktorým chápu operácie z prvej polovice
devä•desiatych rokov minulého storoèia; rozšírený peacekeeping býva
oznaèovaný tiež ako druhá generácia peacekeepingu,
d) vynútenie mieru, pod ktorým chápu operácie rozvíjajúce riadený prechod a
rozšírený peacekeeping,
e) operácie na podporu mieru, pod ktorými chápu operácie kombinujúce
prvky operácií na udržanie, vynútenie a budovanie mieru a humanitárnych
operácií tak, ako sú ukotvené v doktrínach NATO (AJP-3.4 – Peace
Support Operations, resp. AJP-3.4.1 – Peace Support Operations
Techniques and Procedures).
Goulding (1993) pri klasifikácii mierových operácií síce zoh¾adnil viaceré
kritériá (ciele operácií, fázy operácií, ich úlohu vo svetovej politike, rozsah
použitia sily, naèasovanie operácií, ve¾kos•, mandát, atï.), ale za hlavné
kritérium považoval funkcie mierových operácií. Pod¾a nich delí mierové
operácie na:
bola napríklad misia v Kambodži, ktorá sa uskutoènila v rokoch 1992 – 1993 a bola nasadená po
ukonèení obèianskej vojny, a vo Východnom Timore.
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a) preventívne rozmiestnenie jednotiek (preventive deployment) pred
zaèiatkom konfliktu, kedy mierové jednotky plnia okrem iných úloh hlavne
úlohu vèasného varovania,
b) tradièné udržiavanie mieru (traditional peacekeeping), ktorého úlohou je
pomôc• vytvori• podmienky, v ktorých môžu prebieha• politické rokovania,
napríklad prostredníctvom doh¾adu nad dodržiavaním prímeria alebo
kontrolou nárazníkových zón a pod.,
c) operácie podporujúce implementáciu mierových dohôd, ktoré zahàòajú
napríklad doh¾ad nad dodržiavaním prímeria, demobilizáciu a odzbrojenie
jednotiek bojujúcich strán, overovanie dodržiavania ¾udských práv, volebnú
asistenciu, kontrolu existujúcej správy a pod.,
d) operácie na ochranu doruèovania humanitárnej pomoci, ktoré zahàòajú
predovšetkým plnenie úloh zameraných na vytváranie bezpeèného
prostredia pre humanitárne akcie a pomoc,
e) rozmiestnenie mierových jednotiek v prostredí kolapsu štátnych inštitúcií,
pri ktorých mierové sily, okrem plnenia vyššie uvedených úloh, preberajú
tiež úlohy zamerané na obnovu politických, ekonomických a
administratívnych štruktúr,
f) vynútenie prímeria (ceasefire enforcement), ktoré predstavujú silovú
variantu mierových operácií.
Ïalší pokus o klasifikáciu mierových operácií, ktorý dokazuje nejednotnos•
terminológie v predmetnej oblasti, predstavuje snaha Diehla, Druckmana a
Walla (1998), ktorí sa nezastavili pri spracovaní ich klasifikácie mierových
operácií len pri ich funkciách, ale do úvahy vzali tiež úlohy, ktoré mierové
operácie zohrávajú v konflikte, a (v èom spoèíva ich nóvum) vyjednávacie
stratégie pri jednotlivých typoch operácií. Pri zoh¾adnení predovšetkým týchto
troch kritérií je ich klasifikácia mierových operácií nasledujúca:
a) tradièné udržiavanie mieru (traditional peacekeeping)
b) pozorovanie (observation)
c) kolektívne vynucovanie (collective enforcement)
d) doh¾ad nad vo¾bami (election supervision)
e) humanitárna pomoc poèas konfliktu (humanitarian assistance during
conflict)
f) budovanie štátu/národa (state/nation building)
g) zjednanie mieru (pacification)
h) preventívne rozmiestnenie (preventive deployment)
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i)
j)
k)
l)

overovanie zbrojných kontrol (arms control verification)
ochranné služby (protective services)
intervencia na podporu demokracie (intervention in support of democracy)
vynucovanie sankcií (santions enforcement).

Inú klasifikáciu mierových operácií prezentuje Holmes (1993), ktorý za
hlavné kategorizaèné kritériá považuje stupeò použitia sily v operácii a súhlas
strán konfliktu s realizáciou operácie. Pod¾a týchto kritérií delí mierové operácie
na tri typy:
a) udržiavanie mieru zo strany OSN (UN peacekeeping) predstavuje
operáciu, ktorú vykonávajú len ¾ahko ozbrojené mierové jednotky z
neutrálnych krajín, ktoré môžu používa• zbrane len v prípade sebaobrany
a pôsobi• v operácii len so súhlasom strán konfliktu,
b) vynucovanie mieru zo strany OSN (UN peace enforcement) predstavuje
operáciu vedenú potom, èo dôjde k narušeniu prímeria a mierové jednotky
stratia podporu jednej alebo viacerých zo strán konfliktu a samé sa stanú
terèom útokov bojujúcich strán ako tomu bolo napr. v Kongu alebo
Somálsku,
c) boj/vojna (war making) predstavuje vojenskú operáciu s použitím sily bez
súhlasu strán konfliktu s rozmiestnením mierových vojenských jednotiek.
Urbanovská v súvislosti s Holmesovou klasifikáciou mierových operácií
uvádza, že „stupeò použitia sily a súhlas strán konfliktu s realizáciou operácie
sú istotne relevantné kritériá, ale uvádza• war making ako jeden z typov
mierovej operácie je už aj vzh¾adom k protikladnému vz•ahu vojny a mieru z
logiky vylúèené“ (Urbanovská, 2010b, s. 11).
Ïalšiu, novšiu klasifikáciu mierových operácií uvádza vrcholová doktrína
pre mierové operácie OSN – UN PKO Capstone Doctrine (UN DPKO, 2008),
ktorá vymedzila mierové operácie OSN nasledovne:
a) prevencia konfliktov,
b) vytváranie mieru,
c) udržanie mieru,
d) vynútenie mieru,
e) budovanie mieru (in Jurèák a kol., 2009).
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a) Prevencia konfliktov (conflict prevention) zahàòa použitie štrukturálnych
alebo diplomatických opatrení na zabránenie eskalácie vnútroštátneho alebo
medzištátneho napätia a rozporov do násilného konfliktu. V ideálnom prípade
by mala táto prevencia vychádza• z vèasného varovania, zhromažïovania
informácií a z dôslednej analýzy faktorov, ktoré ovplyvòujú konflikt. Aktivity
využívané v rámci prevencie konfliktov môžu zahàòa• preventívnu diplomaciu,
vymenovanie osobitných vyjednávaèov OSN, preventívne rozmiestnenie
jednotiek alebo opatrenia na budovanie dôvery.
Preventívna diplomacia oznaèuje kroky, ktoré zamedzujú vzniku sporov.
Tieto sa riešia skôr ako dôjde k eskalácii napätia, a/alebo sa obmedzuje ich
rozsah potom, èo už prepukli. Môže ma• podobu sprostredkovania,
uzmierovania, alebo vyjednávania. Nevyhnutnou súèas•ou prevencie je systém
vèasného varovania. OSN starostlivo monitoruje politický vývoj všade vo svete,
aby mohla identifikova• miesta ohrozenia medzinárodného mieru a umožni• tak
BR OSN a generálnemu tajomníkovi OSN podniknú• preventívne kroky.
Preventívne rozmiestnenie ozbrojených síl znamená nasadenie mierových
síl v teréne s cie¾om obmedzi• pravdepodobné vypuknutie konfliktu. Cie¾om je
prispie• k zvládnutiu konfliktu budovaním dôvery priamo v regióne. Súèas•ou
širšej škály èinností môže by• aj preventívne odzbrojenie za úèelom obmedzi•
poèet ¾ahkých zbraní v regiónoch náchylných na konflikty. Odzbrojenie
znepriatelených strán, odovzdanie a znièenie ich zbraní je vo väèšine prípadov
súèas•ou ucelených mierových dohôd.
b) Vytváranie mieru (peacemaking) spravidla zahàòa opatrenia na riešenie
už vzniknutých konfliktov prostredníctvom diplomatických aktivít, ktorých cie¾om
je dosta• znepriatelené strany za rokovací stôl a dospie• k vzájomnej dohode.
Na základe požiadavky BR OSN, alebo Valného zhromaždenia OSN, alebo z
vlastnej iniciatívy môže generálny tajomník OSN vymenova• osobitných
vyjednávaèov, aby pomohli rieši• vzniknutý konflikt. Tvorcami mieru môžu by•
tiež vyslanci, vlády, skupiny štátov, regionálne organizácie alebo sama OSN, ale
aj neoficiálne a mimovládne skupiny alebo prominentné osobnosti pôsobiace
nezávisle.
c) Udržanie mieru (peacekeeping) predstavuje aktivitu urèenú na
zachovanie akoko¾vek krehkého mieru, po zastavení bojov a zameranú na
pomoc pri realizácii dosiahnutých dohôd. Postupom èasu sa operácie na
udržanie mieru vyvinuli z primárne vojenského modelu pozorovania prímeria a
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oddelenia bojujúcich strán po medzištátnych vojnách až po komplexný model
viacerých prvkov – vojenských, policajných a civilných – vzájomne
spolupracujúcich a pomáhajúcich pri položení základov udržate¾ného mieru.
d) Vynútenie mieru (peace enforcement) zahàòa použitie celého spektra
donucovacích opatrení, vrátane vojenskej sily v súlade s mandátom BR OSN.
Takéto aktivity sú oprávnené na obnovenie medzinárodného mieru a
bezpeènosti v prípadoch, keï BR OSN zistila existenciu hrozby pre mier, jeho
porušenie alebo akt agresie. BR OSN môže pod¾a potreby využi• regionálne
organizácie a agentúry na donucovacie aktivity v súlade s jej oprávnením.
e) Budovanie mieru (peacebuilding) zahàòa spektrum opatrení
zameraných na zníženie rizika opätovného vzniku konfliktu posilnením
národných kapacít na všetkých úrovniach riadenia konfliktu a na položenie
základov pre udržate¾ný mier a rozvoj. Budovanie mieru predstavuje
komplexný, dlhodobý proces tvorby nevyhnutných podmienok pre udržate¾ný
mier. Môže by• úspešný iba vtedy, ak rieši korene a štrukturálne príèiny
násilného konfliktu komplexným spôsobom. Opatrenia na budovanie mieru sú
zamerané na podstatné otázky, ktoré ovplyvòujú fungovanie spoloènosti a štátu
a snažia sa posilni• kapacity štátu na efektívne a legitímne vykonávanie jeho
základných funkcií. Proces budovania mieru zvyèajne zaèína podpisom
mierovej zmluvy medzi bývalými stranami konfliktu. OSN zohráva úlohu
diplomatického prostredníka. Jeho úlohou je zabezpeèi•, aby sa prípadné
problémy riešili rokovaním, a nie zbraòami. Pri budovaní mieru OSN pomáha pri
rozmiestòovaní mierových síl, návrate a znovuzaradení uteèencov do
spoloènosti, pri usporiadaní volieb, odzbrojení, demobilizácii a reintegrácii
ozbrojených síl a tiež pri reforme bezpeènostného sektoru. Základom budovania
mieru je snaha vytvori• nový legitímny a fungujúci štát, ktorý vytvorí dostatoèné
podmienky a prostriedky k mierovému riešeniu sporov, ochrane svojich obèanov
a ktorý zabezpeèí rešpektovanie základných práv èloveka. Ide už o kompletné
operácie riešiace problémy vo všetkých oblastiach spoloèenského života a za
úèasti medzinárodných a národných organizácií a domáceho obyvate¾stva
(Jurèák a kol., 2009). Rozhranie medzi jednotlivými aktivitami – prevenciou
konfliktov, udržaním mieru, vytváraním mieru, vynútením mieru a budovaním
mieru sa postupne stáva èoraz rozmazanejším a nejasnejším (obrázok 1).
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Severoatlantická aliancia, na rozdiel od OSN, ale i EÚ, pracuje s
jednotnou a najprepracovanejšou terminológiou. Pre svoje mierové operácie
používa vo svojej dokumentácii jednotný pojem „operácie na podporu mieru“
(Peace Support Operation – PSO). Ich koncepcia a princípy sú rozpracované vo
viacerých alianèných doktrínach a štandardizaèných dokumentoch. V Allied
Joint Publication 3.4.1 – Peace Support Operation sú definované tieto operácie
ako multifunkèné operácie, prevádzané nestranne, spravidla uskutoèòované s
podporou medzinárodnej organizácie ako OSN alebo OBSE, zahàòajúce
vojenské sily a diplomatické a humanitárne aspekty. Zahàòajú operácie na
udržiavanie mieru, vynútenie mieru, rovnako ako prevenciu konfliktu, vytváranie
mieru, budovanie mieru a humanitárnu pomoc. V uvedenej doktríne, ale aj v
ïalších sú okrem toho jednotne stanovené aj základné princípy operácií, ich
povaha, plánovanie, rozhodovanie, spôsobilosti, atï.
V prípade Európskej únie je podobne ako v prípade OSN nutné
skonštatova•, že tiež nemá a nepoužíva žiadnu jednotnú terminológiu pre svoje
mierové operácie. Vzh¾adom na to, že väèšina èlenských krajín EÚ je i èlenom
NATO, v niektorých prípadoch EÚ vychádza z terminológie používanej NATO a
v niektorých zasa z terminológie používanej v OSN. Pre svoje mierové operácie
používa pojem „operácie krízového manažmentu“, ktoré zahàòajú humanitárne
a záchranné operácie a operácie na udržanie, vytváranie a vynútenie mieru.
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Obrázok 1 Grafické znázornenie rozhrania medzi jednotlivými mierovými
aktivitami

Zdroj: UN PKO Capstone Doctrine, 2008, s. 19 a Jurèák a kol., 2009, s. 35

Záver
Mierové operácie najvýznamnejších organizácií medzinárodného
krízového manažmentu – Organizácie spojených národov, Severoatlantickej
aliancie a Európskej únie, ktoré sa v súèasnosti najväèšou mierou podie¾ajú na
zais•ovaní medzinárodnej bezpeènosti a mieru vo svete, v žiadnom prípade nie
46

•••••••••••••• Politické vedy / štúdie •••••••••••••
je možné vníma• ako aktivity prebiehajúce nezávisle od seba. Naopak,
eliminácia nových bezpeènostných hrozieb, predovšetkým asymetrických si
vyžaduje kombináciu viacerých spôsobilostí, ktoré dané organizácie v tejto
oblasti dosiahli a kapacít, ktorými disponujú pre daný typ mierovej operácie. A
práve kombinácia vojenských a civilných spôsobilostí a kapacít, ktoré preferuje
napríklad aj súèasný autor Kazanský (2011), ako aj spôsobov riadenia a
velenia, èi základných princípov a foriem, ktoré od seba jednotlivé operácie v
podaní uvedených organizácií rozlišujú, spoloène vytvárajú úèinný nástroj na
riešenie problémov a kríz ohrozujúcich medzinárodnú bezpeènos• a mier vo
svete.
Úèinnou a efektívnou spoluprácou v oblasti mierových operácií možno
naplni• zámer, ktorý je pre všetkých troch uvedených aktérov zhodný a to
udržanie, resp. nastolenie mieru a dosiahnutie bezpeènosti na globálnej i
regionálnej úrovni. Aj to je jeden z dôvodov, preèo OSN na uskutoènenie svojich
mierových operácií stále viac využíva vojenské spôsobilosti a kapacity NATO.
EÚ na rozdiel od Aliancie v súèasnosti totiž nie je schopná realizova• výhradne
pod svojim velením a výhradne z vlastnými vojenskými silami, spôsobilos•ami a
kapacitami operácie na vynútenie mieru pod¾a Kapitoly VII Charty OSN. OKM
EÚ sa nachádzajú niekde medzi tradiènými mierovými operáciami a operáciami
na vynútenie mieru, ktoré sú závislé na úzkej kooperácii vojenských a civilných
zložiek, ktoré Únia kombinuje so silami, spôsobilos•ami a kapacitami ostatných
dvoch organizácií. Na druhej strane, napriek stále chýbajúcim viacerým
vojenským spôsobilostiam a kapacitám, napríklad v oblasti strategickej leteckej
prepravy a v ïalších, došlo vïaka realizácii Spoloènej zahraniènej a
bezpeènostnej politiky a jej neoddelite¾nej súèasti – Európskej bezpeènostnej a
obrannej politiky, ako aj realizácie konceptu bojových skupín EÚ k pozitívnemu
posunu vpred, a vojenské jednotky EÚ sú dnes ove¾a lepšie pripravené na
vedenie vojenských operácií ako tomu bolo koncom 20. a na zaèiatku 21.
storoèia.
Na základe výsledkov skúmania a charakteristiky jednotlivých typov
mierových operácií vyššie uvedených organizácií medzinárodného krízového
manažmentu je možné, napriek viacerým problémom v teoretickej i
terminologickej oblasti, vyvodi• nasledujúce všeobecné závery:
1) Súèasné mierové operácie možno charakterizova• ako
multidimenzionálne operácie, v ktorých personál (zahàòajúci okrem vojakov aj
administratívnych pracovníkov, policajtov, politických poradcov, právnych
poradcov, ekonómov, vládnych pracovníkov, volebných pozorovate¾ov,
47

•••••••••••••• Politické vedy / štúdie •••••••••••••
pozorovate¾ov nad dodržiavaním ¾udských práv, humanitárnych pracovníkov,
ako aj špecialistov v oblasti civilno-vojenskej spolupráce, informaèných a
komunikaèných technológií, v komunikácii s masmédiami, v public relations a v
ïalších oblastiach) plní celú škálu funkcií.
2) Súèasné mierové operácie kladú ove¾a väèší dôraz na povojnovú
rekonštrukciu postihnutej oblasti ako predtým, zvláš• v prípade tradièných
mierových operácií OSN. Vojenské velenie dnes nadväzuje ove¾a hlbšie
kontakty s miestnymi autoritami a vojenské prvky prenikajú do väèšej håbky
miestnej politickej a sociálnej štruktúry a to najmä s pomocou lokálnych
nevládnych organizácií a ïalších partnerov. Z urèitého uhla poh¾adu možno
dokonca tvrdi•, že dochádza k stieraniu rozdielov medzi samotnou operáciou,
povojnovou rekonštrukciou a vojenskou intervenciou. Potvrdzuje to výroèná
správa GT OSN z roku 2009, v ktorej Ban Ki-moon konštatuje, že „mierové
operácie OSN v súèasnosti plnia rad funkcií – od podpory politického dialógu
medzi stranami, asistencie národným vládam k upevneniu a posilneniu ich
štátnej autority, posilneniu ¾udských práv a úlohy práva, cez poradenské služby
v oblasti reforiem v bezpeènostnom sektore, podporu odzbrojenia,
demobilizáciu, až po reintegraèné programy a ochranu civilistov. Operácie tak v
súèasnosti disponujú robustným mandátom“ (OSN, 2009).
3) Tradièné mierové operácie OSN, ktoré sa realizujú pod¾a Kapitoly VI
Charty OSN, hrajú v súèasnosti iba doplnkovú úlohu v komplexných operáciách.
A i keï OSN garantuje schopnos• vedenia multidimenzionálnych mierových
operácií OSN vrátane operácií na vynútenie mieru, k dosiahnutiu vojenských
cie¾ov stále viac využíva sily, spôsobilosti a kapacity najmä NATO alebo EÚ,
pretože sama nedisponuje dostatoènými vojenskými silami, spôsobilos•ami a
kapacitami pre vedenie operácií pod¾a Kapitoly VII Charty OSN. V prípade OSN
tak postupne klesá poèet vojenských síl alokovaných z vlastných zdrojov, ale
naopak, stúpa zapojenie civilných zložiek do operácií.
4) Kým tradièné mierové operácie sa v minulosti obmedzovali hlavne na
elimináciu možností vypuknutia konfliktu v záujmových oblastiach superve¾mocí
a preto mala èinnos• mierových jednotiek prevažne vojenský charakter, súèasné
mierové operácie, v ktorých jednotky disponujú ove¾a rozsiahlejšími vojenskými
schopnos•ami sú vyvážene doplnené o civilné prvky, ktoré sú nevyhnutné ku
komplexnému riešeniu kríz. Cie¾om súèasných mierových operácií totiž nie je
len udrža• status quo, ale zároveò prispie• k obnove, budovaniu a rozvoju
krízou èi konfliktom postihnutej krajiny a spoloènosti, èo zahàòa ekonomickú,
politickú i sociálnu rekonštrukciu.
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5) Súèasné mierové operácie predstavujú, na rozdiel od tradièných
mierových operácií, komplexné operácie, v ktorých vybrané organizácie
medzinárodného krízového manažmentu vyvíjajú v rámci mierových operácií
celú škálu èinností, ktoré sú si podobné alebo v niektorých prípadoch takmer
identické, i keï používajú rozdielnu terminológiu.
6) Medzi komplexné operácie patria operácie na udržanie mieru, operácie
na vynútenie mieru, operácie na budovanie mieru, operácie na vytváranie
mieru, prevenciu konfliktov a humanitárne operácie. Jednotlivé èinnosti v
komplexných operáciách sa v praxi prelínajú a nadväzujú jedna na druhú pod¾a
priebehu alebo jednotlivých fáz krízy èi konfliktu.
7) Aktuálne trendy v predmetnej oblasti naznaèujú, že poèet mierových
operácií realizovaných pod hlavièkou OSN je porovnate¾ný s poètom mierových
operácií vedených pod hlavièkou NATO alebo EÚ, prípadne iných organizácií
(napríklad Africkej únie a pod.). Tento trend je úzko spojený so zmenami v
globálnom bezpeènostnom prostredí a súèasne zo zmenami, ktoré sa vz•ahujú
na súèasné možnosti riešenia kríz èi konfliktov. Jednou z najdôležitejších zmien
je postupne stále väèšia preferencia regionálnych mierových operácií. OSN
však aj naïalej zostáva najvyššou autoritou pri garancii medzinárodného mieru
a bezpeènosti napriek tomu, že èas• svojich aktivít prenecháva regionálnym
organizáciám, predovšetkým NATO a EÚ (Heldt – Wallensteen, 2006).
8) Zásadné zmeny, ktoré nastali v globálnom, kontinentálnom i
regionálnom bezpeènostnom prostredí po skonèení studenej vojny výrazne
ovplyvnili okrem iného aj charakter MO OSN. Tie sa od konca devä•desiatych
rokov minulého storoèia stále viac podobajú na PSO NATO, prièom tento trend
je vidite¾ný i u EÚ pri rozširovaní konceptu jej OKM EÚ. Postupne sa tak v
mierových operáciách stále viac stierajú rozdiely, ktoré boli pozorovate¾né ešte
v druhej polovici poslednej dekády 20. storoèia a to najmä v prípade
komparácie tradièných mierových operácií OSN a novo sa formujúcich operácií
na podporu mieru NATO.
9) Charakteristickým znakom súèasných mierových operácií je, na rozdiel
od tradièných mierových operácií OSN a operácií na podporu mieru NATO
zdevä•desiatych rokov, ktorých primárnou úlohou bolo rieši• vojenskú situáciu v
mieste krízy èi konfliktu, èo bolo úzko spojené s urèením dátumu zaèatia a
ukonèenia operácie a s termínom stiahnutia mierových jednotiek z postihnutej
oblasti, záväzok organizácií realizujúcich súèasné mierové operácie k
dlhodobému pôsobeniu v oblasti krízy èi konfliktu.

49

•••••••••••••• Politické vedy / štúdie •••••••••••••
10) Na základe aktuálneho vývoja v oblasti medzinárodnej bezpeènosti a
zmien v bezpeènostnom prostredí, ako aj na základe doterajšieho vývoja v
oblasti mierových operácií a možností riešenia súèasných kríz možno
predpoklada•, že vzh¾adom na svoje vojenské spôsobilosti a kapacity bude
NATO pôsobi• skôr v operáciách na vynútenie mieru, ako v operáciách na
udržanie mieru, èomu zodpovedajú i schopnosti Aliancie vies• operácie
robustného charakteru.
11) Operácie na podporu mieru NATO sú dnes z vyššie uvedených
dôvodov chápané ako úèinný nástroj, ktorého použitie vytvára podmienky pre
aplikáciu operácií na udržanie mieru realizované mierovými jednotkami OSN,
EÚ alebo iných regionálnych organizácií (napr. Africkou úniou), a následnú
postkonfliktnú rekonštrukciu krízou èi konfliktom postihnutej krajiny alebo
regiónu. Aj samotná OSN v tejto súvislosti hovorí o nutnosti zvýšenej
angažovanosti regionálnych inštitúcií a organizácií v predmetnej oblasti, to
znamená o tzv. regionálnom peacekeepingu. Tento trend naznaèil i generálny
tajomník OSN, ktorý vo svojej správe odporúèa úzku spoluprácu OSN a
regionálnych inštitúcií a organizácií pri prevencii kríz a konfliktov alebo vedení
mierových operácií (OSN, 2005).
12) Súèasné mierové operácie nie sú z geografického h¾adiska nijako
obmedzené (Stejskalová, 2011,)
Z h¾adiska odstránenia nejednotnosti v oblasti terminológie, autor z dôvodu
neexistencie jednotnej definície pojmu „mierová operácia“ a používania širokej
škály a ve¾kého množstva najrôznejších definícií a termínov v literatúre, ako aj
na základe výsledkov skúmania, štúdia a v práci uvedených skutoèností,
informácii a údajov uvádza nasledujúcu vlastnú univerzálnu definíciu pojmu
„mierové operácie“:
„Mierové operácie predstavujú operácie vedené OSN, alebo inými
medzinárodnými organizáciami, prípadne ad hoc koalíciou krajín, na základe
poverenia OSN v krízových oblastiach alebo miestach konfliktov, prípadne
ohniskách napätia, v súlade s kapitolou VI alebo kapitolou VII Charty OSN,
spravidla za úèasti vojenských jednotiek poèas šiestich a viac mesiacov, s
použitím alebo bez použitia sily, s cie¾om zaistenia medzinárodnej alebo
regionálnej bezpeènosti, stability a mieru, prípadne v rámci boja proti
medzinárodnému terorizmu“.
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V nadväznosti na vyššie uvedené problémy v oblasti používanej
terminológie, najmä pri riešení otázok nejednotnosti, resp. používania viacerých
druhov kategorizácie mierových operácií v literatúre, je však na obranu
jednotlivých autorov potrebné uvies•, že problematika mierových operácií nie je
vôbec jednoduchá, ale komplexná, previazaná a podliehajúca dynamike
aktuálneho vývoja bezpeènostného prostredia a medzinárodných vz•ahov.
Zložitos• jednotnej klasifikácie mierových operácií spoèíva aj v tom, že „mierové
operácie, ktoré sa vyvíjali ako reakcia na širokú škálu konfliktov, nabrali to¾ko
podôb, že sa vzpierajú akejko¾vek jednoduchej kategorizácii“ (Johansen, 1998,
s. 98-99).
Napriek tomu sa autor štúdie stotožòuje so Zùnovou kategorizáciou
mierových operácií, ktorý uvádza, „že bez oh¾adu na to, ktorým aktérom sú
mierové operácie uskutoèòované, možno ich rozèleni• na šes• základných typov
operácií – na udržanie mieru (peacekeeping), vynútenie mieru (peace
enforcement), budovanie mieru (peacebuilding), vytváranie mieru
(peacemaking), prevenciu konfliktov (conflict prevention) a humanitárne
operácie (humanitarian operations), kedy každá mierová operácia je spravidla
vedená v ich kombinácii.“ (Zùna, 2010, s. 183).
Na záver je tiež možné skonštatova•, že o charaktere mierových operácií
(bez oh¾adu na používanú klasifikáciu èi terminológiu) a ich politických a
vojenských cie¾och, ako aj o výbere spôsobov èi nástrojov (politických,
vojenských alebo ekonomických) na ich dosiahnutie rozhodujú v procese
politického rozhodovania najmä hlavní aktéri medzinárodných vz•ahov, ktorými
sú predovšetkým národné štáty, medzinárodné organizácie, regionálne
organizácie, nevládne organizácie a, samozrejme, aj vojensko-politické aliancie
èi zoskupenia, resp. iné subjekty (napríklad rôzne vládne i nevládne agentúry)
presadzujúce svoje záujmy v systéme medzinárodných vz•ahov a
medzinárodnej politiky.
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