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IVO POSPÍŠIL, ZDENĚK KŘÍŽ

Představovala studená válka, resp. její ukončení nějaký zásadní mil-
ník ve vedení ozbrojených konfl iktů? Zodpovězení této otázky bylo 
ústředním výzkumným tématem projektu, kterého se ujala skupina 
odborníků z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS 
MU v rámci grantového projektu „Ozbrojené konfl ikty v mezinárod-
ních vztazích po skončení studené války“, podpořeného Grantovou 
agenturou ČR. Tým spoluřešitelů kolem sebe soustředil další výzkum-
níky mladší generace a na základě jejich spolupráce vznikla publikace, 
kterou má laskavý čtenář nyní před sebou.

Snahou autorského týmu bylo do jisté míry shrnout dosavadní 
bádání v této oblasti a podat komplexnější obrázek o tom, k jakým 
změnám v rámci ozbrojených konfl iktů v posledních dvou dekádách 
skutečně došlo a jaké jsou příčiny a důsledky těchto změn. 

* * *

Jisté je to, že konec studené války neznamenal ukončení ozbrojených 
konfl iktů jako takových. Právě naopak: latentní napětí, které v průbě-
hu studené války propukalo tu a tam v dílčí otevřené konfl ikty pře-
vážně na periferii, si po roce 1990 nalezlo mnohem více příležitostí 
a přerůstalo v konfl ikty, do nichž se zapojovala řada mocností. Evro-
pa – kontinent, na němž se rozprostírala železná opona, který však 
byl po celé období studené války ušetřen otevřeného ozbrojeného 
konfl iktu – se tak na počátku 90. let minulého století stala svědkem 
největšího násilí od ukončení druhé světové války.

Počet ozbrojených konfl iktů se celosvětově po konci studené vál-
ky naopak znásobil, avšak změnila se „trajektorie“ jejich vzniku. Ve 
většině případů dochází k ozbrojeným konfl iktům působením vni-
trostátních příčin, ať už etnických, náboženských, či ekonomických, 
mezinárodními se takové konfl ikty stávají přeléváním do sousedních 


