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Vychází průvodce Státním převratem 

od Edwarda N. Luttwaka, vojenského stratéga 

amerických vlád 
 

Stručná anotace 

Kultovní kniha, přeložená do 25 jazyků, analyzuje puče 
ve 20. století i v současnosti a odkrývá vojenské, 
sociální i kulturní podmínky, které umožňují úspěšný 
státní převrat. Zároveň přináší důležité úvahy a fakta o 
povaze a budování politické moci. 

 
Anotace 

První anglické vydání knihy v roce 1968 způsobilo senzaci, 
protože autor v něm krok po kroku vysvětloval čtenářům, 
jak svrhnout vládu ve své zemi. Autoritářské režimy celého 
světa začaly v reakci na šíření knihy uvádět v chod 

preventivní opatření, která by zabránila popisovaným strategiím státního převratu.  
V roce 2016 vydal autor druhou, přepracovanou verzi, aktualizovanou pro 

21. století. Uvažuje v ní například o zranitelnosti i těch nejstabilnějších demokracií 
západního střihu v období delší ekonomické krize. 

V uplynulém půlstoletí se svět sice dramaticky změnil, ale podstata státního 
převratu zůstala stejná. Luttwak čtenáře provází jeho fázemi, od plánování až po 
popřevratové přísliby pokroku a stability. Kniha, jež se řadí mezi klasické učebnice 
politologie, analyzuje vojenské, sociální i kulturní podmínky, které pokusy o státní 
převrat umožňují. Zároveň přináší důležité úvahy a fakta o povaze a budování politické 
moci. 

Pro české vydání v překladu Martina Pokorného autor napsal nové úvodní 
slovo, v němž vzpomíná na vpád okupačních vojsk v roce 1968, který v Praze na 
vlastní oči sledoval. 

 
O autorovi 

Edward N. Luttwak (*1942) se zabývá vojenskou 
strategií i taktikou a mezinárodními vztahy. Mnoho let 
působil jako bezpečnostní poradce ministerstva obrany, 
Národní bezpečnostní rady a armády Spojených států 
amerických. Pro New York Times píše provokativní 
sloupky o mezinárodní politice. 

Jeho knihy, články a eseje čtou jak akademici, tak 
i novináři, podnikatelé, vojenští představitelé a 
premiéři států. Živí se tím, že své znalosti z oblasti 
vojenské strategie poskytuje vládám a institucím po 
celém světě. 



Ohlasy 

Luttwakova kniha je zásadním milníkem na dosud nezmapovaném poli. 

Walter Laqueur 

Pan Luttwak dal dohromady bezbožnou knihu receptů k namíchání politického 
jedu. Ti, kteří najdou odvahu do jeho kuchyně nahlédnout, nenajdou už nikdy při 
stolování klid.  

John Le Carré 

Luttwak je nefalšovaně zajímavý autor. Jeho kniha o vojenské strategii římské říše 
je fantastická, a jeho Státní převrat je fascinující úkaz – na jedné straně je to 
významná politologická práce, na druhé straně vynikající satira. Jedním z tajemství 
jeho úspěchu je naprosto sebejistý tón: překvapivá tvrzení Luttwak podává stylem, 
který jako by říkal: „Kdybyste jen znali všechny mé supertajné zdroje...“. 

David Frum, bývalý autor projevů George W. Bushe 

Edward je jako postava z filmu od Wernera Herzoga. Není jako jiní, kteří si přečetli 
kus z Tacita a teď pracují pro Pentagon. On zná všechny jazyky, geografii, kulturu a 
dějiny všech zemí. Je to ten nejpodivnější humanista, jakého jsem kdy poznal.  

Leon Wieseltier 

 
Kontakty 

 
Kontakt na autora knihy, Edwarda N. Luttwaka, a recenzní výtisky titulu vám na 
vyžádání ráda poskytne redaktorka Nina Hřídelová: hridelova@emaraton.cz, 
604 214 634 

Richard Štencl, šéfredaktor: stencl@emaraton.cz, 774 931 070 

Martin Pokorný, překladatel knihy: pokorny.cz@gmail.com, 723 900 442 

 
 
Anotace, ukázka v pdf, obálka ke stažení a veškeré informace o titulu: 
https://www.emaraton.cz/statni-prevrat-prakticka-prirucka/  
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