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O publikaci
„Naše bezpečnost není samozřejmost“ je prestižní českou národní konferencí, na níž
se od roku 2014 pravidelně setkávají špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní
experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další
postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky.
Organizátorem konference je spolek Jagello 2000, hlavní český subjekt veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v Severoatlantické alianci.
Hlavním cílem sdružení je zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
V rámci konání 8. ročníku národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost
byli osloveni odborníci působící v různých sférách společnosti, aby předestřeli svůj pohled
na proměny bezpečnostního prostředí v post-covidovém světě.
Do
materiálu
přispělo
celkem
22 expertů* ze 6 států, kromě České republiky
také z Japonska, Maďarska, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických, kteří působí ve státní
správě, bezpečnostní a akademické sféře,
neziskových organizacích a think-tancích.

6 států
22 expertů

5 oblastí

státní správa
bezpečnostní sféra
průmysl
NGO, think tank
akademická sféra

* Jednotlivá vyjádření představitelů státní správy představují pouze soukromý názor, nikoli
oficiální vyjádření daných institucí.

Jagello 2000
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Úvodní slovo
Vážení příznivci,
rok 2021 se zapíše do historie jako rok, ve kterém Česká republika procházela historicky nebývalým obdobím konjunkce několika vážných krizí, kdy se ke globální krizi
covidové připojila naprosto bezprecedentní politicko-diplomatická krize v česko-ruských
vztazích. K takovéto komplexní situaci nenalezneme v naší historii paralelu.
Aktuální dění neprávem odsunulo z centra pozornosti významné výročí třiceti let
od chvíle, kdy byla v Praze rozpuštěna Varšavská smlouva. To byl nejenom historický okamžik, ale také událost, jež otevřela dveře pro euroatlantickou integraci zemí bývalého sovětského bloku, která vyvrcholila v roce 2002 pražským summitem Severoatlantické aliance.
Symbolicky sedm zemí, s výjimkou Slovinska členů Varšavské smlouvy, získalo pozvánku
ke členství v Alianci právě ve městě, kde Varšavská smlouva zanikla.
Na těchto historických událostech se podílely desítky významných osobností. Dovolte
mi zde vzpomenout jedinou, a to Luboše Dobrovského, který už koncem předminulé dekády
začal neúnavně upozorňovat na změnu kurzu ruské zahraniční politiky ve znamení obnovení geopolitické moci Sovětského svazu ve střední a východní Evropě. Řada osobností s ním
tehdy nesouhlasila. Dnes se na jeho tehdejší prohlášení můžeme podívat z perspektivy aktuální přítomnosti České republiky na seznamu nepřátel Ruské federace.
Letos jsme se poprvé rozhodli oslovit 22 renomovaných bezpečnostních expertů
ze 6 zemí, abychom pro jednání konference měli co nejlepší podklad a tyto materiály si Vám
dovolujeme nabídnout v tomto sborníku. Většina expertů se zcela nezávisle na sobě shodla, že:

■ nynější obranné a bezpečnostní hrozby jsou komplexní a pro udržení ekonomické

prosperity a stability je nezbytné kontinuálně investovat do všech obranných systémů – tradičních – země, vzduch a moře, ale taktéž nových domén, jakými jsou kyber
a vesmír;
■ tři největší bezpečnostní hrozby nyní jsou a dále budou asertivní chování Ruska a Číny
a hybridní hrozby;
■ 86 procent z nich pak přímo zmínilo, že obranné výdaje musí být kontinuální a předvídatelné pro dlouhodobé obranné plánování. Obranné totiž výdaje nejsou rozpočtovým
výdajem, ale investicí do národní budoucnosti, a to nejen armády, ale rovněž domácího
obranného průmyslu, který se díky nim může udržovat na evropské špičce. Obrana
a bezpečnost jsou podle expertů trvalým předpokladem míru a prosperity.
Těšíme se na opětovné setkání na 9. národní bezpečnostní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost 2022.

				

Zbyněk Pavlačík
CEO & spoluzakladatel
Jagello 2000
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Shrnutí

Proměna globálního bezpečnostního prostředí

Předpokládáte, že bude v následujících letech globální bezpečnostní prostředí
stejné, nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Globální bezpečnostní prostředí se neustále dynamicky vyvíjí a mění, nelze tak čekat,
že by zůstalo stejné. Zásadně se však nezmění trendy, které ve společnosti dominovaly již
před pandemií. Svět nadále stojí před množstvím výzev a hrozeb, a to na národní, regionální
i globální úrovni, pandemie pouze některé z nich dočasně utlumila, nebo naopak zdůraznila, a proto může jejím vlivem dojít ke zhoršení bezpečnostní situace.
Státy v době pandemie převzaly odpovědnost na národní úrovni a slabá mezinárodní
spolupráce umocnila vzájemnou nedůvěru a velmocenskou soutěž. Dá se tedy očekávat zintenzivnění důsledků globalizace, ať už ve smyslu pozitivním a posílení vzájemné ekonomické závislosti a omezení rizika otevřeného mezistátního konfliktu, nebo negativním ve
formě rychlejšího globální šíření bezpečnostních hrozeb.

Bezpečnostní výzvy a hrozby

Předpokládáte, že dojde ke změně vnímání hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Pandemie ve velké míře odhalila zranitelnost našich společností a institucí, stejně
jako křehkost mezinárodních vztahů. Z původně zdravotní krize se stala krize ekonomická
a sociální, což narušilo globální dodavatelské vztahy a poskytlo příležitost dezinformátorům k prohloubení nedůvěry vůči institucím a politickým reprezentacím. S přechodem
do „online světa“ se zvýšil i počet kybernetických útoků, což podtrhlo riziko hybridních
hrozeb. Jejich dopad má přitom zásadní vliv na kritickou infrastrukturu a společnost. Zvyšuje se tím i důraz na vývoj disruptivních technologií, jež budou nezbytné pro získání a udržení technologické převahy.
Pandemie však neeliminovala dříve
existující hrozby, pouze některé akcelerovala a jiné utlumila. Na jedné straně se tak
zvýraznila snaha o prosazení geopolitických zájmů jednotlivých aktérů, na straně
druhé ustoupila do pozadí některá dříve
akcentovaná témata, např. globální klimatické změny. Jednou z klíčových výzev
nadále zůstane rivalita mezi velmocemi
a boj o mocenské postavení ve světě.

klimatické změny

Rusko terorismus

xenofobie a rasismus

disruptivní technologie

hybridní hrozby
migrace Čína

arktická oblast

Potýkáme se s narůstající asertivitou Číny, která se brzy stane největší ekonomikou
světa. Kromě posilování svého vlivu v Tichomoří, Jihočínském moři nebo Jihovýchodní Asii
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Čína aktivně investuje nejenom do technologického vývoje, ale i obrany. Dá se tedy očekávat
silnější velmocenský souboj mezi ní a Spojenými státy americkými.
Neméně důležitým aktérem zůstává i Rusko se svou nevyzpytatelností a sílícím asertivním chováním zejména v regionálním kontextu. Dá se předpokládat pokračování posilování rusko-tureckých vztahů, a současně s tím i oslabení vazeb Turecka na ostatní státy
NATO.
Na základě zkušeností z období pandemie pravděpodobně naroste význam civilní připravenosti, nejen ve fyzickém vnímaní, ale čím dál více i v online prostoru. Ukázalo se, jak
důležité je posilovat civilní složky krizového řízení, které by bez podpory a asistence ozbrojených složek nebyly schopny adekvátně reagovat na vzniklou situaci.
Zásadní hrozbou, která se dostala do popředí, je
i prohlubující se ekonomický propad mezi ekonomicky
silnými státy a chudými zeměmi, který ve spojení s problematikou klimatických změn může vést jak k vzniku
lokálních konfliktů, tak k nekontrolovatelné migraci
a hrozbě radikalizace, xenofobie a rasismu či mezinárodnímu terorismu.
Vzhledem k takto širokému spektru tak bude nejdůležitější schopností si hrozby náležitě uvědomovat
a připravovat se, abychom na ně byli schopni adekvátně
reagovat.

Výdaje na obranu v době pandemie

Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu ani během řešení pandemické krize?
Je zjevné, že bezpečnostní hrozby s pandemií nezmizely, ba naopak jejich rostoucí
množství na regionální, nadnárodní i globální úrovni ukazuje, jak důležité posilování
výdajů na obranu je. O stabilitu a bezpečnost je nutné usilovat nejen na národní úrovni, ale
zcela bezpodmínečně také na mezinárodním poli. Přispět dvěma procenty HDP na národní
obranný rozpočet, k čemuž jsme se v NATO zavázali, je tak naprosté minimum toho, co
můžeme právě pro vlastní stabilitu a bezpečnost udělat. Dostatečné výdaje na obranu jsou
trvalým předpokladem míru a prosperity.
V čase pandemie se jasně ukázalo, že i když české výdaje na obranu neodpovídají
potřebám armády, dokázala právě armáda sehrát pozitivní roli v řešení jejích důsledků jak
z hlediska personálního, tak logistického. Zde je však důležité vzít v potaz komplexnost této
otázky a nesoustřeďovat se pouze na vojenské složky, ale i oblast prevence, soft security
či rozvojovou pomoc. Abychom byli schopni čelit i hybridním a kybernetickým hrozbám,
jež nabývají na stále větším významu, je nutné investovat do nových technologií. Pouze tak
budeme schopni reagovat na možné mezinárodní krize a případné konflikty, je proto nutné
adekvátně investovat do schopností ve všech doménách – zemi, vzduchu, moři, kyberprostoru i vesmíru.
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genpor. (v.v.) Heinrich Brauss
seniorní spolupracovník
Německá atlantická společnost
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Domnívám se, že bezpečnostní prostředí je v inflexním bodě – z evropského hlediska
již podruhé během několika let. Na počátku roku 2014 ruská agrese proti Ukrajině a nezákonná anexe poloostrova Krym zásadně změnily bezpečnostní prostředí v Evropě. Ruské
vedení prokázalo, že je připraveno použít vojenskou sílu proti svým sousedům s cílem změnit státní hranice v Evropě, a dosáhnout tak svých geopolitických cílů. Kvůli tomu Severoatlantická aliance téměř po 20 letech, kdy se zaměřovala především na řešení mezinárodních
krizí, znovu stanovila svůj hlavní úkol, a to posílit odstrašování a obranu. Od té doby se
zaměřuje na dlouhodobý program s cílem výrazně posílit své příslušné postavení. Dnes,
pouze o sedm let později, je transatlantické společenství konfrontováno novou strategickou
výzvou v globálním měřítku. Vzestup Číny na pozici světové velmoci z politického, ekonomického, technologického a vojenského hlediska je nejvýznamnějším strategickým vývojem naší doby. Hluboce mění globální rovnováhu sil. Vstoupili jsme do éry velmocenského
soupeření.
Zároveň platí, že zatímco Rusko nadále vykazuje agresivní chování, čelíme několika dalším globálním a nadnárodním výzvám. Jedná se o dlouhodobý terorismus, zesilující kybernetické hrozby, riziko pandemie a důsledky změny klimatu. Klíčové jsou také
důsledky pro arktickou oblast, kam se v budoucnu přelije geopolitická soutěž a postupně
vznikající rušivé technologie, které budou mít silný dopad na bezpečnost a obranu, transformaci způsobu fungování ozbrojených sil, vybavení a fungování.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Loni byla pandemie COVID-19 mnohými označována za „globální strategický šok“.
Ovlivnila téměř celou zeměkouli. Onemocnění má hluboký dopad na obyvatelstvo a hospodářství jednotlivých národů s možnými dlouhodobými důsledky. Odhalila zranitelnost
našich společností, institucí a mezinárodních vztahů. To může mít dopad na naše obecné
chápání bezpečnosti, což by mohlo, vedle národní bezpečnosti, vést k navýšení významu
lidské bezpečnosti. Koncept „odolnosti“, který byl dosud uplatňován především v oblasti
kybernetické obrany, energetické bezpečnosti, komunikaci, opatřením proti dezinformacím, propagandě a dalším hybridním taktikám, může v budoucnu zahrnovat také zvýšenou
civilní připravenost a preventivní opatření. Tato opatření by byla přijata ještě před možnými
pandemiemi a zahrnovala by přemístění výrobních závodů a dodavatelských řetězců pro
zdravotnické potřeby, ochranné vybavení a léčebné technologie. Alianční armády již pracují
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na vývoji pandemických reakčních náhradních plánech, které napomůžou civilnímu krizovému řízení.
Současné zaměření na zvládání politických a hospodářských důsledků pandemie
však neznamená, že stávající a nově vznikající strategické výzvy a potencionální hrozby
pro transatlantické společenství a pro Evropu zmizely nebo se zmenšují. Naopak, pandemie má potenciál zhoršovat stávající problémy. Potenciální protivníci se snaží využít situace k podpoření svých vlastních zájmů. Rusko a Čína se pokusily prosadit geopolitické cíle
tzv. politikou velkorysosti (Vysoký představitel EU J. Borell) vražením klínu mezi spojence
NATO a členské státy EU. Nedávné vojenské posílení Ruska o více než 100 tisíc vojáků podél
východní a jižní hranice Ukrajiny ukázalo, že je Rusko i nadále připraveno použít vojenskou
sílu k zastrašení sousedů, pokud to Moskva bude považovat za nezbytné. Pokud by navíc
Rusko vyslalo své síly i do Běloruska, což nelze kvůli nedávným událostem vyloučit, zásadně
by se změnila celá regionální rovnováha sil. A co víc, Rusko porušilo smlouvu INF z roku 1987
a rozmístilo v západní části Ruska nové pozemní rakety středního doletu s jaderným potencionálem, které jsou schopny zasáhnout klíčové civilní a vojenské cíle v celé Evropě.
Zároveň nesmíme zapomenout na Čínu. Čína představuje systémovou výzvu pro
západní demokracie jako celek a zasahuje napříč oblastmi bezpečnosti a ekonomiky. Brzy
bude mít celosvětově největší ekonomiku. Nyní má druhý největší rozpočet na obranu na
světě a dominuje největším námořnictvem. Intenzivně investuje do nových schopností
včetně nových a rušivých technologií. Strategie „jeden pás, jedna cesta“ se pokouší předvést
svou sílu skrze ekonomiku. Její investice do telekomunikací, energetiky a dopravní infrastruktury v Evropě by mohly představovat riziko pro jednotu EU a pro bezpečnost Aliance.
Geopolitické nároky a zastrašující chování Pekingu v indopacifickém regionu i mimo něj
a jeho porušování lidských práv a demokratických hodnot vyžadují, aby Severní Amerika
a Evropa vyvinuly společný přístup k tomu, jak jednat s Čínou.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Vzhledem k rostoucím regionálním, nadnárodním a globálním výzvám, které jsou
popsány výše, je maximálně důležité pro členy NATO, aby neukončovali své snahy investovat do obrany a posílit výdaje na obranu. K tomuto kroku se v roce 2014 zavázali prostřednictvím „Závazku NATO investovat do obrany“, konkrétně k dosažení cíle vynaložit do roku
2024 2 % na obranu ze svého HDP. V roce 2016 na setkání ve Varšavě političtí lídři NATO rozhodli o komplexním programu na posílení odstrašující a obranné pozice Aliance. Od té doby
došlo k výraznému pokroku, nicméně tento proces ještě nebyl dokončen. Musí být proveden co nejdříve v plném rozsahu. Je nutné vytvořit především dostatečný počet sil, které
budou dominovat připraveností na vysoké úrovni a které lze rychle přesunout napříč celou
Evropou, aby podpořily své spojence, kteří se nacházejí na periferiích členských států NATO
a jsou přímo vystaveni potencionální vojenské hrozbě ze strany Ruska.
Dále sílí náznaky, že rusko-čínská koalice způsobuje, že západní demokracie čelí současně dvěma strategickým výzvám, jak v evropsko-atlantickém, tak i v indopacifickém regi-
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onu. Příkladem může být nedávné nasazení velkého množství vojenských sil podél hranic
s Ukrajinou. Ve stejnou chvíli Čína prováděla útočná výsadková cvičení a několikrát vstoupila do tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany, což je nejvíce za posledních
25 let. Nicméně potlačování Číny, boj s Ruskem a ochrana svobody plavby celosvětově překročil i potenciál USA. Spojené státy rovněž považují Čínu za svého primárního strategického konkurenta a systémového rivala ve všech ohledech. Washington proto přesouvá své
strategické zaměření do indopacifického regionu. V současné době přehodnocuje svou pozici
globální síly a pravděpodobně zde posílí svou vojenskou přítomnost.
To má dva hlavní důsledky. První z nich je to, že NATO musí zajistit strategickou stabilitu evropsko-atlantického regionu, zejména pokud se Spojené státy angažují v indopacifickém regionu. Musí se proto i nadále zaměřit na udržení věrohodného odstrašení a obrany
proti Rusku. Za druhé, evropští spojenci musí udělat mnohem více pro bezpečnost Evropy
– pro odstrašení a obranu před Ruskem, pro řešení krizí na jihu Evropy a pro podporu
Spojených států. Ty se zaměřují na ochranu námořních komunikačních linií, které jsou
pro evropské ekonomiky nezbytné. Proto musí investovat do rozvoje svých sil a schopností
napříč všemi doménami (země, vzduch, moře, cyber prostor, vesmír).

2014: Podepsání společné deklarace k zajištění obrany České republiky
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Vít Dostál
výkonný ředitel
Asociace pro mezinárodní otázky
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Post-covidové období nebude znamenat návrat k dřívějšímu stavu. Svět zrychlil, pandemie zvýraznila či akcelerovala některé trendy, zatímco jiné utlumila. Obrovskou zkouškou prošla Evropská unie, která na jednu stranu usilovala o akceschopnost a soudržnost
ve zdravotnických záležitostech, na stranu druhou nechtěla opustit ambiciózní program
digitální a zelené transformace. Míra, v jaké se jí to podařilo, ukazuje, že EU prošla testem
poměrně dobře. Ačkoli má současná globální politika více pólů a řadu vzájemně soupeřících
aktérů, Evropa nemíří k úpadku či zapomnění. Naopak bude nadále v řadě oblastí lídrem.
Ještě před začátkem pandemie si Evropa stále více uvědomovala tranzici mezinárodního řádu a své vlastní role v něm. Evropská unie už není pouhým příkladem pro ostatní
a laboratoří pro hledání osvědčených postupů, které by přitahovaly pozornost ostatních
zemí a regionů a inspirovaly je k podobnému chování. Idyla 90. let dávno skončila a stále
více osobností si uvědomilo, že Evropa pro udržení své pozice ve světě se musí nejen „dobře
chovat“, ale také „rázně konat“. Původním přemýšlením otřáslo agresivní a revizionistické
Rusko, které odmítlo spolupráci se západem a vybralo si cestu konfrontace. Dále pak přístup
Číny, která neohrabaně vstoupila do globálních záležitostí s ambicí přetvářet mezinárodní
řád podle svého. V neposlední řadě pak nástup administrativy Donalda Trumpa, která byla
méně předvídatelná a ve vztazích se spojenci se vyznačovala nebývale otevřeným transakčním chováním.
Přes tento měnící se svět zůstala základem evropské politiky multilaterální spolupráce a úsilí o dosažení řádu založeného na pravidlech. Otázkou je, jak protnout toto evropské přemýšlení o světě, jež umožnilo i úspěch projektu evropské integrace, s konfrontační
a nepřátelskou povahou dnešních mezinárodních vztahů.
EU musí především asertivně spoluvytvářet mezinárodní řád a multilaterální instituce směrem, který pro ni bude příznivý. Neměla by naivně věřit, že existují snadná a levná
řešení palčivých problémů současnosti. Není možné přemýšlet o rychlém oživení vztahů
s Ruskem, myslet si, že s Čínou najdeme snadno společnou řeč nebo že bezproblémová americko-evropská souhra je dosažena pouhým nástupem nové administrativy.
Při přemýšlení o dalším postupu si Evropa musí uvědomit, že má světu co nabídnout
v klíčových globálních problémech 21. století. Evropa má nejvyšší kvalitu života, která je
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inspirací po celém světě. Je lídrem v oblasti vědy a techniky, kolébkou mírové spolupráce,
největším hospodářským blokem na světě, průkopníkem v ochraně práv jednotlivců (včetně
těch digitálních) a vede mezinárodní úsilí o odvrácení klimatického kataklyzmatu.
Zároveň je nezbytné, aby si Evropa zachovala maximum své otevřenosti, která vždy
byla zdrojem její síly, a zároveň posilovala její odolnost a asertivitu. Otevřenost je součástí evropské DNA, zatímco opatrnost představuje nezbytnou reakci na současné směřování mezinárodní politiky. Hledání rovnováhy mezi těmito dvěma prioritami bude výzvou,
ve které by každý členský stát mohl hrát pozitivní roli, a to včetně České republiky.
Evropa zvládla reakci na pandemii – a evropské instituce lépe než některé členské
státy. Do mezinárodního prostředí po COVID-19 vstupuje obohacena o zkušenost, jež potvrdila její schopnost jednat soudržně. Zásadní bude udržení souhry v tématech, které budou
hrát ve 21. století prim, jako je zelená a digitální transformace. Díky tomu může být Evropa
lídrem nejen hospodářsky, ale zejména politiky.

2015: Čestným hostem konference byl bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski
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Libor Frank
vedoucí Oddělení bezpečnostních a obranných studií
Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Ve svých základních parametrech asi nedojde k nějaké revoluční změně, i když nelze
vyloučit výskyt černé labutě. Jistě se zintenzivní důsledky globalizace, ať již pozitivní (nárůst
vzájemné ekonomické závislosti a omezení rizika otevřeného mezistátního konfliktu), tak
i negativní (dynamizace globálního šíření bezpečnostních hrozeb – covid je příkladem
hrozby, která díky globalizaci zasáhla celý svět v řádu měsíců).
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
V důsledku COVID-19 spíše došlo k utlumení zájmu o dříve akcentované bezpečnostní hrozby (např. téma globálních klimatických změn, tak zdůrazňované v roce 2019,
je mediálně i politicky upozaděno). COVID-19 nebo obecně pandemie aktuálně i v nejbližších letech získá primární veřejnou i politickou pozornost (a zdroje) a dojde k prodlení při
řešení jiných, stejně a možná i více nebezpečných jevů. Pandemie odhalila také možnosti
manipulace s veřejným míněním, upřednostňování (pocitu) bezpečnosti před osobní svobodou. Obavy vzbuzuje narušování koheze společnosti, nárůst významu informačních operací a dezinformací.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
I v době COVID-19 se ukázalo, že tradiční zdroje ohrožení, zejména autoritářské a imperialistické státy (Rusko), jsou stále velmi významnou hrozbou a udržování dostatečného
odstrašujícího vojenského potenciálu má velký význam a smysl. Na druhou stranu není asi
vhodné výdaje na obranu zužovat jen na výdaje vojenské – asi by bylo vhodnější obecně uvažovat buď o výdajích na bezpečnost nebo do obranných výdajů zahrnovat i náklady na prevenci, na oblast soft security, post-konfliktní asistenci, rozvojovou pomoc apod. Početné
a dobře vyzbrojené armády jsou efektivní při odstrašení státního aktéra, ale jsou problematicky či vůbec nejsou použitelné při řešení možná závažnějších problémů – nadnárodních
hrozeb nebo nestátních aktérů, na jejichž řešení není na národní ani mezinárodní úrovni
vynakládán dostatek zdrojů (mezinárodní migrace, klimatické změny…aj.).
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Ryosuke Hanada
výzkumní pracovník
Japonský institut mezinárodních vztahů
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Naše vnitřní svědomí, které věří v mezinárodní spolupráci, postupně vyhasíná. Ačkoliv příslušné mezinárodní organizace, jako je například Světová zdravotnická organizace,
vyvinuly obrovské úsilí, aby se s problémy dokázaly vypořádat, každá vláda převzala odpovědnost do svých rukou a snažila se s problémy vypořádat po svém skrze vlastní zdravotnickou politiku a kontrolu svých hranic.
Na rozdíl od předchozích globálních krizí, pandemie COVID-19 není nakloněna mezinárodní spolupráci, ale spíše urychluje vzájemnou nedůvěru a velmocenskou soutěž, zejména
mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Jeden z příkladů vzájemné nedůvěry můžeme
vidět mezi Čínou a Tchaj-wanem. Čínská armáda demonstrovala svou přítomnost v Jihočínském moři tím, že vyslala do Tchajwanského průlivu další stíhačky, zatímco se mnohé
státy stále potýkají s pandemií. To jasně dokazuje skutečnost, že za strategickým soupeřením nestál jediný lídr, jako například bývalý americký prezident Donald Trump. Jedná se
o systémovou soutěž způsobenou vzestupem nově vznikající mocnosti. Je zároveň umocněná
odlišností politické ideologie mezi USA a Čínou. To by mohlo být hlavním aspektem globálního bezpečnostního prostředí v nadcházejících letech.
Žádné malé ani střední státy strategickému soupeření nezabrání. Dokonce i Japonsko, které disponuje třetí největší ekonomikou světa, musí dbát na udržení bezpečnostní
spolupráce s USA a udržení hospodářských vztahů s Čínou. Japonsko se dlouho spoléhalo
na takzvaný „hedging“ (zajištění obchodu), který má za příčinu americkou angažovanost
v asijsko-tichomořské oblasti, která je založena na pevné alianci. Zároveň se tímto postupem snaží udržet spolupráci s Čínou, která je založena na principu otevřené globální ekonomiky a de facto na regionálních výrobních sítích. Chce tak předejít binárním rozhodnutím,
kterým by jinak musela čelit. Díky vedení bývalého premiéra Abeho Šinzóa se Japonsko
úspěšně postavilo do pozice normativního vůdce, který je nakloněn svobodné indopacifické
vizi. Navzdory zvýšenému napětí a rostoucímu soupeření mezi USA a Čínou se Japonsko
začalo stavět na stranu USA, především v oblastech vyspělých technologií, jako je umělá
inteligence, kvantové výpočty či síť nové generace. Někteří lidé považují tento postup Japonska za pouhý důsledek sporu Tokia s Pekingem o ostrovy v Japonském moři. Stejně jako Spojené státy americké a jeho demokratičtí partneři, začíná Japonsko vnímat čínské výzvy jako
„autoritářské“. Tedy systémové výzvy autoritářských států uvnitř svobodného mezinárodního řádu a otevřeného ekonomického systému.
Jakožto demokracie a věrný vyznavač mezinárodního hospodářského řádu buduje
Japonsko postupně koalici proti Číně. Chce tak získat prostředky, díky nimž se bude moci
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postavit další čínské výzvě, která by mohla narušit jeho periferii a mezinárodní pořádek.
Zároveň tato aliance poskytuje Číně příležitost se do liberálního řádu vrátit zpět.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
I když se mnoho lidí stále potýká s pandemií COVID-19 očekává se, že obecné povědomí
moderní společnosti postupně snižuje hrozbu tohoto viru. Vzhledem k nedávnému vývoji
a distribuci účinné vakcíny a léků, COVID-19 jako takový už nemusí představovat hlavní
bezpečnostní výzvu. Pandemie však odhalila nové exogenní a endogenní hrozby, konkrétně
vzájemnou nedůvěru mezi státy, obavy z volného proudu lidí (rizika globalizace) a xenofobii
a rasismus (křehkost v demokracii). Rivalita velmocí zůstává klíčovým aspektem bezpečnostní výzvy v budoucnosti. Kromě tradičních bezpečnostních hrozeb, které představují
především samotné státy, se ve velmocenském soupeření objevují i nové aspekty bezpečnostních otázek, jako je hrozba autoritářského režimu vůči demokracii a státní kapitalismus
vůči liberálnímu ekonomickému systému.
Současně pandemie COVID-19 vyvolala nové netradiční vnímání hrozeb. Jedním
z nich je strach z volného toku lidí. Ačkoliv antiglobalizační hnutí není po finanční krizi
v roce 2009 nic nového, tato pandemie vyvolává u mnoha lidí obavy z volného toku lidí,
který je jedním ze základních aspektů globalizace. Před pandemií se například v souvislosti
s domácí zaměstnaností a sociální péčí uvažovalo o riziku přistěhovalců nebo uprchlíků.
Hrozba COVID-19 však může do budoucna přinést další množství omezení kontroly hranic.
Objevující se xenofobie a rasismus se v západní demokracii stávají hlavními bezpečnostními výzvami. A to i navzdory tomu, že vláda a většina obyčejných lidí v žádném případě nesměřují k takové diskriminační politice. Jedná se v podstatě o okrajovou záležitost
v každé společnosti. V takovém případě, právě třeba Japonci, můžou mít obavy z návštěvy
některého ze západních států kvůli řadě násilných incidentů, které se vůči Asiatům dějí.
Opět platí, že tento druh křehkosti demokracie není nic nového. I když se některá z demokracií stále snaží vyřešit dlouhotrvající etické otázky, pandemie ji dále komplikuje. Lidské
instinktivní „vnímání hrozeb“ nad určitými etnickými skupinami by vlády a bezpečnostní
experti měli považovat za hrozbu.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Armáda i nadále hraje klíčovou roli nejen při ochraně vlastního území, ale také při
nastolení míru a stability ve světě. Je pravda, že armáda by mohla způsobit válku mezi státy.
Mnoho moderních zbraní je navrženo tak, aby kompromitovaly protivníka, včetně efektivního zabíjení vojáků. Přitom, jak můžeme vidět v Severoatlantické alianci a v japonských
ozbrojených složkách, jejich role a odpovědnost jsou širší než v případě tradiční vojenské
politiky.
NATO, jako nástroj kolektivní sebeobrany členských států, nasazuje své jednotky
mimo svá území, aby podpořilo šíření míru a napomohlo k řešení krizí. Japonská armáda
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se zavazuje k humanitární pomoci a zmírňování následků katastrof na domácí i globální
úrovni. V poslední době podporuje také budování kapacit armády jiných zemí s cílem zlepšit
znalosti v oblasti námořnictví.
V komplikovaném bezpečnostním prostředí, ve kterém musí armáda jakéhokoliv státu
řešit jak tradiční rivalitu mezi státy, tak nestátní bezpečnostní hrozbu, není možné, aby
státy najednou snížily své obranné výdaje. Zvláště ne Japonsko, které je obklopeno bezpečnostními ohnisky, včetně Korejského poloostrova, Tchajwanským průlivem či Ruskem.
Obranné výdaje Japonska by měly narůstat. Ze současných 1.3 % HDP by měly vzrůst na 2 %.
To znamená, že japonská vláda nemůže radikálně navýšit své výdaje na obranu. Od roku 2021
činí celý rozpočet přibližně 100 bilionů amerických dolarů, 35 % jde na sociální služby, 15 %
jde na správní jednotky, 6.7 % na infrastrukturu, 5.5 % na vzdělání a 5.2 % na obranu. Ve stále
stárnoucí společnosti by ke kvantitativnímu navýšení rozpočtu nemuselo dojít. Japonsko
a možná i další vyspělé státy si musí udržet kvalitu armády, aniž by spoléhaly na kvantitativní nárůst.
Navzdory těmto rozpočtovým omezením se úloha armády nikdy nezmenšuje, ale spíše
rozšiřuje do oblasti vesmíru a kybernetického prostoru. Ačkoliv zde existují morální hrozby,
automatizace a bezpilotní prostředky by měly být využívány ke sledování a k nebojovým
činnostem. Zároveň jsou jádrem armády profesionálně vyzbrojení vojáci. Důležité je také
vytvoření a posílení společnosti, kde vojáci budou pyšní na mise, které absolvovali a nemusí
si dělat starosti o své živobytí.

2016: Key note pronesl Alexander Vershbow, zástupce generálního tajemníka NATO
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gen. (v.v.) Ben Hodges
vedoucí strategických studií
Centrum pro analýzu evropských politik
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Geopolitická soutěž…Čína jako největší strategická výzva pro Spojené státy americké
a pro západ. Ale Rusko udržuje sílu odplaty. Je to hrozba, která obvykle ignoruje mezinárodní právo a smlouvy, na kterých se sama dohodne. Nedostatek transparentnosti zhoršuje
důvěru a spolupráci.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Lídři západní Evropy musí být obezřetní vůči hrozbám ze strany Ruska a Číny. Nesmí
využít pandemii jako výmluvu pro neinvestování do obranných kapacit a do Aliance, které
jsou nezbytné pro zajištění stability a bezpečnosti.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Číňané a Rusové vůbec během pandemie neomezili své agresivní a výhružné chování… proč si tedy myslíme, že si můžeme dovolit snížit naši ostražitost nebo přestat investovat do patřičné obrany?
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Jana Hybášková
zvláštní zmocněnec pro podporu občanů ČR v institucích EU a MeO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
V tento okamžik nevidím důvod, který by vedl k zásadní změně trendů, těch, které
definujeme i pociťujeme silně, i těch, které si teprve snažíme uvědomit a připustit. Právě
proto bude výsledné bezpečnostní prostředí jiné, než je to současné. To, co je jim společné,
je postupující eroze kvazistabilního bezpečnostního prostředí, rozvolnění vazeb, na které
jsme zvyklí, vyšší míra volatility, vyšší transakčnost, nahodilá okamžitá spojenectví, a to
při zesílení globalizace, demografického tlaku, tlaku na zdroje, klimatické změny, opakujících se konfliktů, nepředvídatelnosti nových technologií a jejich užití. Spění k rozvoji bude
nahrazeno spěním ke kvazistabilitě, s mylným snížením dynamiky.
Spojené státy se nemohou přestat vyrovnávat s Čínou a způsob, jak bude toto vyrovnávání vypadat, určí významnou bipolární osu našeho světa. V jeho důsledku dojde k vyrovnávání se Evropy s Čínou, Číny s Ruskem a Evropy s Ruskem. Otázkou je, jak bude vypadat
transatlanticismus, obrana západní demokracie za 20 let.
Aniž bych chtěla strašit, zastavit vzrůst teploty pod 2 stupně se asi nepodaří. Afrika je.
Afrika je veliká a bude ještě větší. Její úbytek půdy, vody a zdrojů je nezastavitelný. Na Blízký
a Střední východ už bychom rádi zapomněli: míra emanace jejich nestability nám to nedovolí. Mávání křídel nových virových mutací, globální boj o sekvencování jejich genomů, globální boj o vakcinaci a stejně globální výroba vakcín ukazují na postupující, nikoliv slábnoucí
globalizaci.
Míra volatility celku bude umocňována mírou individuální nejistoty každého z nás.
Naše vědomí pevného místa v tomto světě je denně zpochybňováno vědomím vlastních
neschopností žít plný život online – každý upgrade známé aplikace, sdílení aut, učení dětí,
láska v izolaci, výkon práva prostřednictvím vzdáleně ovládaných biometrií – budou dále
rozevírat globální sociální nůžky, posilovat schopné a zvyšovat tlak populismu až do jeho
extrémních teroristických podob.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Samozřejmě bych si moc přála, aby k tomu došlo co nejdříve. Schopnost uvědomit si
hrozbu a zareagovat na ní je klíčovou vlastností živé hmoty. Všichni jsme znejistěli, každý,
kdo někdy zažil fyzicky velké zemětřesení ví, jak iniciační pocit je ztratit pevnou půdu pod
nohama. Mělo by nám to napomoct překonat nesmyslnou výchovu 20. století: Prosím tě, to
nic není, jdi se vyspat a ráno bude líp. Střední Evropa je navíc plná pobitevních generálů:
víme dobře, co měla vláda, premiér udělat loni, jak měl lépe čelit hrozbám. Problém je v tom,
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že ve všech 26 bezpečnostních koncepcích a strategiích, které máme v počítačích naší bezpečnostní komunity, je pandemie jako hrozba obsažena. Včetně té poslední platné. Nejde
tedy jen o vnímání hrozeb. Jde o naši odpovědnou a vychovanou schopnost je přijmout a reagovat na ně, podle zákonů přírodních i lidských. To by nám snad mohlo pomoci reagovat
i na výzvy, které si zatím neumíme představit.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Pandemie je stejně jako letící raketa země vzduch neviditelná. Přesto, v našem zpochybněném a propojeném světě útočí. Čím vyšší je míra neodhadnutelného, neznámého
nebezpečí, globálních hrozeb, tím důležitější je mít vlastní dům pořádku. 2 % na obranu,
jako jasně definovaný příspěvek na ochranu našeho domu je to naprosté minimum, co pro
vlastní stabilitu a bezpečnost můžeme udělat.

2017: Zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoeller
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Jan Jireš
vedoucí obranných poradců
Stálá delegace České republiky při NATO
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
V následující dekádě budou pokračovat trendy, které započaly již před pandemií, přičemž některé z nich možná o něco zrychlí. Za hlavní trendy považuji tyto:

■ Sílící globální velmocenské soupeření, především mezi USA a Čínou, ale v regionálním

■

■
■

■

kontextu i Ruskem. Zároveň v případě Číny i Ruska sílící domácí autoritářství, které
kromě jiného povede k dalšímu nárůstu jejich vnější agresivity i k jejich ochotě využívat doslova všechny dostupné mocenské nástroje, konvenční i hybridní.
Relativní oslabování USA, včetně toho, že jejich nevyřešené domácí problémy (institucionální paralýza, politická polarizace, rasové vztahy, sociální problémy, infrastruktura) povedou k dalšímu snižování amerických ambicí v mezinárodní politice
a bezpečnosti.
Rostoucí význam nových domén (kyberprostor a vesmír) pro obranu a bezpečnost.
V obou doménách navíc narůstá soupeření a konfrontace.
Rostoucí význam nových a přelomových technologií (tzv. emerging and disruptive
technologies) pro globální mocenské vztahy, podobu konfliktů, mocenské postavení
Západu a jeho obranyschopnost. Bude probíhat zápas o to, aby si Západ udržel technologickou převahu v rozhodujících technologických oblastech.
Dopad klimatické změny na obranu a bezpečnost. Týká se to podoby a rozsahu konfliktů a s tím souvisejících potřeb v oblasti vojenských i nevojenských schopností, ale
i celkových demografických a ekonomických změn (včetně migrace).

Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Je jasné, že zkušenosti s pandemií posílí důraz na ochranu před biologickými hrozbami, a to jak těmi, které jsou přírodního původu, tak těmi, které jsou vytvořeny a záměrně
použity lidmi (státními i nestátními aktéry).
Problematika samotná není nová, pandemie se nacházejí ve výčtech bezpečnostních
hrozeb už léta, včetně Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015. Jiná věc je, že se v tom mnoho
neudělalo. Očekávám tedy, že na celém světě (včetně západních zemí a organizací) bude
docházet k navyšování investic na ochranu před biologickými hrozbami a zbraněmi, a to
zejména v civilním sektoru, ale i obranném (schopnosti CBRN).
Pandemie posílila vnímání globální provázanosti, což je obecně dobře a netýká se to
jen biologických hrozeb, ale i klimatu, ekonomiky či energetiky. Zkušenost s pandemií by
také mohla přispět k většímu důrazu na komplexní koordinaci bezpečnostní politiky napříč
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vládním/veřejným sektorem i společností jako celkem (whole-of-government, whole-of-society). Absence koordinace (včetně jednotné strategické komunikace) je velkým problémem
i v ČR.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
1. Protože pandemie samotná nakonec nebude mít tak velký negativní dopad na naši
ekonomiku, jak se původně zdálo. Takže pokud budou některé vlády v Evropě ospravedlňovat snižování obranných výdajů ekonomickými těžkostmi způsobenými pandemií, bude to zavádějící, protože to bude mít za cíl spíše maskovat jejich špatnou fiskální
politiku.
2. Protože hrozby a konflikty kvůli pandemii nezmizely. Nejen, že tu pořád jsou a budou,
ale vesměs dále sílí a prohlubují se. Místní a regionální konflikty v sousedství Evropy
pokračují, Čína a Rusko budou stále agresivnější. Je tedy nutno odmítnout postoj,
že obranné výdaje jsou jen jakýsi “bonus”, který si dopřáváme, když nepotřebujeme
peníze na nic jiného. Dostatečné obranné výdaje jsou naopak trvalým předpokladem
míru a prosperity. Je to základ, od kterého se odvíjí to ostatní.
3. Protože komplexita bezpečnostního prostředí narůstá, probíhá prudký rozvoj technologií a stále větší dopad mají hybridní a kybernetické hrozby. Abychom tomu všemu
mohli čelit, musíme investovat také do nových a pokročilých technologií a schopností.
Investice do autonomních systémů, kybernetické obrany, umělé inteligence, posílené
CBRN ochrany a podobně musí doplnit investice do konvenčních schopností (pozemní
síly, protivzdušná obrana). V současném a budoucím bezpečnostním prostředí potřebujeme oboje, což znamená, že na to budeme potřebovat víc peněz.
4. Protože pořizování výzbroje s velkým podílem domácího průmyslu má protikrizový
efekt. Navíc tím přispějeme k diverzifikaci a větší sofistikovanosti české ekonomiky,
protože podpoříme rozvoj výzkumné a technologické základny v ČR.
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Matej Kandrík
ředitel
STRATPOL – Strategic Policy Institute
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
V horizontu následujících 5 let očekávám závažný mezinárodně bezpečnostní incident,
který výrazně zasáhne do zájmů více než jedné velmoci. Přímo či prostřednictvím proxy
aktérů budeme svědkem konfliktní eskalace mezi velmocemi. Dějištěm takového střetu
může být Taiwan, Jihočínské moře, Bělorusko, Ukrajina, Venezuela, Turecko ale i Afghánistán či Irán. Pokračující transformace mezinárodního systému k více multipolárnímu
rozložení bude doprovázena rostoucím napětím na periferiích, „bodech dotyku“ mezi jednotlivými aliancemi či bloky jednotlivých velmocí.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Očekávám zintenzivnění debat a výzkumu v oblasti společenské odolnosti a civilní
připravenosti. Ústřední a v zásadě univerzální „lesson learned“ z pandemie COVID-19 je, že
civilní složky krizového řízení bez asistence ozbrojených sil by nebyly schopny plnit své úkoly
v požadovaném rozsahu. Je tu interní dluh v kapacitách, schopnostech, způsobilostech, ale
i řízení a struktuře našeho bezpečnostního systému. Tato diskuse by neměla vynechat ani
otázky kritické infrastruktury (fyzické i kybernetické), energetiky, zdravotnictví a supply
chains pro kritické hospodářská odvětví. V neposlední řadě se potřebujeme seriózně věnovat otázkám kvality demokracie, společenské soudržnosti a kognitivní bezpečnosti.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Snížení výdajů je sice nežádoucí, ale současně nezbytné. Bez zásadního zhoršení
bezpečnostního prostředí či alespoň zhoršení jeho percepce, zde nemá na základě čehož
vzniknout politická objednávka udržet výdaje na obranu na úrovni plánované před pandemií. Snížení výdajů třeba akceptovat jako realitu a přizpůsobit tomu modernizační a další
obranné plány. Současně ale je třeba formulovat „červenou čáru“ minimálních výdajů, které
zaručí, že ozbrojené síly jako takové nebudou degradovat.
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Alica Kizeková
seniorní výzkumná pracovnice, vedoucí výzkumné skupiny Asie Pacifik
Ústav mezinárodních vztahů Praha
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Globální strategické bezpečnostní prostředí se zhoršovalo již před pandemií COVID19, primárně aktivitami asertivnější Číny, převážně díky posilováním vlivu v Tichomoří,
jihovýchodní Asii a v Indickém oceánu. S ohledem na proaktivnější zahraniční, bezpečnostní
a obrannou politiku státu a z důvodu posilnění pozic vedení a stranického aparátu v Pekingu
se lze domnívat, že v tomto trendu bude Čína pokračovat. Změna nastala také v asertivnějším chování Ruské federace. Pro ostatní státy bude náročnější reagovat na mocenské aktivity těchto velmocí, obzvláště souběžně v kyberprostoru, v teritoriálních otázkách a také
v možných aktivitách spojených s tvrdou vojenskou silou. Možností je posilnění spolupráce
NATO a EU vůči seskupením jako je QUAD (The Quadrilateral Security Dialogue) - USA,
Japonsko, Indie a Austrálie, kde strategické partnerství připravují spolupráci nejen v obranných oblastech, ale také v otázkách rozvoje vakcín nebo kritických technologií. Je zde snaha
vytvořit prostředí, které by pozitivně ovlivňovalo Čínu, aby spolupracovala a nebyla konkurentem. USA svou politikou „America First“ znejistily spojence a stratégové budou nadále
hledat způsoby, jak vybudovat silnější a soběstačnější vojenské schopnosti, jakož i kritické
dodavatelské řetězce. Je však sporné, zda se interní rozhodovací procesy urychlí, neboť strategické změny globálního bezpečnostního prostředí nastaly rychleji, než někteří očekávali.
Domácí instituce a osoby s rozhodovacími pravomocemi nejsou připraveny a nemají dostatek zkušeností na to, aby reagovaly efektivně a aktualizovaly strategické dokumenty, nebo
aby upevnily obranná partnerství za účelem posílení vlastních pozic vůči hrozbám.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Změna nastala v tom, že během pandemie byla a je v některých případech omezena
činnost mnoha skupin organizovaného zločinu, což dodalo falešný pocit bezpečí. Když se
zavřely hranice, ne všechny skupiny byly připraveny na omezení, která ovlivňovala přesuny
zbraní, drog nebo lidí. Nicméně existují zločinecké skupiny, jež jsou schopny využít příležitosti poskytnuté vládami a bezpečnostními jednotkami, které jsou zaneprázdněny řešením situace kolem COVID-19. Snížila se i dvoustranná a mnohostranná spolupráce mezi
státy, což dále umožňuje organizovanému zločinu působit bez větších zásahů bezpečnostních složek.
S rostoucím počtem zaměstnanců pracujících z domova je vyšší riziko, že se tyto osoby
stanou oběťmi zločinců. Na jedné straně sociální distancování snižuje rizika šíření nákazy.
Na druhé straně jsou lidé zranitelnější, protože ne vždy používají zabezpečené Wi-Fi sítě,
neaktualizují svoje operační systémy ani další software, nebo nepracují s důvěryhodnými
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informacemi. Také dochází k podvodům, kdy se zločinci dostanou jednoduše k citlivým
informacím, což má dopad nejen na pracovní, finanční nebo soukromý život daného zaměstnance, ale i bezpečnost státu.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Česká republika a širší region čelí nejnepříznivějším strategickým výhledům od konce
druhé světové války. Hovoří se o tzv. Nové studené válce. Krize nastala ve vztazích vůči
Ruské federaci a zvyšuje se i napětí vůči asertivnější Číně, která dosud příliš neriskovala.
Dá se říci, že prezident Si Ťin-pching neriskoval svou budoucnost a stejně tak budoucnost
Čínské komunistické strany otevřenými vojenskými útoky na Tchaj-wan. Peking se soustředil na anexe v Jihočínském moři, krádeže duševního vlastnictví nebo posílení kontrolních pravomocí v Hongkongu. Avšak riziko ozbrojeného konfliktu nelze úplně vyloučit.
Situace je rizikovější vůči Ruské federaci, protože Moskva za posledních třináct let vojensky zasahovala v Gruzii a na Ukrajině bez ohledu na mezinárodní právo a existující dohody.
Kombinace bezpečnostních rizik způsobených prací z domova v kybernetickém prostoru,
sníženými společnými vojenskými cvičeními s aliančními jednotkami a možnost vojenských
zásahů velmocí si vyžaduje navýšení výdajů na obranu, protože musí reálně odpovídat rizikům konfliktů, kterým Česká republika a spojenci čelí. V post-pandemickém světě budou
státy pokračovat v práci na větší soběstačnosti. To si vyžaduje více výdajů na obranu, protože Česká republika nemůže úplně spoléhat na ochranu jiných států, včetně USA, které jsou
v obdobně oslabené pozici a snaží se přehodnotit účinnost svých vlastních bezpečnostních
a obranných institucí, pružnost procesů a celkové kapacity.

V auditoriu se schází představitelé ozbrojených sil, zástupci ministerstev, bezpečnostní experti,
diplomaté či vojenští přidělenci a další hosté z řad odborné veřejnosti.
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Michal Kořan
prezident
Global Arena Research Insitute
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Bezpečnostní prostředí se v posledních měsících poměrně rychle mění, zejména
díky neustále rostoucí asertivitě a agresivitě Ruska a Číny a posilování vazeb mezi těmito
dvěma zeměmi. Při pohledu za tyto bezprostřední bezpečnostní rysy existují hlubší trendy,
které, pokud se naplní, budou mít zásadní a transformační účinek na globální bezpečnostní
prostředí.

■ pokračování hospodářského a politického propojení mezi USA, Čínou a Evropou
■
■
■
■
■
■

(decoupling) povede k méně stabilnímu a méně předvídatelnému globálnímu prostředí se silnějším geopolitickým bezpečnostním hotspotem;
rostoucí role technologické soutěže s dopadem na geopolitické a bezpečnostní
prostředí;
rostoucí konkurence o vzácné zdroje, klíčové pro technologické a energetické
transformace;
prohlubování vazby mezi kybernetickou bezpečností, geopolitikou a bezpečností
obecně;
další členění transatlantického společenství, které se začalo projevovat prohlubováním roztržek mezi EU a Británií, Evropou a USA (zejména v technologických, ale i ekonomických záležitostech)
Turecko se vzdaluje rodině NATO tím, že restrukturalizuje svou politickou, bezpečnostní, obchodní a ekonomickou pozici blíže svému sousedství a dále na jihovýchod;
možná destabilizace v Bosně a Hercegovině.

Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Vnímání hrozeb se již změnilo, znovu se posílil význam pojmu „odolnost“ a do popředí
se dostaly otázky globální konektivity a zdravotních otázek. Jedna konkrétní bezpečnostní
výzva, která se již objevila, souvisí s napjatými globálními dodavatelskými řetězci a inflací:
potravinová bezpečnost a vyčerpání příjmů střední třídy se staly mnohem významnějším
tématem v rozvojovém světě a připravily cestu k masovým nepokojům (Kazachstán) a zhoršování životních podmínek. V minulosti se ukázalo, že tyto podmínky přispívají k širší
degradaci regionální bezpečnosti s dopadem na globální politickou stabilitu jako takovou.
Další oblastí, kterou pandemie jasně ovlivnila, je zhoršená politická a sociální polarizace
v demokratických a rozvinutých společnostech. Tato polarizace může vážně zbrzdit demokratické instituce, což povede k podkopání odolnosti a obranyschopnosti těchto zemí jako
takových.
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Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Domnívám se, že vývoj na rusko-ukrajinské hranici a vyhrocená situace kolem Tchajwanského průlivu, abych jmenoval jen dva z mnoha vyhrocených bezpečnostních hotspotů,
je sama o sobě odpovědí.

2019: Při příležitosti 20 let ČR v NATO promluvila i Madeleine Albright
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Svět (po) covidu?

Alice Krutilová
ředitelka Odboru pro předsednictví v Řadě EU
Úřad vlády ČR
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Globálně budou přibývat kybernetické útoky a hybridní a dezinformační kampaně.
Cílem kybernetických útoků může být kritická infrastruktura, informační systémy veřejné
správy. Dezinformace budou nadále šířeny v kontextu zvládání dopadů pandemie a voleb
nejen v případě světových velmocí.
V offline světě může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace např. v Afghánistánu
po stažení vojsk USA, na Ukrajině, na Blízkém východě, otázkou zůstane stabilita režimu
v Libyi či vývoj v Tigraji.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Se stupňujícími se útoky v online světě poroste počet zasažených a tím pádem i vnímání ve smyslu větší bezprostřednosti a blízkosti dané hrozby. Kromě ohrožení poskytnutí
základních služeb státu může dojít i k narušení osobní integrity jednotlivých občanů spojenému s únikem dat či ztrátou finančních prostředků prostřednictvím podvodů. Jelikož pandemie přesunula mnoho aktivit právě do online prostředí, bude ochrana dat a robustnost
užívaných IT systémů čím dál tím důležitější i pro „běžného“ občana.
Pandemie může do budoucna z pohledu nutnosti zajištění ochrany veřejného zdraví
a tudíž přeneseně bezpečnosti zemí vést k tomu, že vlády budou mnohem nakloněnější uzavírat se v případě hrozeb před vnějším světem.
Současně povede zkušenost se závislostí na dodávkách osobních ochranných prostředků či látek pro výrobu farmak na nedemokratických zemích k větší potřebě budování
vlastních kapacit v EU a k posilování konceptu strategické autonomie.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Obecně z pohledu bezpečnosti ČR jednoduše proto, že „staré“ bezpečnostní hrozby
spojené zejména s politickou polarizací nezmizí, protože se geografie ČR (snad již nikdy)
nezmění a protože v našem bezprostředním sousedství existují a budou existovat země,
které jsou k nám nepřátelské, zejména pokud odmítneme být v jejich sféře vlivu, politického
či ekonomického. Dále také proto, že armáda sehrála velmi pozitivní roli v řešení dopadů
pandemie, logisticky i personálně, a výdaje na ni nebyly v posledních letech plně odpovídající.
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Z hlediska zapojení ČR do mezinárodního společenství je pak zásadní, aby ČR byla
spolehlivým spojencem. Kromě pokračování v úsilí dosáhnout procenta výdajů na obranu
v souladu se závazky člena NATO musí být armáda schopna plnit mise (jako např. mise
v Mali) a na to potřebuje adekvátní personální kapacity a vybavení.
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Svět (po) covidu?

Veronika Kuchyňová Šmigolová
zástupkyně náměstka a ředitelka Odboru amerických států
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Domnívám se, že bezpečnostní prostředí se bude dále vyvíjet, bohužel nikoli k lepšímu.
Vzrůstá asertivita Ruska a jeho chování ohrožuje řadu spojeneckých zemí. Čína se agresivními praktikami snaží získat větší vliv ve svém okolí i v jiných regionech (Afrika, Latinská
Amerika), kde se její politika dá bez nadsázky nazvat nekoloniální. K posílení svého vlivu
v zemích třetího světa využila Čína i pandemie. S tím, jak si budou naši spojenci v NATO
a EU více uvědomovat tyto hrozby, měli bychom společně hledat vhodnou reakci.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Některé hrozby zůstávají v posledních letech stejné, jiné hrozby pandemie zvýraznila. Stále vzrůstá nebezpečí, spojené s kyberútoky (např. útoky na nemocnice, na ropovody
apod.) a s digitálním prostředím vůbec. Pandemie tyto hrozby zvýraznila tím, že do kyberprostoru se během jejího průběhu přesunula řada aktivit.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Bezpečnostní hrozby jak ze strany některých států, tak teroristických skupin se kvůli
pandemii nezmenší ani nezmizí, musíme si uchovat a posílit schopnost adekvátně na ně
reagovat.
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arm. gen. (v.v) Petr Pavel
bývalý předseda Vojenského výboru NATO
bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Vývoj bezpečnostního prostředí nelze oddělit od celkového vývoje ve světě. Bude se
vyvíjet stejně dynamicky. Jako důsledek pokroku nových technologií, ovládaných zeměmi
s nekompatibilními systémy vládnutí a hodnotovými systémy, vlivem klimatických změn
a z nich vyplývajících nevojenských ohrožení, ale také v důsledku prohlubování ekonomické
a sociální nerovnováhy. Dostupnost sofistikovaných technologií dále zkomplikuje identifikaci původců a posílí odhodlání k hybridním i konvenčním agresivním akcím.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Celosvětová pandemie viru COVID-19 jasně ukázala na zranitelnost a provázanost
současného světa. Zdravotní krize se rychle promítla do krize ekonomické a sociální, narušila globální dodavatelské vztahy, poskytla příležitost mnoha kategoriím dezinformátorů
k prohloubení nedůvěry k institucím i politickým reprezentacím. To vše má dopady i na bezpečnostní situaci. Navíc v řadě zemí došlo ke kombinaci zdravotní krize s různými formami
přírodních, jako jsou povodně, zemětřesení nebo sopečné erupce. Dosavadní iluze bezpečnosti v ČR nebo dokonce izolovanosti od krizí vnějšího světa byla u mnoha lidí vystřídána
obavami a frustrací z naší nedostatečné připravenosti efektivně čelit složitým krizím.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Výdaje na obranu jsou součástí širšího rámce výdajů na bezpečnost. Armáda už zdaleka nemá pouze roli při zajišťování obrany proti vnějším hrozbám. Tak jak se stírají hranice
mezi hrozbami, je nezbytné zajistit odpovídající zdroje pro všechny složky, které se podílejí
na zajišťování bezpečnosti ve všech jejích podobách. Udržitelný růst nedává smysl bez udržitelné bezpečnosti.
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Svět (po) covidu?

Ivan Počuch
ředitel Odboru bezpečnostní politiky
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Bezpečnostní prostředí, regionální i globální, se v poslední dekádě významně proměnilo a řada trendů, povětšinou negativních, bude pokračovat i v budoucnu. Globální bezpečnost bude podrobena mnoha výzvám. Nedávno proběhlý summit NATO ukázal zřetelnou
shodu na tom, že rostoucí mezinárodní geopolitické zápolení a posilování autoritářských
režimů v systému mezinárodních vztahů jsou jedny z nejvážnějších. Vzrůstají dopady hybridních forem působení včetně kybernetických útoků, které zpravidla využívají mocnosti
s revizionistickými ambicemi vůči mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech a mezinárodním právu. Účinnost těchto forem působení je pro jejich původce vysoká, náklady
na ně více než snesitelné, takže lze předpokládat, že jejich četnost a síla bude vzrůstat. To
bude způsobovat další nestabilitu v našem okolí i širším světě. K té dlouhodobě přispívá
i terorismus v různých podobách na Blízkém a Středním východě a v Sahelu.
Euroatlantické společenství na tento vývoj reaguje a definuje patřičné odpovědi. Vývoj
kolem Ukrajiny však ukazuje, že nemizí ani tradiční hrozby evropské bezpečnosti. V kontextu takto se proměňujícího bezpečnostního prostředí je pro ČR životně důležité, aby NATO

2019: Státní akt k 20. výročí vstupu do NATO za účasti prezidentů zemí Visegradské čtyřky
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bylo nadále silné vojensky, zároveň politicky soudržnější se schopností reagovat i na trendy
globálního bezpečnostního prostředí, které mohou ovlivňovat evropskou a euroatlantickou
bezpečnost. Vzájemně se doplňující působení Aliance s EU se stává zásadním předpokladem pro obranu stávajícího mezinárodního řádu a zachování bezpečnosti euro-americké
civilizace.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Pandemie zcela jednoznačně podtrhla fakt, že hrozby pro naši bezpečnost nejsou věcí
pouze několika rezortů, že nemusí mít pouze vojenský charakter, že k zajištění bezpečnosti je potřeba komplexní, mezivládní přístup. Trvalé posilování odolnosti státních institucí, veřejného i soukromého sektoru a společnosti se stává první linií obrany před novým
typem hrozeb. To spolu s partnery v NATO a EU vnímáme již delší dobu. Pandemie ukazuje,
že i veskrze civilní prostředky a nástroje mohou být využity coby zbraň geopolitického soupeření. Posilování a rozšiřování oblastí státní a společenské odolnosti našich zemí paralelně
s adaptací na technologickou změnu a metody hybridního působení je a nadále bude předmětem diskusí na alianční, evropské i národní úrovni.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Velmi výmluvnou odpověď i na tuto otázku poskytla pandemie nového koronaviru.
Máme ještě v živé paměti, jakým obrovským problémem může být situace, kdy jsme konfrontování s nečekanou hrozbou a nemáme k dispozici adekvátní prostředky pro efektivní odpověď. Jasně jsme viděli, jaký problém může být získání „pouhého“ zdravotnického
a ochranného materiálu. Výše popsaná nestabilita a nepředvídatelnost globálního bezpečnostního prostředí a široká paleta tradičních i tzv. nekonvenčních, asymetrických hrozeb
vyžadují zajištění adekvátních finančních prostředků v souladu se závazky, které ČR učinila na aliančním summitu ve Walesu v roce 2014. Zvyšují se také náklady na konvenční
obranu a odstrašení v době míru a proto se předpokládá, že spojenci v blízké budoucnosti
na základě analýzy potřeb odsouhlasí navýšení a rozšíření společného financování z vojenského a civilního rozpočtu NATO a v programu bezpečnostních investic.
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Svět (po) covidu?

Josef Procházka
zástupce ředitele
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Globální bezpečnostní prostředí se zhoršuje. Jeden z možných pohledů poskytuje tzv.
Global Peace Index (Institute for Economics and Peace), který je vytvářen na základě 23 kritérií pokrývající vojenské i nevojenské bezpečnostní výzvy. Za posledních 12 roků se tento
index meziročně celkem v devíti letech snížil. Meziročně došlo k průměrnému poklesu
indexu u ohodnocených 163 zemí světa o 0,34 %. ČR je v tomto ohledu hodnocena jako osmá
na světě a její bezpečnostní situace je velmi příznivá. Evropa představuje velmi bezpečný
region. Nejmenší míru stability ve světě nabízí tradičně Střední východ a severní Afrika.
Nejvýznamnější ekonomické dopady projevů násilí (až 60 % jejich HDP) nesla Sýrie, Afghánistán a Jížní Súdán. Výdaje na obranu nominálně rostou a celosvětově se zvýšil i jejich podíl
na HDP (poprvé v pěti letech).
Globální bezpečnostní prostředí je ovlivňováno soupeřením mezi globálními mocnostmi, probíhající klimatickou změnou, nemocemi, finančními krizemi a technologickým
vývojem. Důsledky klimatických změn se s vysokou pravděpodobností dotknou mnohem
častěji a intenzivněji všech regionů a každé země. Tyto výzvy nemají zpravidla lidského
nositele, ale i přesto mají potenciál omezit bezpečnost a prosperitu našeho společenství
a mohou způsobit strategické šoky s katastrofickými dopady.
Klimatická změna představuje stále intenzivnější globální hrozbu a akcelerátora nestability. Počet přírodních katastrof se v posledních čtyřech dekádách ztrojnásobil. Do roku
2050 se předpokládá, že změna klimatu vyvolá migrační tlaky ve výši 86 milionů migrantů
v sub-Saharské Africe, 40 milionů v jižní Asii a 17 milionů v Latinské Americe. Miliarda
obyvatel je vystavena nedostatku potravin a dvě miliardy trpí nedostatkem kvalitní pitné
vody. Lidstvo ovlivňuje i zhoršující se kvalita ovzduší. Klimatická změna urychluje nestabilitu mezinárodního společenství, které se nenachází v rovnovážném stavu, je defragmentováno a dominuje v něm soupeření na rozdíl od spolupráce.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Lidská mysl má tendenci vnímat citlivěji bezprostřední ohrožení mající okamžité
důsledky na bezpečnost a prosperitu. Naopak potlačuje tzv. slabé signály, které nastupují
dlouhodobě, plíživě a kdy nejsou důsledky těchto jevů zcela jednoznačné anebo se jim nepřiřazuje potřebná míra urgentnosti.
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V kontextu zajišťování tzv. hard security nelze předpokládat odklon od trendu posilování vojenských schopností států NATO pro vedení konfliktu vysoké intenzity s protivníkem s obdobnou technologickou úrovní. Jedná se o důsledky soupeření globálních mocností,
které se projevuje ve všech oblastech společnosti a dotýká se rovněž i řešení globální pandemie (výroba a distribuce ochranných pomůcek, vývoj a obchod s vakcínami).
Pandemie COVID-19 2019 ovlivňuje globální bezpečnostní prostředí. Především prohlubuje ekonomický pokles především u slabých a selhávajících států, kde bude pandemie
akcelerátorem již dnes velmi negativních trendů (nárůst násilí, potravinová nedostatečnost,
slabé nestabilní vládnutí, nárůst migrace). Stabilní a ekonomicky silné státy s dobrým vládnutím budou schopny překonat dopady pandemie mnohem rychleji a s menšími dlouhodobými důsledky na jejich ekonomiku, veřejné finance a celkovou bezpečnost.
Zásadní význam má pandemie pro prokázání životaschopnosti projektu evropské
integrace. Pro EU je životné důležité, aby z krize vyšla posílena a občané vnímali EU jako
účinný nástroj řešení nejen jejich ekonomických, ale bezpečnostních problémů (solidarita,
odolnost, politický konsensus jeho závaznost a dlouhodobá platnost, a ne renacionalizace
přístupů známá jak z řešení migrační vlny, tak i pandemie).
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Výdaje na obranu jsou základním příspěvkem ČR do systému kolektivní obrany. Nástup
éry multipolárního světa a nárůst soupeření mezi mocnostmi vyžaduje existenci věrohodného kolektivního odstrašení a udržení vysoké vojenské relevantnosti nástrojů tzv. tvrdé
bezpečnosti. Tyto nástroje musí být udržovány v potřebné úrovni připravenosti a pohotovosti řešit úkoly vyplývající z celého spektra jejich předpokládaného použití včetně působení
v ozbrojeném konfliktu vysoké intenzity. Pro bezpečnost a obranu ČR je zásadní, aby byla
posilována soudržnost mezinárodních organizací (především NATO), pro které neexistuje
v současnosti alternativa. ČR musí sehrávat roli spolehlivého, předvídatelného a solidárního spojence. Omezování výdajů na obranu a laxnost při plnění přijatých mezinárodních
závazků by vrhalo ČR do velmi negativního světla černého pasažéra a v konečném důsledku
by vedla ke snižování obranyschopnosti země. Snižování výdajů na obranu by vyslalo velmi
negativní signály spojencům a bylo by další vodou na mlýn především Ruska, které využívá
každou příležitost k omezení soudržnosti spojeneckých vazeb Západu.
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Svět (po) covidu?

Zsolt Rábai
viceprezident
Mezinárodní centrum pro rozvoj a přechod k demokracii v Maďarsku
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Bezpečnostní prostředí v následujících letech bude velmi komplexní. Soupeření mezi
dvěma supervelmoci, USA a Čínou, bude okořeněno nezanedbatelným asertivním Ruskem,
jenž bude rozhodujícím aktérem. Souboj o námořní dominanci, Arktický region a vesmír
bude charakterizovat nastupující éru. V nejhorším případě rivalita a souboj o dominanci by
mohl zastínit hlavní cíl všech bezpečnostních opatření a politik, zajištění lidské bezpečnosti. Jinými slovy je cílem vytvoření bezpečného a zodpovědného prostředí.
V dnešní době můžeme být svědky znepokojivých nových závodů ve zbrojení s globálně
rostoucími vojenskými rozpočty. Využívání umělé inteligence pro vnitřní i vnější bezpečnost vyvolá řadu morálních a právních otázek.
Nadcházející roky nás postaví před řadu palčivých otázek týkajících se efektivity současných mezinárodních institucí. Jsou schopné čelit dynamickým změnám a případným
mocenským posunům? Vynucený status quo by totiž napětí v mezinárodním prostředí jen
prohloubil.
Současná tendence zvyšovat ekonomický protekcionismus, ekonomické a finanční
dopady pandemie COVID-19 zvětší propast mezi bohatými a chudými zeměmi. To spolu
s dopady globálního oteplování na životní prostředí, jako je např. desertifikace, záplavy,
zvyšující se nedostatek vody atd. dále posílí „tlakové faktory“, jež přinutí lidi k migraci.
Nelegální migrace bude jedním z ústředních témat veřejných diskusí o bezpečnosti v západních zemích. Toto téma bude možné dobře využít jako záminku k radikalizaci.
Vnitřní soudržnost bude klíčová jak pro EU, tak pro NATO! NATO je stále nejsilnější
vojenskou organizací na světě, avšak jeho účinnost by mohla být zevnitř ohrožena nedostatkem politické soudržnosti. V několika zemích NATO lze pozorovat rostoucí polarizaci společnosti, rostoucí nacionalismus, politickou korupci a erozi demokratických hodnot. Tyto
tendence mohou způsobit vážné problémy pro vnitřní soudržnosti Aliance či EU.
Balkán není stále uzavřenou kapitolou, která může mít vážný dopad na bezpečnost
Evropy. Nesprávná politika vůči menšinám ve spojení s mezinárodním a vnitropolitickým
soupeřením může vést k vážným konfliktům, další radikalizaci, rostoucímu nacionalismu
a pokusům o násilné překreslení hranic.
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Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Pandemie COVID-19 vážně zpochybnila odolnost našich národů a společností. Faktory
odolnosti jdou nad rámec vojenských aspektů, jsou mnohostranné a často netradiční. Zvýšené zaměření na odolnost vyžaduje širší přístup k národní bezpečnosti. Vlády by měly pracovat na zlepšení interakce mezi vojenským a civilním sektorem. Klíčové bude partnerství
veřejného a soukromého sektoru a spolupráce s občanskou společností.
Schopnosti a infrastruktura NATO by měly umožňovat vypořádávat se s problémy, jako
jsou pandemie nebo přírodní katastrofy. Ačkoli se jeví jako nepravděpodobné, že COVID19 je biologickou zbraní, pandemie konfrontovala spojence NATO s tím, že Aliance nebyla
řádně připravena zvládnout důsledky případného útoku biologickými zbraněmi. NATO
mohlo hrát při řízení krize jen velmi omezenou roli. Obranné schopnosti a postupy NATO
v oblasti CBRN (chemické, biologické, radiologické a nukleární látky) vyžadují přezkoumání
a zvýšenou pozornost.
Pandemie COVID-19 vytvořila situaci, kdy se kybernetická bezpečnost stala otázkou přežití pro jednotlivce, společnosti i vlády. Neviděli jsme moc viditelnou roli NATO při
řešení jiných obtíží, než při snaze udržet vlastní kybernetické schopnosti a systémy funkční
a operabilní.
V případě schopností CBRN i kybernetické obrany nestačí, pokud chce Aliance zůstat
v očích voličů relevantní, pouze chránit vojska a infrastrukturu NATO.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Pandemie COVID-19 konfrontovala naše národy s některými nedostatky v oblasti
odolnosti, které vyžadují větší pozornost a další investice. Současně se, ale nezměnila situace, která vedla k potřebě zvýšení rozpočtů na obranu. Deklarovaným cílem Číny a Ruska
je zpochybnit současný mezinárodní řád. Obě země zahájily modernizaci svých ozbrojených
sil s touhou použít je jako praktický nástroj při prosazování svých globálních zahraničně-politických zájmů.
Rozpočet na obranu by proto neměl být jakkoli redukován, ale spíše rozšiřován nebo
lépe koordinován s investičními potřebami pro zvýšení odolnosti nad rámec přísně vojenských hrozeb.
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Jana Robinson a tým Pražského institutu bezpečnostních studií
výkonná ředitelka
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Globální bezpečnostní prostředí bude nadále směřovat k větší komplexnosti, a kromě
tradičních hrozeb budeme čím dál více vystavováni novým netradičním rizikům a hrozbám,
mnohé z nich spojených s vývojem nových technologií a ambicích autoritářských režimů
Číny a Ruska nahlodat současný mezinárodní status quo a tvarovat mezinárodní prostředí
ve svůj prospěch.
Nadále bude pokračovat dlouhodobější trend posunu od státní vojenské hard power
na jiné formy boje, včetně aktivit nestátních aktérů, často nepřímo řízených státy. Zvláště
rychle se vyvíjí oblast hybridního působení. Jeho nástroje se neustále sofistikují a produkují
nové hrozby pro kritickou infrastrukturu a společnost, což vyžaduje stejnou míru sofistikace systémů prevence, identifikace a reakce na tyto operace.
Co se týká rozložení mocenských vztahů ve světě, bude nadále sílit asertivita Číny,
z velké části v souvislosti s pokračující modernizací její armády, především námořních,
vzdušných, raketových a vesmírných sil, které ji umožní efektivnější promítání moci, včetně
prostřednictvím strategie prolínání civilních a vojenských schopností (civil-military fusion).
Výzvou se stává spolupráce Číny a Ruska v jistých oblastech, například Arktida a vesmírná
doména.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Vnímání hrozeb se neustále vyvíjí, ale pandemie upozornila na důsledky nepřipravenosti státu reagovat na netradiční výzvy a hrozby. Vyzdvihla například do popředí přetrvávající zranitelnost společnosti vůči dezinformacím. Ukázalo se dlouhodobé podceňování
vlivu dezinformací a fakt, že v krizové situaci už prevence nepomůže. Také se projevila
nepřipravenost státu efektivně mezirezortně koordinovat a komunikovat jasně a jednoznačně s občany. Nepřímo zvýšila i povědomí o hrozbách v kybernetickém prostoru, především v souvislosti s přesunem fungování mnoha firem, vzdělávacích a jiných státních
a nestátních organizací online. Zvýšila se nutnost zajímat se o kybernetickou bezpečnost
a vůbec povědomí zaměstnanců, pracovníků a jiných uživatelů (např. učitelů) o bezpečném
chování na internetu obecně. Během covidové krize také rapidně vzrostl počet kyberútoků
(který znásobil obecný trend posledních let).
Obecně lze očekávat větší zájem o méně tradiční a upozadněné formy bezpečnosti jako
human security, biosecurity a environmental security.
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Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
S nástupem pandemie se nesnížilo riziko ostatních hrozeb. Naopak, pandemie ukázala, že je potřeba investovat více prostředků na čelení škodlivých a nebezpečných aktivit
v netradičních doménách, jako je ekonomický a finanční trh nebo informační prostor.
Geopolitická soutěž mezi nejvýznamnějšími státními aktéry (great power competition) se nezmírnila, ba naopak, posílila, proto by nejen snížení, ale i stagnování výdajů
na obranu mělo vážné důsledky pro obranyschopnost našeho státu, a to jak ve smyslu otevřeného vojenského konfliktu (např. zastaralá technika atd.), tak i výše zmíněnému hybridnímu působené, které může paralyzovat fungování společnosti nebo podrýt demokratické
hodnoty a principy na kterém je náš stát založen.
V souvislosti s hybridním působením je důležité soustředit prostředky do zabezpečení kritické infrastruktury proti útokům, hlavně prostřednictvím rozvíjení systémů strategické komunikace a schopnosti adekvátní a včasné reakce. Tomu pomohou i investice
do pravidelných simulací a zátěžových testů k ověření odolnosti systému.
Armáda samotná může být navíc velmi nápomocná při řešení krizí, včetně pandemie
COVID-19 (např. nasazení vojenských doktorů v nemocnicích, nebo “řadových” vojáků na
check-pointech nebo v očkovacích centrech atd.). Armáda by neměla sloužit jako primární
aktér pro řešení krizových situací, ale může v nich hrát významnou roli, když se efektivně
nasadí v souladu s fungováním právního státu (např. při následcích ekologických katastrof
atd.).
Na závěr, je naprosto kritické, aby stát pracoval na získání společenské důvěry. Toho
lze dosáhnout pouze co nejefektivnější koordinací a strategickou vizí a zapojením nejen
veřejných a bezpečnostních složek, ale i vzdělávacího, mediálního, neziskového a soukromého sektoru. A samozřejmě úzké spolupráci s partnery v Evropě a USA.

Míčovna Pražského hradu, 22. červen 2021

36

Svět (po) covidu?

Michael Romancov
politický geograf
Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Bezpečnostní prostředí bude jiné. Proč?
Pro vývoj globálního bezpečnostního prostředí bude, stejně jako kdykoli v minulosti,
rozhodující vztah velmocí. Na počátku třetí dekády 21. století se zdá být zřejmé, že kooperativní vztahy hlavních mocností (USA-Číny-Ruska) jsou pryč a vstupujeme do fáze (minimálně)
ostré konkurence, která může přerůst v konfrontaci (snad podobné, jakými byly konfrontace v době studené války). Evropská unie (zatím?) nevyužila možnosti, aby se ze „supermarketu“ stala i respektovaným power-aktérem. Uvidíme, zda k tomu napomůže Brexit,
který způsobil, že uvnitř EU zůstal jen jeden stálý člen RB OSN/jaderná mocnost. Británie,
která se rozhodla „vplout“ do globálních vod se chce opřít o spolupráci s bývalými dominii
a pokud se podaří „Global Britain“ etablovat jako velmoc díky spolupráci s Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem (CANZUK), tak by se podobným způsobem mohla Francie, pochopitelně s podporou Německa, stát hlavní organizační silou „Global Europe“. Nepochybně bude
narůstat potenciál a asertivita Indie a ve všech měřitelných ohledech mocensky chátrající
Rusko bude stále závislejší na Číně. Domnívám se, že ve střednědobém horizontu (následujících 5–15 let) budou výše zmínění aktéři hrát hlavní roli, přičemž je jasné, že do jejich interakcí významně zasáhnou v tento okamžik nepředvídatelné procesy. Něco podobného, čím
se například v roce 2011 stalo tzv. Arabské jaro.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Nepochybně ano. Pandemie všem ukázala negativní stránky ekonomické globalizace,
které se následně velcí hráči budou snažit minimalizovat. Tak, jako se Čína a Rusko již řadu
let snaží minimalizovat vliv internetu na politickou a sociální stabilitu jejich režimů se teď
demokratické státy začnou snažit minimalizovat slabiny, které pandemie umožnila identifikovat, pokud jde o zranitelnost/závislost dodavatelských řetězců, přílišné koncentrace
výroby důležitých průmyslových komponentů či léčiv v jedné části světa, otázku bezpečnosti námořních spojnic atd.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Protože bez dostatečně robustní obrany můžeme zapomenout na svobodu i suverenitu. Pokud to pro nás jsou autentické hodnoty, tak je to třeba dokázat i v praxi.
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Eva Svobodová
ředitelka vnějších vztahů
CZG – Česká zbrojovka Group SE
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Očekáváme pokračování trendu soupeření státních aktérů v globálním měřítku (zejm.
USA a Čína) i na regionální úrovni (USA, Čína, Rusko, Írán, Saudská Arábie, Indie, Pákistán
apod.), stejně tak jako pokračující vliv nestátních aktérů v podobě mezinárodního terorismu. Oba tyto trendy se budou i nadále odrážet v růstu výdajů na obranu.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Ke změně vnímání hrozeb již došlo s tím, že se nejedná pouze o konvenční hrozby, ale
také o hrozby hybridní, tzn. kyberprostor, dezinformace apod.
Pandemie, jejíž začátky byly charakterizovány uzavřením hranic a nedostatkem
ochranných prostředků, vrátila do popředí roli státu vs. nadnárodních organizací, které
byly v řešení pandemie upozaděny, a také otázku národní soběstačnosti, resp. zajištění
strategické nezávislosti vs. dlouhých dodavatelských řetězů, které byly pandemií do značné
míry narušeny.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Kromě toho, že se AČR značně podílí na pomoci obyvatelstvu v době pandemie, je
nutné, aby měla k dispozici dostatečné prostředky na modernizaci a byla tak schopna plnit
své úkoly i spojenecké závazky, protože globální hrozby ze světa s koronavirem nevymizely.
Navíc výdaje na obranu a modernizaci přinášejí příležitosti i pro tuzemský obranný
průmysl, který se, podobně jako ostatní sektory ekonomiky, vyrovnává s dopady koronavirové krize.
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arm. gen. (v. v.) Jiří Šedivý
vedoucí Katedry bezpečnostních studií
Vysoká škola CEVRO Institut
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Krize koronaviru vytváří zásadně odlišné mezinárodní bezpečnostní prostředí. Ačkoli
mnohdy ještě v této době není příliš zřetelné, do jaké míry, v budoucích letech se výrazně
projeví ve vztazích mezi velmocemi na globální úrovni, ale stranou nezůstanou ani zvýrazněné problémy regionálního charakteru. Stále ještě nepřekonaná krize bude mít vliv
na budoucí postavení především hlavních „globálních hráčů“. Již dnes je jasné, které státy
vyjdou z krize posílené a které budou bojovat o to, aby svoji pozici udržely. Příkladem můžou
být vyšší ambice Číny o využití této doby ve svůj prospěch. Nemůžeme si nevšímat zvýšených aktivit Číny v Jihočínském moři, posilování pozice Číny v Africe i na Středním východě
– viz čínsko-iránská smlouva z tohoto března o 25leté strategické spolupráci. Je potřeba
zároveň uvést, že se nejedná jen o Čínu. I státy NATO, Českou republiku nevyjímaje, jsou
stále častěji terčem útoků Ruska v celém spektru aktivit. Nedávné odhalení ruských špionů s Bulharsku či Itálii je toho důkazem. Bohužel se nedaří výrazně pohnout s problémem
Turecka a jeho měnící se orientací na Rusko i jeho ambicemi na regionálního lídra.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Vnímání hrozeb bude určitě posunuto do oblasti hybridních hrozeb více než kdy
v minulosti. Od teoretických úvah se posune více k surové realitě. Ve vojenských hrozbách
bude stále více sílit možný budoucí konflikt mezi USA a Čínou v již zmíněné oblasti. S tím
je ovšem spojeno i posilování strategických vztahů mezi Čínou a Ruskem. Pro nás to zároveň znamená, že se budou posilovat ambice Ruska a jeho spojenců v evropském prostoru.
Na kybernetické útoky jsme si již zvykli, ale v době po-koronavirové bude mnohem více bojištěm „ekonomický prostor“. Státy, kterým se podaří udržet do svoji ekonomickou sílu, nebo
ji dokonce zvýšit budou uplatňovat svoji ekonomickou sílu mnohem agresivněji než dosud.
Možné ekonomické a následně finanční krize některých států budou zdrojem dalšího soupeření a následně i bezpečnostních rizik. Celkově se ovšem bude více než kdy jindy uplatňovat celé spektrum nástrojů, které dnes řadíme pod pojem „hybridní válka“. Jejich využívání
bude v následujícím období mnohem agresivnější a zneužita bude jakákoli naše slabina.
Ačkoli je naše pozornost soustředěna na tradiční vnímání hrozeb, krize koronaviru
v Africe či na Středním východě nás může postavit před další vlny migrace a další vlnu terorismu, dokonce větší, než jsme zažívali v nedávných letech. Připomeňme si Mali, Nigérii,
nedořešený Afghánistán, ale i evropský problém „Bosna a Hercegovina“.
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Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Vše, co je uvedeno je jen stručný přehled budoucích bezpečnostních problémů. Situace je mnohem komplikovanější a může ve velmi krátké době vygradovat v problém zásadní.
Takovou zkušenost máme z let 2014 na východní Ukrajině, nebo to co se odehrálo v Iráku
a Sýrii po nástupu tzv. Islámského státu. Právě hluboká analýza možných důsledků a pochopení toho, co se odehrává za „oponou“ krize by nás mělo vést k objektivním závěrům
a pochopení, že se svět (skutečně SVĚT) dostal do situace, kdy se zásadně mění podmínky,
ve kterých se budeme jako ČR dále pohybovat. Každý stát neustále bojuje o svoje postavení v mezinárodní aréně. Bojuje o své postavení mezi spojenci i ve vztahu k protivníkům a
nepřátelům. Síla státu je dána silou politickou, ekonomickou a vojenskou. Všechny tři pilíře
musí být stejně silné a ani jeden se nesmí stát slabinou, což platí i pro ČR. Musíme si uvědomit mnohonásobně vyšší komplexnost budoucího prostředí. Dopustit se chyby v této fázi
bude srovnatelné s chybami nebo správnými rozhodnutími, kterých jsme se dopustili nebo
učinili správně po 2.sv. válce, nebo po rozpadu bipolárního světa. Na všechny tyto chyby
doplácíme ještě dnes nebo profitujeme z rozhodnutích správných. Mít silný pilíř „vojenský“ se nám již dříve vyplatilo. Připomeňme si naše Legie, které stály u zrodu ČSR, zahraniční armádu v době 2.sv.v., která nás přivedla na stranu vítězných mocností nebo role naší
armády v nasazení na Balkáně, které nás posunulo do společenství států NATO. Armáda
plní svoji pozitivní roli po celou dobu existence samostatné ČR. I dnes se v době krize bez
armády naše společnost neobejde. Jen dobře připravená armáda, ve vyvážené struktuře,
dobře vyzbrojená a vystrojená, s dobře připravenými a vycvičenými vojáky může splnit svoji
roli kdykoli ji o to společnost požádá.
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Kristína Urbanová
šéfredaktorka
CyberSec.sk
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Bezpečnostní prostředí není jiné od lidského života – dominují mu nepřetržité změny.
Mohou to být změny vyvolané nebo samohybné, očekávané nebo nevyzpytatelné, téměř
nepozorovatelné nebo průlomové, někdy náhle a jindy zdlouhavé. Dynamický systém,
ve kterém zajišťujeme svou bezpečnost, odnepaměti reflektuje společenské procesy, udávané technologickým pokrokem. Pandemie tento vývoj vnímatelně akcelerovala. Ve všech
oblastech lidské interakce poukázala na bezprecedentní závislost na čipech, serverech, jednotkách a nulách. Rozvoj moderních technologií v kombinaci s křehkými globálními normami vytváří půdu pro nezvratitelnou asymetričnost vztahů v bezpečnostním prostředí.
Umožňuje vzestup konvenčně marginálních států i odhodlaných nestátních aktérů. Z toho
důvodu je nezbytné se nejenže na toto prostředí adaptovat, ale ho i sebevědomě formovat
v souladu s našimi hodnotami. Je zřejmé, že bezpečnostní prostředí budoucnosti bude jiné.
Do jaké míry bude stabilní však rozhodujeme dnes.

2020: Zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoana se připojil přes videokonferenci
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Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Ke změně charakteru i subjektivního vnímání hrozeb dochází paralelně s tím, jak se
těžiště jejich dopadů postupně přesouvá do vnitra společnosti. Svět se zpomalil, vnímání
hrozeb se zintenzivnilo. Zda jde o erozi demokratických principů a právního státu, oslabování společenské soudržnosti a autority státu, kognitivní manipulaci a šíření dezinformací,
ekonomickou nestabilitu nebo klimatické změny, bezpečnost již není konceptem odříznutým od každodenního života. Bezprostředně vnímáme i zranitelnost kritické infrastruktury
a dodavatelských řetězců, čehož snad nejhmatatelnějším důkazem je nedávný kybernetický
útok na ropný průmysl Spojených států. V současnosti čelíme hrozbám, které neznají geografické hranice, nerozlišují civilní svět od toho vojenského a odehrávají se pod prahem
ozbrojeného konfliktu. O to více je třeba práh ohrožení reformulovat i formálně a zvýšit
svou citlivost vůči rozšířenějším, ale slabším destabilizujícím faktorům. Nejjednodušší cesta
k oslabení společnosti totiž vede z jejího vlastního vnitra.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Jak v České republice, tak i na Slovensku pandemie v praxi znázornila nepostradatelnost obranných institucí pro řešení krizových situací jakéhokoliv charakteru. Posloužila
personální četnost, schopnost rychlé mobilizace a koordinace, i technické vybavení. V rozporu s nejednou zažitým veřejným diskurzem výdaje na obranu neznamenají utrácení peněz
daňových poplatníků na kusy bezúčelné techniky. Výdaje na obranu znamenají plnění si
závazku vůči spojencům, bez kterého je troufalé očekávat pomocnou ruku v případě nouze.
Výdaje na obranu znamenají půdu pro úspěšnou konkurenci na pracovním trhu a rozvíjení
kooperace se soukromým sektorem. Výdaje na obranu znamenají deklarovanou adaptaci
na dynamické bezpečnostní prostředí a schopnost čelit širokému spektru moderních hrozeb. Výdaje na obranu totiž nejsou výdaji. Jsou strategickou investicí do prevence a přípravy
na krizi, která je vždy výhodnější než neočekávaná mitigace škod.
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Robert Vass
prezident
GLOBSEC
Předpokládáte, že bude v následujících létech globální bezpečnostní prostředí
stejné nebo jiné? Pokud jiné, jakým způsobem se změní? Pokud stejné, tak proč?
Povaha současného bezpečnostního prostředí naznačuje, že základní principy, jako je
velká konkurence moci a boj konkurenčních modelů vlády, zůstanou na svém místě a pravděpodobně se zesílí. Konkurence mezi USA na jedné straně a Čínou a Ruskem na straně
druhé poroste už v nejbližší budoucnosti. Soupeření mezi těmito státy ohledně kontroly
nad objevujícími se disruptivními technologiemi (EDT) a dominance nad nastavením mezinárodních norem představují dva z nejvýraznějších aspektů současného prostředí, které
nevykazují žádné známky zpomalení.
Tuto soutěž podtrhuje opětovný vznik výrazného ideologického boje mezi demokratickými a nedemokratickými státy na globální scéně. Od studené války nebyl od demokracií takový impuls organizovat a bránit jejich principy. Tuto snahu komplikuje skutečnost,
že v západních demokraciích byly důvěra v demokratické instituce a legitimita volebních
výsledků velmi vážně oslabovány platformami sociálních médií, jejichž nedostatečné potlačování dezinformací vytvořilo prostor pro jejich využívání protivníky Západu.
Pokud jde o budoucnost, jednou z oblastí, kde lze očekávat změnu, je vývoj a vzestup
nevojenských bezpečnostních hrozeb vycházejících ze změny klimatu. Existující soubor
důkazů již potvrzuje, že změny klimatu mají nepříznivý dopad na lidskou a ekonomickou
bezpečnost. S ubývajícím přístupem k přírodním zdrojům, jako je voda a zemědělství, ve
zranitelných oblastech je objektivní předpokládat, že dojde k lokalizovanějším konfliktům.
Předpokládáte, že dojde ke změně vnímaní hrozeb? Jaké bezpečnostní výzvy
a hrozby podle Vás pandemie vyzdvihla do popředí?
Národy budou z velké části i nadále zaměstnány tradičním vnímáním hrozeb s důrazem na tvrdé bezpečnostní výzvy v klasickém pojetí jako jsou vojenské konflikty, nukleární
hrozba či terorizmus. Geografické zaměření se však bude i nadále vyvíjet, jak je patrné z
posledního návrhu rozpočtu Pentagonu, který přesouvá výdajové priority na odstrašování
Číny. Další peníze poputují námořnictvu a letectvu, zatímco armáda zažije škrty. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat, protože Pacifik se stává hlavní oblastí soutěže
mezi velmocemi.
V posledních několika letech došlo k rychlému rozmachu vyspělých mikroelektronických technologií a jejich aplikaci v armádě. Zatímco USA v tomto procesu zaostávaly
za Čínou, současná administrativa si uvědomila tuhle mezeru. Rozpočet Pentagonu předpokládá výrazné zvýšení výdajů na výzkum a vývoj až na 112 miliard dolarů, včetně velkých
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investic do mikroelektroniky, umělé inteligence a 5G sítí. V našem vnímání bezpečnosti
v budoucnosti nepochybně poroste role pokročilých bezpilotních technologií.
Pokud jde o roli pandemie, ta zdůraznila dva základní trendy, které budou postupem času nadále růst. Zaprvé, role informací a jejich možná militarizace. Zadruhé, geopolitická role moderní medicíny. Dezinformace o pandemii podnítily řadu konspiračních teorií,
z nichž některé byly použity, a dokonce rozšířeny vládními agenturami, k dosažení určitých
geopolitických cílů. Závod o vývoj vakcín měl také geopolitické pozadí. I současná aplikace
navzájem konkurenčních očkovacích produktů po celém světě má geopolitické důsledky.
Proč je důležité nesnižovat výdaje na obranu i ve spojení s řešením pandemické
krize?
Pokud jsme se z pandemie něco naučili, je nezbytně nutné mít plně funkční a připravenou armádu pro úspěch doma i v zahraničí. Geopolitika se nezastaví kvůli pandemii
a existuje nespočet příkladů zemí, které používají stav pandemie k prosazování svých zahraničních a bezpečnostních cílů. V důsledku toho nejenže tato investice do výdajů na obranu
slouží k odrazení potenciálních agresorů, ale také představuje oblast stimulující hospodářský růst a generující inovace prostřednictvím více příležitostí v oblasti výzkumu a vývoje.
Je například jasné, že by bylo třeba nasměrovat více zdrojů na pořízení a rozvoj moderních
technologií.
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Obrana Západu: rychlá změna, nebo pomalá smrt?
Jan Jireš, vedoucí obranných poradců, Stálá delegace České republiky při NATO
Jan Havránek, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO ČR

Alianční summit, který proběhne tento týden, zahájí další vlnu adaptace NATO
na radikálně se měnící bezpečnostní podmínky. Na jiném místě v Bruselu přitom instituce
a členské země EU už měsíce řeší přerod obranné dimenze EU do podoby skutečné „bezpečnostní a obranné unie“.
Národní státy těží z toho, že lidé jsou k nim vázáni silným emocionálním poutem. Proto
jim odpustí téměř jakékoli selhání. Mezinárodní organizace takovou emocionální výztuhu
postrádají, a musí proto neustále obhajovat svou existenci a hledat svůj smysl. Jakkoli to tedy
může být iritující, adaptace NATO a EU bude pokračovat. Pořád. Nikdy nenastane chvíle, kdy
si jejich členské země řeknou: „Máme hotovo, aliance a unie fungují ideálně.“
Summit spustí přípravu nové Strategické koncepce, která určí podobu NATO do roku
2030. EU mezitím pracuje na svém „Strategickém kompasu“, v němž snad konečně popíše,
jaké má v obraně a bezpečnosti ambice. Oba procesy vyvrcholí příští rok, v jehož polovině se
Česko ujme předsednictví v Radě EU.
NATO a EU v roce 2030
Jaké hlavní stavební kameny se rýsují?
Transatlantické spojenectví a Čína: Aliance musí svým členům poskytnout nástroje
použitelné v éře globálního mocenského soupeření. Zejména odpověď na otázku, jak společně přistupovat k Číně, se stala jedním z klíčových předpokladů nové podoby spojenectví mezi USA a Evropou, ať už realizovaného v rámci NATO, nebo ve formě bližší spolupráce
mezi USA a EU.
Technologie: Poprvé od sedmdesátých let dnes nemá Západ zaručenou technologickou převahu ve všech oblastech podstatných pro budoucí konflikty. Čína dosáhla značného pokroku v umělé inteligenci a kvantových počítačích a Rusko v raketových systémech.
Západní země proto musí vymyslet, jak lépe využít NATO a EU pro urychlení technologického rozvoje. Nabízí se třeba zřízení testovacích center či investičních fondů k financování
výzkumných projektů.
Klima: Klimatická změna ovlivní jak podobu konfliktů, tak fungování obranného sektoru. Třeba i tím, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se už armády nebudou moci spoléhat na
komerční infrastrukturu fosilních paliv, protože ta přestane v současné podobě existovat.
Už dnes proto někteří spojenci zkoušejí elektřinou poháněná vojenská vozidla.
Kyberprostor a vesmír: Konflikty se už dávno neodehrávají jen na zemi, ve vzduchu
a na moři. Bojištěm se stal také kyberprostor a naše zájmy potřebujeme lépe hájit i ve vesmíru. NATO a EU musí lépe motivovat své členy, aby získávali schopnosti, které obranu
v kyberprostoru a vesmíru umožní.
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Hybrid a odolnost: Obě organizace musí najít lepší odpověď na hybridní hrozby. Nejúčinnější cestou je zvyšování odolnosti společnosti, státu a infrastruktury, v čemž mohou
NATO a zejména EU sehrát klíčovou úlohu.
Neklidné sousedství: NATO a EU se už léta snaží stabilizovat oblasti sousedící s Evropou, které jsou postiženy chaosem a konflikty. Je třeba přiznat, že přes dílčí úspěchy se jim
to moc nedaří. Měly by proto přehodnotit svůj přístup a reformovat své nástroje, vojenské
i politické.
Synergie: Obě organizace (lépe řečeno jejich členské země) si už konečně musí ujasnit,
jak si mezi sebou rozdělí práci a jakým způsobem se budou doplňovat. Spolupráce je nutná
ve všech výše uvedených tématech i mnoha dalších.
Návod pro Česko: pryč s předsudky
Co Česko potřebuje, aby se mohlo do řešení budoucnosti NATO a EU věrohodně zapojit? Především se musí zbavit několika letitých předsudků, které mu svazují ruce.
Zaprvé jde o představu, že EU se nemá starat o bezpečnost a obranu, protože je za každých okolností zajistí NATO. Nezajistí. Stále častěji budou nastávat situace, kdy se USA či jiní
neunijní členové NATO nebudou chtít podílet na stabilizačních či záchranných operacích,
které jsou v evropském zájmu. EU proto musí být schopna autonomní akce.
Ale bez obav: „evropskou armádu“ ve smyslu federálního sboru řízeného EU nikdo
nenavrhuje, vždy půjde o spolupráci národních armád. Hledá se jen její nejefektivnější
podoba.
Zadruhé si musíme připustit, že Spojené státy dnes nejsou stejné jako v devadesátých letech. Nejsou už globálním hegemonem a střední Evropa se už nikdy nevrátí do centra
americké pozornosti. Ta je zaměřena na Čínu, přičemž Evropa je pro USA především prostorem, kde musí fungovat odstrašování Ruska a omezování čínského vlivu.
Zatřetí se musíme přestat štítit nových témat, jako je dopad klimatických změn
na obranu a bezpečnost.
Začtvrté musíme přijmout, že NATO a EU jsme my a že nejde o cizí aktéry, kteří nám
něco diktují z bruselských kanceláří. S tím souvisí i drasticky nízký počet Čechů a Češek
působících v jejich aparátech. Tenhle problém za rok nevyřešíme, ale můžeme s tím aspoň
začít.
A zapáté: geografické sousedství a sdílená historie nebývají těmi nejužitečnějšími kritérii pro to, s kým budeme v EU a NATO spolupracovat při řešení konkrétních témat. Měli
bychom být aktivnější ve vytváření neformálních koalic států bez ohledu na jejich geografickou polohu. Příkladem je francouzsko‑estonsko‑česká koalice bojující proti terorismu
v Mali.
Posílení naší věrohodnosti ale vyžaduje více než jen zúčtovat s předsudky. Česká
republika musí reformovat svůj bezpečnostní systém, aby umožňoval rychlé rozhodování
a efektivní koordinaci všech resortů a složek. Znamená to například zřídit funkci „národ-
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ního bezpečnostního poradce“, vybaveného dostatečnými pravomocemi. Potřeba koordinace jde ale ještě dál, protože musí zahrnout i nové formy spolupráce vládních institucí se
soukromým a akademickým sektorem.
Musíme také splnit, co jsme slíbili. V první řadě dále zvyšovat obranné výdaje, což je
ale jen prostředek. Cílem je vybudovat potřebné vojenské schopnosti, především moderně
vyzbrojenou brigádu těžkého typu.
A konečně musíme přicházet s nápady a dělat vždy něco navíc. Třeba nabídnout své
budoucí schopnosti kybernetické obrany alianci, podílet se na reformě sil rychlé reakce
NATO a EU, zvýšit svou vojenskou přítomnost v Pobaltí nebo se stát jedním z lídrů v rozvoji
kosmických technologií.
Článek vyšel v Hospodářských novinách 14. června 2021.

47

8. národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost

Analýza bezpečnostních dopadů pandemie covidu-19

Míčovna Pražského hradu, 22. červen 2021

48

Svět (po) covidu?

49

8. národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost

Analýza bezpečnostních dopadů pandemie covidu-19

Míčovna Pražského hradu, 22. červen 2021

50

8. národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost

Děkujeme partnerům konference

HLAVNÍ PODPORA

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNER PŘÍPITKU

PODPORA

Jagello 2000

MEDIÁLNÍ PARTNER

