UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut Politologických studií
Katedra Politologie

Bakalářská práce

2020

Jakub Novotný

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut Politologických studií
Katedra Politologie

Moderní pirátství: geopolitické dopady

Bakalářská práce

Autor práce: Jakub Novotný
Studijní program: Politologie
Vedoucí práce: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Rok obhajoby: 2020

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 20.5.2020

Jakub Novotný

Bibliografický záznam
NOVOTNÝ, Jakub. Moderní pirátství: geopolitické dopady. Praha, 2020. 32s. Bakalářská
práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Politologie. Katedra
Politologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.

Rozsah práce: 58 761

Anotace
V této práci jsem provedl komparativní případové studie tří oblastí postižených piráty a
zkoumal jaké jsou motivace pro zapojení do proti-pirátských misí sledovanými aktéry.
Nejprve jsem představil dosavadní relevantní teoretickou práci v oblasti Námořní
diplomacie a Námořní strategie. Svoji hypotézu, že motivací aktérů není počet útoků,
nýbrž strategické zájmy, jsem zasadil do konceptu Námořní diplomacie. Námořní
diplomacie je zahraničně-politický akt, který mobilizuje vojenské námořnictvo. Můj
argument je, že proti-pirátské mise jsou součástí Námořní diplomacie, jelikož slouží
strategickým zájmům a zahraničně-politickým ziskům aktérů. Dále jsem zasadil Námořní
diplomacii do širšího teoretického kontextu. Z tohoto vyplynulo, že proti-pirátské mise se
dají vnímat jako demonstrace síly v rámci Námořní diplomacie. Námořní diplomacie je
součástí Diplomacie nátlakem, což zapadá do širšího kontextu Velké strategie, kterou
aktéři sledují pro obranu svých zájmů a maximalizaci zahraničně-politických zisků.
Z těchto případových studií můžeme tedy vyhodnotit, že strategické zájmy aktérů hrají roli,
nicméně se nezdají být samostatně postačující podmínkou, pro zapojení aktéra do protipirátských misí a aktivit. Počet útoků jako vysvětlující faktor se potvrdil v roce 2009
v Adenském zálivu, nicméně po roce 2012 je irelevantní a v ostatních oblastech je jako
vysvětlující faktor nedostatečný. Nicméně jako významným faktorem se zdá být
přítomnost Námořního konkurenta, jelikož ve všech případech aktér a jeho Námořní
konkurent byli přítomni v dané oblasti.

Annotation
I have done three comparative case studies of three pirate hit areas, and I have been
searching for main motivation pushing actors to participate in anti-piracy missions. First I
have presented an overall overview of naval strategy and Naval diplomacy theory. My
hypothesis was that the motivation is not the absolute number of pirate attacks, but rather a
strategy interest of an actor pursuing Naval diplomacy in these areas. The main argument
is that the anti-piracy mission is a tool of Naval diplomacy serving to defend foreign-policy
interest of main international actors (U.S., NATO, EU, China, Russia and India). These
case studies proved that the strategic interests play role in the engagement, but is not the
major factor. However, significant factor seems to be presence of actors main naval rival in

the area. In terms of number of pirate attacks, this variable explains engagement in the
Gulf of Aden in 2009, but since the number plummeted in 2012, it no more explains the
presence of international navies. In the other areas, Strait of Malacca and Gulf of Guinea,
the number of attacks seems to be insignificant factor.
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Úvod
Moderní pirátství patří k jedněm z dnešních hlavních problémů námořní bezpečnosti. Samotná
povaha fenoménu, nutí státy sjednat pořádek v oblastech, kde z několikera důvodů pořádek
neexistuje. V Mezinárodních vodách neexistuje nadřazená instituce, která by de facto měla v této
oblasti donucovací kompetence, ačkoliv de iure tato kompetence spadá pod International Maritime
Organisation (IMO). Absence hierarchie, dle realistické teorie mezinárodních vztahů, zapříčiňuje
konkurenci mezi státy jakožto hlavními aktéry na mezinárodním poli (McGlinchey, Walters, and
Cheinpflug 2017, p. 15-16). Nemožnost trvale mocensky kontrolovat velké části oceánu vytváří
odlišné prostředí od země, nad kterou si státy trvale drží kontrolu. Takové prostředí je dle realistické
teorie více náchylné ke konkurenci. Tato konkurence není vždy vojenského charakteru, nicméně
obsahuje také vojenský rozměr. Oblasti postižené pirátstvím, zkoumané v této práci, jsou mnohými
aktéry považována za strategicky významná.
Vzhledem k tomu, že boj s pirátstvím se odehrává, na místech, které představují tepny světového
obchodu, jedná se o kriticky důležitá místa z pohledu obchodu, politiky a bezpečnosti. Z tohoto
důvodu, je jakákoliv ozbrojená přítomnost v těchto oblastech monitorována všemi zúčastněnými
aktéry. Budu pracovat s premisou, která tvrdí, že státy, či nadnárodní organizace, využívají protipirátské mise v rámci Námořní diplomacie. Neboli, že motivace aktérů, není pouze deklarovaná
snaha vymáhání mezinárodního práva, ale aktéři mají skryté ambice skrze proti-pirátské mise
dosáhnout zahraničně-politických zisků.
Dosavadní poznání v této oblasti není nikterak daleké. Ačkoliv se mnozí zabývají námořním
vzestupem Číny (Samuelas 2013), čínsko-indickou konkurencí v Indickém Oceánu (Thoker and
Ramzan 2018), či pirátstvím (Auzon and Rodellec du Porzic 2014) a geopolitikou obecně (Cohen
2014), jen minimum akademické práce užívá prisma, které jsem zvolil. Rozsáhlejší přehled literatury
bude představen v teoretických základech práce níže. Předmětem zkoumání této práce budou protipirátské mise v zasažených oblastech kolem tzv. chokepointů v Adenském zálivu a Malacké úžině, a
Guinejském zálivu, jehož význam roste s demografickým a ekonomickým vzestupem Západní
Afriky. Jedná se o oblasti, které mají zásadní vliv na mezinárodní obchod a fungování ekonomik ve
světě. Z tohoto důvodu hlavní aktéři mezinárodního systému jmenovitě, Spojené státy, Čína, Rusko,
Indie, Evropská unie a NATO, mají zájem o udržení svého vlivu v těchto oblastech. Pomocí analýzy
strategických dokumentů zmíněných států a institucí představím, jaké jsou jejich strategické priority
se zvláštním zřetelem na námořní bezpečnost.
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Budu argumentovat, že proti-pirátské mise státům poskytují skvělé příležitosti, jak otestovat jejich
nově vznikající či modernizované flotily a zároveň jak vyzkoušet akceschopnost ostatních. Zároveň,
to pro akademické prostředí skýtá příležitost, jak zkoumat chování konkurenčních aktérů v prostředí
mezinárodních vod. Z tohoto důvodu si položím výzkumnou otázku: Jaké jsou motivace aktérů pro
účast v proti-pirátských misích na strategických místech světového oceánu?
Nejprve představím stručnou historii teorie námořní bezpečnosti a strategie. Budu sledovat, jaké
koncepty a teorie jsou relevantní pro studium tohoto typu misí. Vzhledem k tomu, že budu
argumentovat, že státy mají nedeklarované úmysly, a sice soupeření o vliv nad těmito vodami,
pokusím se najít koncept v rámci teorie námořní bezpečnosti, který bere v potaz všechny nuance jak
z politické tak z vojenské stránky věci. Chtěl bych zde také poukázat na rozlišné přístupy mezi
Adenským zálivem a Malackou úžinou, které jsou strategicky významnější a Guinejským zálivem,
který zaznamenává vzrůstající počty útoků, nicméně mezinárodní reakce zůstává spíše vlažná. Budu
argumentovat, že jedním z možných vysvětlení je právě menší strategická významnost oblasti, kvůli
které státy nechtějí investovat do proti-pirátských misí. Představím motivace jednotlivých států,
analýzou jejich vojenských doktrín. Základní premisou je, že tyto dokumenty jsou výstupem
administrativního aparátu a jedná se o signál především ostatním aktérům, jaké jsou zájmy daného
státu. Proto budu studovat anglicky psané dokumenty v průběhu studovaného období od roku 2006 a
dál, abych mohl konstatovat, jaké má každý aktér priority a co, či koho vnímá jako hrozbu pro své
strategické zájmy.
Metodou práce bude komparativní případová studie tří oblastí. Představím chování jednotlivých státu
a institucí od roku 2006, tedy rok před skokových nárůstem počtu útoků v Adenském zálivu, dodnes.
Pomocí dat od IMO představím vývoj počtu útoků v prostoru i čase. Dále představím jednotlivé mise
a chování aktérů a pokusím se vysvětlit jejich nasazení pomocí mé premisy, přičemž budu
argumentovat tím, že nejsou závislé na globálním stoupání počtu útoků, nýbrž na strategických
zájmech států.
V neposlední řadě bych zde rád zmínil, proč došlo k odchýlení od Teze bakalářské práce. Vzhledem
k tomu, že jsem zpracovával toto téma z poměrně originální perspektivy, dostupnost relevantních dat
a literatury, mne dovedla k přeformulování výzkumné otázky. Následkem toho došlo k lehké změně
koncepce práce a metody, nicméně si myslím, že jsem se ubral správným směrem.
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1. Moderní pirátství - geopolitické dopady

1.1. Teoretický základ práce
V této práci budu obecně vycházet z několikera konceptů a teorií týkajících se mezinárodních vztahů
a námořní bezpečnosti. Budu se snažit zkoumat motivace aktérů pro jejich účast v proti-pirátských
misích pomocí konceptu Námořní diplomacie. Tento koncept předpokládá, že pro válečné loďstvo
existuje využití i v mírových časech. Pro účely této práce budu předpokládat, že proti-pirátské mise
spadají pod koncept Námořní diplomacie, jelikož jde o projev politické vůle státu přispět k obraně
práva, vyžaduje mezinárodní spolupráci a nejedná se o válečný akt. Pro lepší pochopení prismatu,
které v této práci budu využívat, je nutné alespoň zevrubně představit dosavadní relevantní poznání
v oblasti námořní bezpečnosti a strategie.
J.J. Widen poměrně přehledně shrnul dosavadní teoretické poznání v oblasti Námořní diplomacie
(Widen 2011). Námořní strategie prošla řadou změn, od dob jejího faktického zakladatele Alfreda
Thayera Mahana, Sira Halforda Mackindera či Sira Juliana Corbetta, kteří měli zásadní vliv na její
vývoj do První světové války. Ačkoliv jejich práci především o námořní strategii 19. století můžeme
považovat za zásadní, dle Widena jejich práci postrádá zásadní věc, a sice strategické využití
námořnictva v období míru (Widen 2011:716).
Admirál Alfred Thayer Mahan položil základ moderní námořní strategii. Vyzdvihoval důležitost
průplavů a průlivů pro námořní strategii, zejména Malacká úžina či v tehdejší době významný
Gibraltarský průliv (Mahan 1890), pro něj byli způsobem jak kontrolovat moře. Tato logika je platná
dodnes, i proto Mahanova koncepce námořní nadvlády skrze tyto strategické úžiny má vliv na dnešní
námořní bezpečnost a vojenské koncepty jako Anti-Acces a Area-Denial. Jelikož jak tvrdil Mahan,
ačkoliv technologie postupuje, tak ‚scenérie války‘ zůstává konstantní (Mahan 1890:8-23).
Geografie je konstanta, která určuje pravidla se kterými musíme počítat. Výjimkou v tomto směru
bylo otevření Suezského a Panamského průplavu, což mělo vliv na geopolitickou významnost
především Adenského zálivu a Arabského moře. Navíc Mahan byl jedním z prvních, či nejvlivnější,
z těch, kdo spojovali námořní sílu s tzv. Grand Strategy. Tento koncept studuje a vysvětluje: „jak
mohou vojenské prostředky sloužit zahraničně-politickým cílům“ (Robert J. Art in Milevski 2016, p.
1). Právě Mahan zásadně ovlivnil způsob jakou přisuzuje roli námořní síle na zachování světového
pořádku a míru. Ačkoliv se Mahanova práce více nezabývá využitím námořnictva v době míru,
tvrdil, že námořní síla je pro zachování míru, nutná, jelikož působí jako odstrašení proti narušování
mezinárodního obchodu. Mezinárodní obchod podle něj má zásadní vliv na poměr sil ve světě, proto
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se státy snaží ostatní aktéry od těchto prostředků odstřihnout v rámci celosvětové konkurence
(Milevski 2016, p. 30-35). Proto se ekonomické aktivity ostatních států stávají terčem v případě
války a proto je potřeba i v době míru podporovat rozvoj námořní síly, pro ochranu vlastních zájmů a
pro odstrašení ostatních (Milevski 2016, p. 33). Ačkoliv jde o velmi starý princip, lze v něm najít
zárodky moderního myšlení o vztahu vojenské síly a ekonomických prostředků a způsobů, jak
prosazovat své zájmy.
Dalším zásadním autorem, který ovlivnil vývoj námořní strategie byl sir Julian Corbett. Tento
britský historik a stratég z části převzal své pojetí války od svého současníka Clausewitze (Milevski
2016, p.37-38). Taktéž válku posuzoval, zda je ofenzivní, defenzivní a limitovaná, či totální. Cílem
Velké strategie podle něj bylo, ovlivnit zejména prostředí konfliktu takovým způsobem, aby vše
vedlo k prohře protivníka. Od tohoto čistě válečného pojetí, se Corbett přesunul k zájmu o
prostředky a nástroje k dosažení cíle. Z tohoto důvodu do Velké strategie zahrnul nejen Armádu a
Námořnictvo, ale také Diplomacii a Finance. (Milevski 2016, p. 39-40) Toto přeformulování od čistě
vojenských prostředků pro dosažení zahraničně-politických cílů, bylo zásadní pro dnešní námořní
strategii, jelikož výsledek lze ovlivnit bez užití síly. Především jak tvrdil Corbett, pokud jsou
zúčastněné státy závislé na námořní komunikaci a obchodu, lze politických cílů dosáhnout
jednodušeji užitím Velké strategie, která spoléhá na diplomatické, ekonomické prostředky a skýtá
potenciální užití limitované války daleko od „domova“ (Milevski 2016, p. 39-42). Z těchto základů
poté mohlo vzejít myšlení, které předpokládá, že i bez použití čistě vojenských prostředků, je možné
vést boj o nadvládu a ekonomické prostředky daleko od vlastních břehů.
Toto myšlení, které spojuje politické cíle, námořnictvo a mezinárodní obchod lze označit jako tzv.
Britskou školu velké (námořní) strategie (Milevski 2016, p. 29), jelikož si jako příklad bere modus
operandi Britského impéria. Snaha maximalizovat své zahraničně-poltické zisky za přijatelnou cenu
se vyvíjela v čase a dala vzniknout dnešnímu konceptu Námořní diplomacie. Ta nám umožňuje
dosáhnout našich politických cílů, vojenskými prostředky, avšak bez jejího faktického bojového
využití. V této práci budu argumentovat, že proti-pirátské mise jsou součástí Námořní diplomacie,
jelikož svou povahou spadají po tento koncept. Jednak využitím námořních sil a na druhé straně čistě
politicko-ekonomické motivaci, jak budu argumentovat níže v této práci. Je nutné uznat, že definice
konceptů v námořní strategii je spíše vágní (Milevski 2016, p. 17-18). Z tohoto důvodu zde
představím různé koncepty, které slouží ke studiu námořní strategie a které mi pomohou prezentovat
proti-pirátské mise jako vlivový nástroj politiky a které nám umožňují politické využití námořní síly.
Koncept Námořní diplomacie, který předpokládá politické využití námořnictva v bez válečném
stavu, byl ovlivněn mnoha autory. Za důležitého vzhledem k tomuto konceptu můžeme považovat
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Jakub Novotný

například Edwarda Luttwaka, který představil tzv. teorii přesvědčení (theory of suasion). Tato teorie
tvrdí, že námořní diplomacie se vyvíjí skrze ovlivňování myslí, čili ten, kdo je ovlivňován musí
chápat vyvíjený nátlak v politickém kontextu situace (Luttwak 1974:3). Například vyslání flotily do
politicky nestabilního prostředí má jiný význam než návštěva aliančního přístavu. Dle Lutwakka jde
o to, jaký je vysílaný signál. Dále také pracoval s dilematem viditelnosti a životaschopnosti, Luttwak
tvrdí, že v důsledku může být efektivnější ta flotila, která je více impozantní na pohled, nicméně jejíž
bojová schopnost ničím nevyniká, jelikož jde o to, aby byl stát schopen ovlivnit mysl protivníka.
Ken Booth ve své práci poukazuje na multifunkčnost námořnictva nejen jako armádní síly, ale také
jakožto diplomatického a policejního nástroje. Především v diplomacii je nutné, aby byl vyslaný
politický signál čitelný pro ostatní. Booth precizně kategorizoval jednotlivé funkce námořnictva,
například diplomatická funkce může sloužit k: „vyjednávání z pozice síly“ nebo „manipulaci a
prestiži“ (Booth 2014:18-19). Jako příklad Booth mimo jiné uvádí Sovětské námořnictvo ve
Středozemním moři v roce 1967. Sovětský svaz chtěl podpořit Egypt proti USA a Izraeli, nicméně
přítomnost sovětských lodí si všichni zúčastnění aktéři vyložili jinak. Sovětský svaz se dle Bootha
cítil, jako ochránce svých spojenců, Izrael viděl sovětské lodě v Egyptských přístavech jako snadné
cíle a Egypt tuto akci považoval spíše za pasivitu (Booth 2014:30-33). Z toho můžeme usuzovat, že
v námořní diplomacii je velmi důležité vědět, jak si ostatní aktéři vyloží námořní aktivitu daného
státu. V této práci budu zkoumat proti-pirátské mise, ve kterých jsou nasazeny vojenské lodě, jejich
cíl či úkol se může měnit v průběhu času, a proto je nutné pečlivě sledovat záměry všech států.
Pokud se jedná o mise samotné, jejich úkolem, je v podstatě viditelně demonstrovat vojenskou
odhodlanost států bránit své zájmy. Nicméně vzhledem k víceúčelné povaze námořnictva je možné
bránit své zájmy před více hrozbami, ať už se jedná o piráty či o konkurenční stát. Z tohoto důvodu
budu předpokládat že proti-pirátské mise jsou součástí námořní diplomacie, jakožto využití
námořnictva pro politické cíle.
Tuto funkci rozvádí Hedley Bull, který sledoval využitelnost námořnictva v době míru pro politické
a diplomatické účely. Bull především vyzdvihuje flexibilitu, vzhledem k tomu, že námořnictvo může
být vysláno v podstatě na jakékoliv místo světového oceánu (Bull 1976, p. 6), což je platné obzvláště
v dnešní době, kdy moderní flotily disponují nukleárním pohonem. Další výhodou námořnictva je
viditelnost, jelikož právě viditelnost flotily v době míru působí jako odstrašení pro potenciální
nepřítele, morální podpora spojencům a v neposlední řadě, viditelnost poskytuje prestiž ( Bull 1976,
p. 6). Právě prestiž vidím, jako jeden z hlavních aspektu námořní diplomacie, jelikož lze dosáhnout
relativních politických zisků, bez užití síly a za relativně nízkých nákladů. V porovnání s pozemními
silami lze jen těžko srovnávat psychickou účinnost námořnictva (Widen 2011:718). V neposlední
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řadě je také důležité zmínit, že námořnictvo může mít několikero úkolů zároveň (Bull 1976:6).
Například, jak budu argumentovat níže, stejná flotila může zároveň střežit vody s pirátskou aktivitou
a zároveň demonstrovat politický zájem státu o dané území.
Nejznámějším využitím námořnictva pro diplomatické účely je tzv. „Gunboat diplomacy“ neboli
diplomacie dělovým člunem. Využívána byla zejména v minulosti během koloniálních válek,
například Britským impériem (Cable 1981, p. 11). Nicméně, dodnes zůstává relevantní pro námořní
diplomacii, jelikož se jedná o jejího „primitivního předchůdce“. Diplomacie dělovým člunem je
koncept užití limitované vojenské síly, nebo její hrozby, pro krátkodobé zisky (Cable 1981, p.39).
Cable užívá několikero případů, aby ilustroval, kdy se jedná o diplomacii dělovým člunem, jako
například zabrání ostrovů v Perském zálivu Íránem v roce 1971, Čínou v Jihočínském moři v roce
1974 a podobně (Cable 1981, p.21). Cable tvrdí, že se jednalo o rychlé operace, které si vyžádaly
limitovanou námořní sílu a jejich cena byla relativně nízká, proto je jejich využití poměrně výhodné.
Navíc poznamenává, že její využití je relevantní zejména v oblastech tehdejšího Třetího světa,
jelikož koloniální vláda zanechala nejednoznačné územní rozdělení a v těchto oblastech často leží
nerostné bohatství, které je záminkou pro konflikt (Cable 1981, p. 28-30). Především pak Afrika
skýtá „ideální“ prostor pro takový způsob řešení sporů. Jistým potvrzením této teze může být fakt, že
předmětem zkoumání této práce jsou tři oblasti ve Světovém oceánu a z toho dvě se nachází u
Afrických pobřeží. Nicméně samotný koncept diplomacie dělového člunu nestačí pro pochopení role
síly a výhrůžek jejího využití v námořní diplomacii. Abychom byli lépe schopni chápat vztah mezi
aktéry a povahu jednotlivých vysílaných signálů a hrozeb je nutné vzít v úvahu koncept coercive
diplomacy, tedy diplomacie nátlakem, což je širší koncept, který zahrnuje nejen námořní diplomacii.
Thomas Schelling v jeho známém díle Arms and Influence popisuje diplomacii nátlakem, coercive
diplomacy, jako součást palety možností, kterými stát disponuje při prosazování svých zájmů
(Schelling 2008, p. 1-2). Diplomacie nátlakem spočívá v možnosti státu přinutit ostatní aktéry změnit
jejich chování tak, aby bylo v jeho zájmu, či jeho zájmům neodporovalo. Hlavní motivací je v tomto
případě hrozba použití násilí, která musí být uvěřitelná, uskutečnitelná a dostatečná na tolik, aby
protivníka přesvědčila (Schelling 2008, p. 4,7, 31-32). Nejde tedy o užití síly samotné, jelikož jak
tvrdí Schelling, „nejúspěšnější výhružky silou, jsou ty, po kterých síla použita není“( Schelling 2008,
p. 10). Jde tedy spíše o symboliku a vyslané signály jednotlivými státy, které je potřeba sledovat,
abychom pochopili jejich záměry. V této práci budu studovat, zda aktéři užívají v rámci námořní
diplomacie i diplomacii nátlakem, při sledování svých cílů. Vezmeme-li v potaz, že námořní
diplomacie užívá válečné loďstvo, jako nástroj politiky během míru, pak pro stát není problém
pomocí tohoto námořnictva vyslat signál, který by se dal považovat za diplomacii nátlakem.
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Vzhledem k povaze vojenského námořnictva, může být jeho samotná přítomnost považována za
výhrůžku, pokud jej protivník takto pochopí. Vše záleží na schopnosti vyslat signál, a pomocí
daného kontextu a aktuální situace tento signál vyhodnotit druhým aktérem, jako hrozbu.

Námořní síla se pro tyto účely jeví, jako ideální nástroj. Vzhledem ke své nepřehlédnutelnosti má
vojenská flotila i psychický dopad na své okolí, čímž jej fakticky ovlivňuje. Z tohoto důvodu se o
vojenských lodích mluví jako o „nejlepších ambasadorech“. Coutau-Bégaire tvrdí, že jsou
reprezentací národní suverenity, jelikož de facto plovoucím územím daného státu v mezinárodních
vodách (Coutau-Bégarie 2010; Martin 1967). Proto je každý pohyb, především letadlových lodí,
bedlivě sledován. Nejde tedy pouze o faktickou sílu a vojenský potenciál pro nasazení v boji, ale
také jde o to, co daná flotila představuje a jak můžeme interpretovat její přítomnost v té které části
oceánu. Navíc, specifikum námořnictva spočívá také v tom, že musí být v operativní vzdálenosti od
bodu zájmu, na který chtějí působit. Díky této specifičnosti vznikl koncept Námořní přítomnosti,
naval presence, jako demonstrace odhodlání státu bánit své zájmy (Widen 2011, p. 724).
Námořní přítomnost byla jádrem zájmu například pro Martina, který považoval efekt námořnictva
během míru pro přínosnější pro stát, než-li jeho užití v konfliktech. Právě díky značnému tlaku a
vlivu, které námořnictvo poskytuje jej nazval „malé kousky národní suverenity“ (Martin 1967, p.
138-139). Právě námořní přítomnost v místech poblíž konfliktu vysílá jasný signál, že představuje
zájem pro daný stát a pokud bude překročena hranice mezi mírem a válkou, jeho námořnictvo je
poblíž a připravené (Widen 2011, p. 724). Widen spojuje koncept Námořní přítomnost s konceptem
Demonstrace síly, show of force, na příkladu Šesté flotily Amerického námořnictva. Středomořská
flotila Spojených států je běžně přítomna ve Středozemním moři a podniká plavby, pokud je ovšem
nějaká její část odvolána, aby se přiblížila k nějaké zóně konfliktu, jedná se Demonstraci síly (Widen
2011, p. 724). Tato demonstrace síly spadající pod Námořní diplomacii byla zkoumána například
Robertem Mandelem.

Mandel zkoumal efektivitu Demonstrace síly v druhé polovině 20. století. Tvrdil, že v té době je
nejčastějším nástrojem Demonstrace síly Diplomacie dělovým člunem (Mandel 1986, p. 62). Ve
svém článku pečlivě konceptualizoval jednotlivé kategorie užití tohoto nástroje a studoval, jaké jsou
výsledky pro jednotlivé typy pomocí kvantitativní analýzy. Došel k zajímavému poznatku, že
rozhodné použití, které vytvoří fait accompli je jednoznačné efektivnější než další možné druhy, jako
například odstrašující, či multilaterální (Mandel 1986, p. 72-73). Dále výsledky jeho práce tvrdí, že
odstrašující Diplomacie dělových člunem převažuje nad tou, která vyzývá k poslušnosti. Zejména
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relevantní pro tuto práci je jeho zjištění, že Demonstrace síly, je efektivnější v dosažení výsledků než
její užití (Mandel 1986, 73). V neposlední řadě je nutné zmínit, že jeho závěry argumentují, že
nezáleží na celkové rovnováze sil aktérů, ale na jejich relativní připravenosti na válku a na tom, zda
stát, který zastrašuje již v dané oblasti vedl válku (Mandel 1986, p. 73). Ačkoliv bych měl osobní
výhrady ohledně Mandelova tvrzení o významu poměru sil, připravenost na válku a válečná historie
se zdají být velmi přesvědčivými argumenty pro úspěch Demonstrace síly, jelikož záleží na
kredibilitě vyslaného signálu.
Z Mandelovy práce můžeme vyvodit závěr, že v Námořní diplomacii je velmi důležité, aby stát byl
schopen dostát svým hrozbám a to, vojenským cvičením a udržováním armády v bojeschopném
stavu. Budu argumentovat, že proti-pirátské mise poskytují nenahraditelnou příležitost jak cvičit
operace schopnost námořnictva daleko od domovského přístavu a proto je atraktivní se těchto misí
účastnit, jelikož v důsledku zvyšují vojenskou kapacitu státu.

Velká Strategie
Diplomacie nátlakem

Námořní diplomacie

Demonstrace síly

Protipirátské mise

Graf č.1: Protipirátské mise v kontextu námořní strategie, zdroj: autor

V neposlední řadě bych chtěl uvést, jaké prisma budu užívat v této práci při studiu proti-pirátských
misí. Protipirátské mise jsou, jak budu argumentovat níže v této práci, považovány za nástroj
zahraniční politiky pro dosažení strategických zájmů státu. Spadají pod koncept Demonstrace síly,
jelikož participace na protipirátské misi nutně znamená, že daný stát má v dané oblasti zájem, a proto
do ní vysílá své válečné loďstvo. To samo o sobě je Demonstrací síly, jelikož se jedná o: „mobilizaci
fyzické síly uniformované armády, státními autoritami ve snaze ovlivnit, nebo být připraven ovlivnit,
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chování aktérů v jiném státu bez použití kontinuálního násilí“ (Blechman a Kaplan, 1978, p. 12, in
(Mandel 1986, p. 61)). Tento nástroj je součástí Námořní diplomacie, která skýtá paletu možností
využití vojenské flotily. Například pro zlepšení vyjednávací pozice státu, či prestiže pro stát (Booth
2014, p. 26). Diplomacie nátlakem zaštituje obecně vlivové schopnosti státu, pro prosazení svých
zájmů pomocí vojenských prostředků, ať již přímo či nepřímo (Schelling 2008). A konečně všechny
tyto koncepty a teorie bychom mohli zahrnout do Velké strategie, kterou státy vytvářejí a sledují, aby
maximalizovali své zahraničně-politické a ekonomické zisky (Milevski 2016, p. 1).

1.2.

Vysvětlení motivace aktérů

V této části práce budu sledovat jaké jsou motivace aktérů pro jejich angažmá ve sledovaných
oblastech oceánu. V této práci tvrdím, že jejich skutečné motivace jsou nedeklarované, nicméně se
pokusím poukázat, jak státy definují své postoje ve vládních dokumentech vzhledem k oblasti
námořní bezpečnosti. Na základě těchto dokumentů státy formulují svoji politiku námořní
bezpečnosti. Obecný argument této práce spočívá v tom, že proti-pirátské mise jsou součástí námořní
diplomacie. Pokud stát formuluje nějaké principy, které opírá o svůj národní zájem, geopolitiku a
mezinárodní situaci, nebude tento postoj měnit během proti-pirátské mise. Z tohoto vyplývá, že
soubor všech aktivit státu v oblasti námořní bezpečnosti je projevem jeho námořní diplomacie,
včetně využití armádního námořnictva v boji proti pirátům.
V National Security Strategy (NSS Národní Bezpečnostní Strategie) Spojených států z roku 2006,
se píše, že Spojené státy stále čelí výzvám jak tradičním, jako jsou státní armády a námořnictva, tak
netradičním jako terorismus či pirátství (The White House 2006, p. 43-44). V roce 2010 se již NSS
zmiňuje o nutnosti zachovat sdílené užívání oceánu. Dále se hovoří o tom, že Spojené státy budou
nadále chránit volný obchod skrze „strategické úžiny“ a „vitální námořní cesty“. Dokument zmiňuje
nutnost monitoringu, dodržování mezinárodních pravidel a jasnou opozici vůči snahám o omezení
přístupu k těmto strategickým oblastem (The White House 2010, p. 49-50). V dalším zveřejněném
NSS z roku 2015 Spojené státy stále deklarují, že chtějí udržet volný pohyb a odstrašit ty, kteří by jej
chtěli ohrozit. Vyzdvihují mezinárodní spolupráci v oblasti v boji proti pirátství v Adenském zálivu
(The White House 2015, p. 13). V roce 2017 NSS označuje Čínu a Rusko za revizionistické
mocnosti, které nehrají podle tradičních pravidel a nevnímají rozdíl mezi válkou a mírem. Dále se
hovoří o jejich snaze podrýt dosavadní převahu Spojených států například i v námořní oblasti. (The
White House 2017, p. 25-28). Spojené státy mají ve zkoumaných oblastech své strategické zájmy,
což vysvětluje jejich předsunuté flotily, zejména 5. 6. a 7. (Swartz 2017, p. 11-15). Nicméně se zdá,
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že Spojené státy jsou nakloněné mírové spolupráci s Ruskem, do období ruské invaze na Krym
(Swartz 2017, p.32), a dokonce i s Čínou (Swartz 2017, p.23). Vezmeme-li v potaz otevření čínské
základny v Džibutsku či island-grabbing a samotnou invazi na Ukrajinu, myslím si, že je legitimní
otázkou, zda Spojené státy nepodcenily tyto hrozby a zda spolupráce s těmito mocnostmi byla
recipročně viděna jako snaha spolupodílet se na vymáhání vlády mezinárodního práva. Je nutné
zmínit také motivaci, či strategii Severoatlantické Aliance (NATO), ačkoliv se poměrně logicky
shoduje se strategií USA, můžeme zde vidět větší snahu o multilateralitu v řešení problémů, což je
opět poměrně logické, pokud se jedná o mezinárodní instituci (NATO 2011). Můžeme tedy říct, že
v důsledku NATO a Spojené státy mají do značné míry společné zájmy

Je poměrně složité posoudit, do jaké míry se dá konstatovat shoda zájmů EU a NATO respektive
Spojených států. Ačkoliv sdílejí podobné ideje a úzce spolupracují, jejich bezpečnostní politika je
v mnoha ohledech autonomní a volí odlišné přístupy. Pokud budeme studovat strategické materiály
EU, konkrétně o Strategii Námořní Bezpečnosti z roku 2014, zjistíme, že narativ EU je odlišný
(Council of the European Union 2014). Předně celkový pohled na námořní bezpečnost je brán z více
právního a multilaterálního úhlu pohledu (Council of the European Union 2014, p.3). Poměrně
zajímavé je, že jsou ihned zmíněny mořské instalace, jako ropné plošiny, jakožto předmět zájmu EU
(Council of the European Union 2014, p.1). Jak tato formulace vysvětluje zapojení EU v Guinejském
zálivu budu argumentovat níže. EU explicitně zmiňuje regionální spolupráci v Adenském zálivu a
Guinejském zálivu, jakožto předmět svých zájmů (Council of the European Union 2014, p. 4). Za
hlavní partnery spolupráce označuje USA a NATO (Council of the European Union 2014, p.5). Dále
se v dokumentu uvádí, že aktivity EU by měly mít globální dosah, a měly by bojovat s příčinami
pirátství (Council of the European Union 2014, p. 9-10). EU tímto deklaruje, že má globální ambice
a za druhé jako jediný dokument zmiňuje boj s příčinami pirátství, ne jen s důsledkem. EU se tedy
prezentuje jako altruistický aktér, který chce vymáhat zejména mezinárodní právo.

Narativ čínských strategických dokumentů je vcelku variabilní v průběhu studovaného období.
Nicméně jeden aspekt je poměrně neměnný, a sice snaha etablovat Čínskou lidovou armádu, jako
respektovanou instituci na mezinárodním poli, která odpovídá rostoucím zahraničním zájmům Číny.
V roce 2006 se v dokumentu China’s National Defense (CND) píše, že Čína chce posílit své bojové
schopnosti především v oblasti námořnictva. Námořnictvo dostalo prioritu a buduje především
informační systémy, které byly schopné obstát v moderním boji. Navíc, čínské námořnictvo se
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podstupuje nové druhy cvičení a experti studují teorii moderních námořních operací (State Council
of the People’s Republic of China 2006). Z těchto dokumentů vidíme, že čínské námořnictvo má za
úkol zdokonalit své schopnosti v moderním boji a především vyvinout informační systémy, které
budou fungovat kdekoliv na světě, což je poměrně složité. V roce 2008 se v CND objevuje kapitola
„Budování síly a koncept Aktivní obrany“. Čína zde posiluje svoji vizi silné armády a její využití
v tzv. MOOTW ( Military operation other than war, Vojenské operace, jiné než válka), Čína
posiluje své výcvikové schopnosti v této oblasti. Dále je zde zmíněný princip Aktivní obrany. Jedná
se strategii zastrašení a ničivého odvetného útoku. V rámci této strategie Čínská armáda chce plnit
své „historické mise“ a vyhrávat lokální války. V rámci této iniciativy chce Čína posílit svou
schopnost ovládat námořní prostor a provádět MOOTW, jako předpoklad úspěchu v budoucích
válkách. Skrze tyto operace je Čína schopna cvičit a plánovat budoucí vojenské mise (State Council
and of the People’s Republic of China 2009). V CND z roku 2015 se Čína vidí jako rozvíjející se
mocnost, kterou ovšem čím dál, tím více ohrožuje mezinárodní závod o distribuci moci, který se
zintenzivňuje. Dále existuje riziko lokálních válek, a tradiční a netradiční hrozby. To, dohromady
s rozvíjejícími se čínskými zájmy nutí Čínu dále udržovat princip Aktivní obrany. Proto armáda musí
chránit Čínské zámořské zájmy, musí být schopna operativně reagovat na námořní problémy, jako
ohrožení strategických námořních linek. Navíc vzhledem k tomu, že moc Číny roste, zavazuje se ke
stupňované angažovanosti k udržení mezinárodního pořádku. V CND pro „Novou Éru“ z roku 2019,
má Čína poměrně jiný tón, než v předchozích dokumentech. Ze začátku jsou Spojené státy, NATO,
ale i Rusko označeny za aktéry stupňující mezinárodní militarizaci. Čínské zámořské zájmy jsou
ohroženy „bezprostředními hrozbami“ jako nestabilita, pirátství či terorismus. Mezinárodní situace je
obecně vyobrazena jako vyostřená. Tím Čína vysvětluje, že je nucena budovat podpůrná zařízení pro
ochranu svých zájmů, jako například základnu v Džibutsku, otevřenou v srpnu 2017. Tato základna,
dle Číny, slouží především jako podpora pro vojenské námořnictvo a slouží jako centrum pro
vzdělávání místních vojenských představitelů (The State Council Information Office of the People’s
Republic of China 2019). Z výše popsaného vyplývá, že Čína s postupem času získávala potřebné
zkušenosti a sebevědomí, které nakonec vedlo k upevnění jejích zájmů v Africe, právě otevřením
základny v Džibutsku. Obecně Čína tvrdí, že se pouze brání mezinárodnímu tlaku a hrozbám.
Nicméně, jak budu argumentovat níže, Čína velmi potřebovala získat zkušenosti ze zámořských
operací , aby získala větší váhu ve světě a aby byla schopna ochránit své dodávky ropy.
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Pokud se podíváme na strategické materiály Indie, zjistíme, že poměrně dlouhou dobu de facto
neexistovaly, či nebyly publikovány.1 Nicméně v roce 2019 byl vydán dokument India’s National
Security Strategy, který nese prvky anglosaského vlivu. Tento dokument vysvětluje indickou vizi
mezinárodního pořádku. Představuje situaci jako vypjatou, zejména mezi USA a Čínou, která
iniciativou Belt and Road, intervenuje do tradičně euro-amerických zahraničních zájmů (Lt Gen D S
Hooda (Retd) 2019, p. 3-4). Ačkoliv Indie tradičně považuje Pákistán, za hlavní antagonní stát, celou
jednu část věnuje Číně ((Lt Gen D S Hooda (Retd) 2019, p.10-11). Indie je dle vlastních slov
„citlivá“ na jakékoliv čínské aktivity v Indickém oceánu a tvrdí, že Čína je v této části oceánu
přítomna čím dál, tím více a podniká delší mise (Lt Gen D S Hooda (Retd) 2019, p.11). Vůči
Indickému oceánu Indie tvrdí, že odmítá zastrašování a nátlak na indické námořnictvo a že zvětšující
se „Čínská stopa“ v tomto regionu přispívá k jeho destabilizaci, včetně k větší obezřetnosti menších
států (Lt Gen D S Hooda (Retd) 2019, p. 14). Indie chce region stabilizovat skrze spolupráci,
nicméně je rozhodnuta demonstrovat své odhodlání silou (Lt Gen D S Hooda (Retd) 2019, p.33).
Jako hlavního protivníka v námořním soupeření Indie je jednoznačně označena Čína, která dle Indie
zasahuje do indické přirozené sféry vlivu v Indickém oceánu, který zahrnuje jak Adenský záliv, tak
Malackou úžinu.

Ruskou federaci záměrně ponechávám jako poslední ze zmíněných mocností, jelikož je typicky spíše
pozemní nežli námořní silou. Nicméně role Ruska není irelevantní, proto jsem zanalyzoval ruskou
Národní strategii do roku 2020, publikovanou v roce 2009. Tento dokument, jako ty předchozí
vytyčuje základní záměry Ruské federace, především co se týče zahraničně politických a
bezpečnostních otázek. Ihned zprvu zmiňuje expanzivní tendenci NATO, jako předmět jeho
znepokojení (Russian Federation 2009, p. 2). Rusko tvrdí, že vede racionální a pragmatickou
zahraniční politiku, a pokud to bude možné, bude mít dobré vztahy s USA a Evropou. Je připraveno
své zájmy hájit silou, především odmítá americké rakety v Evropě (Russian Federation 2009, p. 3-6).
Dokument tvrdí, že Ruská federace užívá tzv. strategické odstrašení, pro ochranu svých zájmů a jako
svou primární oblast zájmu označuje Centrální Asii (Russian Federation 2009, p. 3,5). Jak již bylo
zmíněno, Ruská federace má své zájmy především na souši, nicméně sama se angažovala
v Adenském zálivu, dokonce společně s USA. Ruská federace se zdá býti mezi těmito aktéry
anomálií, jelikož nedeklaruje své strategické zájmy s ohledem na moře.

1

Jak například ilustruje Aarvid Gupta: https://thediplomat.com/2011/10/an-indian-security-strategy/
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Následující tabulka zobrazuje jednotlivé deklarované úmysly všech hlavních aktérů. Především zda
aktér zmiňuje, že má nějaké regionální zájmy. Pokud například Čína zmíní, že zachování námořních
tras je pro ni strategickým zájmem, pak logicky vyplývá, že ze studovaných oblastí má zájem o
Adenský záliv a Malackou úžinu, jelikož leží na jedné z hlavních obchodních tras. Takový případ
označuji ANO. Pokud z analýzy vyplývá, že pro aktéra daná oblast není strategickou prioritou,
označím jej jako NE. Jako námořní konkurent je označen aktér, který je zmíněn ve strategických
dokumentech, jakožto možné ohrožení námořních zájmů. Pokud by námořní konkurent již v oblasti
působil, je pravděpodobnější, že se daný stát také zapojí. Za deklarovaný cíl označuji hlavní téma
strategických dokumentů, které si aktér sám přisuzuje.

Adenský

Malacká

Guinejský Námořní

záliv

úžina

záliv

Konkurent

Deklarovaný Cíl

Spojené

Udržení vojenské převahy, Ochrana

státy

ANO

ANO

NE

Čína

zájmů

NATO

ANO

ANO

NE

Čína, Rusko

Ochrana zájmů, Obrana aliance
Mezinárodní spolupráce,

EU

ANO

ANO

ANO

Není zmíněn

Ochrana zájmů

Rusko

ANO

NE

NE

NATO

Ochrana zájmů

Spojené
Čína

ANO

ANO

NE

NATO

Státy, Zvýšená bojeschopnosti námořnictva,
Ochrana zájmů
Ochrana zájmů, Kontrola Indického

Indie

ANO

ANO

NE

Čína

oceánu

Tabulka č.1 Přehled deklarovaných regionálních zájmů, konkurentů a cílů jednotlivých aktérů (zdroj: autor)

V této pasáži jsem představil národní strategie, tak jak je deklarují hlavní aktéři mezinárodní
politiky. Ačkoliv v této práci tvrdím, že státy mají nedeklarované cíle, věřím, že tyto dokumenty jsou
výstupem národní administrativy a reflektují národní racionální postupy tvorby politik. Pomocí
těchto dokumentů si můžeme představit, jaké mají státy stěžejní zájmy. V následující pasáži budu
argumentovat, že tyto zájmy sledují i v rámci proti-pirátských misích, které oficiálně mají
„altruistickou funkci“. Netvrdím, že proti-pirátské mise, které mobilizují námořnictvo, nemají za cíl
boj s piráty, nicméně tvrdím, že to není jejich jediný účel.
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1.3. Proti-pirátské mise jako nástroj námořní diplomacie
V této části práce budu konfrontovat teorii námořní bezpečnosti, deklarované strategické cíle států a
data o jednotlivých misích a počtu pirátských útoků v průběhu let. Pomocí komparativní analýzy
budu studovat motivaci pro proti-pirátské mise v jednotlivých oblastech a podrobím testu
výzkumnou hypotézu, že kauzálním faktorem pro účast v misích jsou především geopolitické. Pro
potvrzení této hypotézy je nutné nahlížet na chování jednotlivých aktérů v rámci zahraničněpolitického kontextu.

1.3.1. Adenský záliv
Proti-pirátské mise v Adenském zálivu patří k nejznámějším, jelikož pirátství v této oblasti
představovalo jeden z nejvýznamnějších námořních problémů nového milénia. Za zkoumané období
od roku 2006 do roku 2018, kdy jsou poslední přístupná data IMO, proběhlo v této oblasti 1120
pirátských útoků. Tato oblast je předmětem strategického zájmů všech zkoumaných aktérů, proto
nepřekvapí, že se všichni vojensky zapojili. Samotné zapojení aktéra do mise ovšem nedokazuje, že
má nějaké vlivové cíle. Pro takové posouzení je třeba zanalyzovat povahu chování daného aktéra
s celkovým vývojem počtu útoků.

2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

224

188

251

99

26

15

19

25

25

11

NE* NE* ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NATO

NE

NE ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

EU

NE

NE ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Rusko

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Čína

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Indie

NE

NE ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Počet
útoků
Spojené
státy

35

67

135

Tabulka Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Adenském zálivu,
č.2

zdroj: autor, IMO

V tabulce č.2 můžeme vidět vývoj počtu pirátských útoků v oblasti Adenského zálivu od roku 2006
do roku 2018. Nejprve je zde patrný strmý nárůst v roce 2008 a s ním i zapojení prvních aktérů.
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Následně je patrné, že od roku 2013 jsou počty útoků pod hranicí před vlnou proti-pirátských misí.
Nicméně můžeme vidět, že jediný aktér, který své mise zrušil byla Severoatlantická aliance, jejíž
mise skončila v roce 2016 (NATO n.d.). V tabulce udávám ANO pro každý rok, kdy se zkoumaný
aktér zapojil do boje proti pirátům skrze své námořnictvo. NE uvádím pro rok, kdy aktér nepůsobil
v oblasti vojensky, či se přímo neúčastnil proti-pirátských misí. Případy označené jako NE*
reprezentují zvláštní případy, kdy stát oficiálně proti-pirátskou misi nevede, nicméně jeho aktivity
zahrnují užití vojenského námořnictva při cvičení místních ozbrojených sil k boji proti pirátům a
případy tomu podobné. Ačkoliv se nejedná o proti-pirátské mise, musíme tyto situace vzít v potaz,
jelikož také mohou spadat pod Námořní diplomacii.
Spojené státy byly zapojeny ve více misích. Jednak v rámci operace NATO, ale také v rámci
CTF:151. CFT:151 je mezinárodní iniciativa, která vznikla na základě rezoluce Bezpečnostní rady
OSN a jejíž předsednictví má rotující schéma (CMF n.d.). Vzhledem k tomu, že Spojené státy mají
svoji 5. flotilu trvale umístěnou v Bahrajnu, a základnu v Džibutsku, není větších pochyb o
amerických zájmech na Blízkém východě a snaze Spojených států je bránit. Spojené státy v rámci
těchto misí chtěli především udržet svoji pozici, jakožto země s největší vojenskou převahou a
schopností zasáhnout po celém světě. Tato pozice je shodná s analýzou amerických strategických
dokumentů viz. tabulka č. 1.
Hlavní iniciativou NATO byla operace Ocean Shield, která od konce roku 2008 doprovázela
obchodní lodě a sloužila jako odstrašující síla v regionu. Skončila v roce 2016, jelikož od roku 2012
došlo k rapidnímu poklesu útoků. (NATO n.d.) Tato mise byla unikátní zejména v tom, že s ní
spolupracovala nejen Evropská Unie, ale také Rusko a Čína. Spolupráce spočívala především ve
sdílení informací tzv. systém SHADE.2 Je poměrně překvapivé, že se při této misi etablovala
spolupráce NATO a Ruska, kteří se vzájemně vidí, jako největší hrozby. Nicméně pokud protipirátské mise nepovažujeme pouze za vojenskou misi, ale také za námořní diplomacii, nabízí se
možná vysvětlení. Námořnictvo, jakožto „nejlepší ambasador“ (Coutau-Bégarie 2010), může mít
stejný efekt jak při zastrašování, tak při spolupráci, jelikož jde především využít viditelnosti síly
(Bull 1976:p. 6). Nicméně, zda šlo o projev vůle Ruské federace ke spolupráci s NATO, je velmi
problematické zodpovědět, vzhledem k tomu, že v roce 2014 napadlo Ukrajinu.

2

https://www.maritime-executive.com/blog/ocean-shield-achieved-its-mission
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Ruské proti-pirátské mise byly převážně nezávislé. Jak jsem uváděl v tabulce výše, hlavní motivací
Ruska je ochrana jeho zájmů. To mohu ilustrovat na příkladu, kdy byla v září 2008 unesena loď MV
Fainy, údajně převážející vojenský materiál do Ruska. Tím se znásobila snaha Ruska zapojit se do
mezinárodních proti-pirátských misí (Zidaru and Georgescu 2013, p. 99-100). Rusko se snaží udržet
svůj obraz velmoci, proto alespoň v omezených počtech vysílá své lodě demonstrovat Ruskou
námořní přítomnost (Zidaru and Georgescu 2013,p. 99). Nicméně kondice Ruského námořnictva
nedovoluje tento status dlouhodobě udržet, jak znázorňuje jeho momentální potíž s modernizací
jediné letadlové lodě Admirál Kuzněcov. 3
Zřejmě nejvíce dynamickým aktérem se zdá být Čína, jelikož proti-pirátské mise jsou první její
nasazení námořnictva v tzv. High Seas, čili daleko od domovského přístavu (Erickson and Strange
2013, p. 2). Pro Čínu mise v Adenském zálivu představují jedinečnou příležitost, jak si otestovat své
námořnictvo, reálnou kooperaci jednotlivých institucí a jak získat mezinárodní prestiž. Navíc Čína je
nejvíce ohrožená země, pokud by došlo k přerušení strategických námořních cest. Z tohoto důvodu
v roce 2009 Generální tajemník Komunistické strany Číny Hu oznámil tzv. Nové mise pro čínskou
armádu, které budou chránit expandující čínské zájmy. Čína vsadila mimo jiné také na MOOTW,
což zahrnuje i proti-pirátské mise (Erickson and Strange 2013, p .2-5). Čína se podle mnoha zdrojů
snažila v rámci této mise získat co nejvíce zkušenosti, které by mohla použít v budoucím boji, či
k získání mezinárodní prestiže. Například, když se velmi krátce po svém nasazení v Adenském
zálivu snažila převzít předsednictví v mechanismu SHADE, který na bázi pravidelných schůzek
koordinoval proti-pirátskou činnost v zálivu (Erickson and Strange 2013, p. 60).
Příkladem Námořní diplomacie během mise v Adenském zálivu, mohou být také vzájemné návštěvy
a výměny zkušeností. Do nasazení v Adenském zálivu bylo čínské námořnictvo poměrně neznámé,
čili se naskytla možnost, jak představit čínské schopnosti jak Spojeným státům, tak NATO nebo
Indii. Dle Admirála Michaela McDevitta se může mezinárodní zapojení sil datovat před a po protipirátských misích v Adenu, jelikož přítomnost Číny byla něčím bezprecedentním. (Erickson and
Strange 2013, p. 103-108) Je zřejmé, že všichni hlavní aktéři sledovali schopnosti čínského
námořnictva, jelikož se jednalo o první jejich nasazení v podobné misi. To samo o sobě poskytlo
Číně možnost demonstrovat svoji sílu a nové technologie. Jak tvrdí samotní představitelé čínského
námořnictva, tyto mise pomohly utvořit dobrý obraz jak doma, tak v zahraničí (Erickson and Strange
2013, p. 18). Dle mého názoru je to důkazem, že Čína využila této příležitosti k posílení svého vlivu,
3

https://nationalinterest.org/blog/buzz/admiral-kuznetsov-russia’s-hunk-o’-chunk-junk-aircraft-carrier-wont-die-134277

23

Jakub Novotný

jak na Blízkém Východě, na jehož ropě je čím dál tím víc závislá, ale také k demonstraci svých
rostoucích ambicí.
Obecně se dá říci, že v případě Adenského zálivu existuje korelace mezi strategickými zájmy,
možnosti dosáhnout zahraničně politických zisků a účastí v proti-pirátském boji. Především pokud
vezmeme v potaz, že od roku 2012 rapidně ubylo útoků, tak se zdá být zapojení do proti-pirátských
misí zbytečné. Z tohoto důvodu NATO zastavilo svoji misi Ocean Shield. Navíc pokud přihlédneme
k tomu, že bývalý vrchní velitel aliančních vojsk NATO James Stavridis, tvrdí, že útoků rapidně
ubylo když si soukromé společnosti objednaly bezpečností služby na paluby svých lodí (Stavridis
2017, p. 350). I vzhledem k tomuto tvrzení se nabízí argument, že pro setrvání aktérů po roce 2012 je
spíše možnost průběžně ukazovat svoji sílu a zároveň se těšit z mezinárodní prestiže.

1.3.2. Malacká úžina
Pokud se podíváme na případ Malacké úžiny, vidíme, že ve studovaném období zde nepůsobila
žádná proti-pirátská mise sledovaných aktérů. A to i přes rapidní nárůst počtu útoků zejména v letech
2014 a 2015. Nečinnost zahraničních aktérů je v tomto případě možná vysvětlit zejména tím, že
většina úžiny je v jurisdikci Singapuru, Malajsie a Indonésie (Brewster 2010, p.14). Jedná se o
poměrně rozvinuté státy se silnou suverenitou, čili jakákoli nekoordinovaná námořní činnost je nutně
problematická, obzvláště v takovém relativně malém prostoru.
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Malacká
úžina

2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19

12

2

2

3

22

24

17

81

134

21

26

8

státy

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NATO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

EU

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Rusko

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Čína

NE* NE* NE* NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

Indie

NE* NE* NE* NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

Počet
útoků
Spojené

Tabulka Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Malacké úžině,
č.3

zdroj: autor, IMO

Například Indie již od roku 2001 nepřímo nabízí bezpečnostní záruky v této úžině, nicméně se snaží
vyhnout otevřenému vměšování. Právě pod záminkou proti-pirátských aktivit se snaží mít nějakým
způsobem trvale přítomné námořnictvo, či udržovat dialog se státy úžiny o možné spolupráci
(Brewster 2010, p. 14-15). Podle mého názoru se jedná o Námořní diplomacii skrze proti-pirátské
mise, nebo alespoň snahu o ně. Z tohoto důvodu jsem v tabulce č. 3 uvedl Indické aktivity jako NE*,
jelikož nemůžeme tyto aktivity ignorovat, jako bezvýznamné. Ačkoliv Indie oficiálně žádnou protipirátskou aktivitu nevede, minimálně od června 2017 má trvalé hlídky v oblasti4. O indických
zájmech kolem Malacké úžiny není pochyb (Bajpaee 2019; Thoker and Ramzan 2018; Brewster
2013). Nicméně zmíněná snaha o poskytnutí proti-pirátských aktivit nám ukazuje vztah mezi
zahraničně-politickými zisky, Námořní diplomacii a těmito aktivity potlačující pirátství.
Dalším aspektem proti-pirátských iniciativ a Malacké úžiny je ReCAAP, regionální mezivládní
ujednání o spolupráci v boji proti pirátství v Jihovýchodní Asii, především v oblasti Malacké úžiny.5
Bylo založeno v roce 2006 a zakládajícími členy byly Indie a Čína, proto je také nutné jejich aktivity
označit jako NE* již od roku 2006. Indicií, že i zde dochází k Námořní diplomacii je fakt, že v roce
Mise pod názvem MALDEP. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indian-navys-malaccadeployment-spots-chinese-ships-in-indian-ocean/articleshow/63803599.cms?from=mdr
5 https://www.recaap.org/about_ReCAAP-ISC
4
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2014 do této organizace vstoupily Spojené státy.6 Vezmeme-li v potaz přebalancování Spojených
státu k Asii, tzv. Asian Pivot7, jejich zapojení do regionální iniciativy v boji proti pirátům může být
pochopeno, jako demonstrace síly a vojenské přítomnost.

1.3.3. Guinejský záliv
Posledním zkoumaným případem je Guinejský záliv. Zprvu je nutné uznat, že data poskytnutá IMO
o počtu pirátských útoků mohou být nepřesná (Zhou and Seibel 2015,p 14), jelikož pirátství
v Guinejském zálivu se často odehrává v teritoriálních vodách či deltě řeky Niger. V tabulce č.4 je
přehled zapojení sledovaných aktérů do proti-pirátských misí v Guinejském zálivu. Je evidentní, že
jak povaha útoků nacházejících se v teritoriálních vodách, tak nedeklarovaný strategický zájem
aktérů (viz. tabulka č.1) mají vliv na vlažnost mezinárodní reakce. Nicméně můžeme pozorovat, že
od roku 2014 tři hlavní aktéři vyvíjejí aktivity, které se dají označit jako nepřímý boj s piráty, proto
nesou označení NE*.

Guinejský
záliv

2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

60

47

61

64

54

45

35

62

48

81

státy

NE

NE* NE* NE

NE

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

NATO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

EU

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

Rusko

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Čína

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE*

NE*

NE*

NE*

NE*

Indie

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Tabulka

Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Guinejském

č.4

zálivu, zdroj: autor, IMO

Počet
útoků

50

46

Spojené

Předchozí studie, které vysvětlovaly limitovanou mezinárodní odpověď na pirátství v Guinejském

6
7

https://www.cnbc.com/2014/09/16/y-us-to-enter-fight-against-pirates-in-asia.html
https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/04/what-exactly-does-it-mean-that-the-us-is-pivoting-to-asia/274936/
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zálivu argumentovali nízkými náklady, či malou frekvencí útoků oproti Adenskému zálivu (Say
2012). Můj argument stojí na tezi, že malou mezinárodní angažovanost vysvětluje právě
nedeklarovaný zájem aktérů. Nicméně, dle mého názoru zde existuje potenciál pro vyšší zapojení,
vezmeme-li v potaz ekonomický a demografický vývoj západní Afriky. Navíc, si myslím, že z dat se
dá vyčíst, že pokud se zapojí Námořní konkurent (viz. tabulka č.1), tak stát o jehož konkurenta se
jedná, bude více motivován do oblasti zasáhnout právě kvůli Námořní diplomacii.

Evropská Unie jako jediná ve studovaných strategických dokumentech uvedla svůj strategický zájem
na boji s piráty v Guinejském zálivu (viz. tabulka č.1). Navíc velmi konkrétně uvedla, že má zájem
střežit tzv. off-shorovou infrastrukturu. To si vysvětluji zejména ropnými zájmy některých členských
států jako Francie či do Brexitu Velká Británie. Navíc 10% ropy a 4% zemního plynu se do EU
dováží právě ze zálivu (Zhou and Seibel 2015, p. 14). V roce 2014 Evropská unie představila svůj
strategický plán pro námořní bezpečnost, a v něm program GoGIN nástupce programu CRIMGO
(Council of the European Union 2014, p. 20). Jde především o budování kritické infrastruktury
nezbytné pro boj proti pirátům. Nicméně EU poskytuje také know-how, výcvik a některé členské
sáty mají vlastní proti-pirátské mise v Guinejském zálivu8.
Dalším významných aktérem v zálivu jsou Spojené státy, které se angažují již od roku 2007. Nejprve
od listopadu 2007 do května 2008 americké námořnictvo nasadilo USS FORT MCHENRY a HSV
SWIFT pro výcvik tamních bezpečnostních složek (Kuzmick 2013, p. 7). Jak tvrdí velitel operací a
misí Admirál Joseph Kuzmick, tato spolupráce se převtělila do Africa Partership Station (APS).
Spojené státy v rámci cvičení OBANGAME EXPRESS cvičí námořnictva zálivu každý rok od roku
2011 (Kuzmick 2013, p 8). Ačkoliv Spojené státy expresivně neoznačily Guinejský záliv za
strategický předmět zájmu, je evidentní, že jsou vojensky přítomné již delší dobu. Důkazem, že
jejich zájem o tuto oblast přetrvává jsou i další iniciativy a především další nasazení vojenského
námořnictva do oblasti.9 Možným vysvětlením pro Americké zapojení v zálivu může být jednak
jejich deklarovaný cíl Globální vojenské převahy, navíc tyto iniciativy poskytují možnost získat
prestiž v rychle se rozvíjející části Afrického kontinentu.
Posledním významných aktérem je Čína, jejíž reakce se zatím zdá být poměrně limitovaná
v porovnání s EU a Spojenými státy (Zhou and Seibel 2015, p. 15-16). Ačkoliv Čína poskytovala
know-how již v roce 2011, její pomoc nezahrnovala užití vojenské síly, proto její tehdejší aktivity
Například francouzská mise Corymbe https://www.lopinion.fr/edition/international/dans-golfe-guinee-france-appuieafricains-dans-leur-chasse-aux-pirates-112651
9 https://www.voanews.com/africa/us-navy-ghana-collaborate-securing-gulf-guinea
https://navaltoday.com/2019/07/04/us-navy-sends-2nd-vessel-to-gulf-of-guinea/
8
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není možné v tabulce označit jako NE*. Nicméně již v roce 2014 čínské námořnictvo, konkrétně 16.
doprovodná flotila podnikla společné cvičení s nigerijským námořnictvem.10 V roce 2015 Čína
dodala nigerijskému námořnictvu námořní techniku,11 což jen dokazuje prohloubení spolupráce
v oblasti bezpečnosti. Rok poté již Čína oznámila, že se více vojensky zapojí do mezinárodní
iniciativy.12 Ačkoliv Čínské strategické dokumenty přímo nezmiňují Guinejský záliv jako
strategickou oblast zájmu, je zřejmé, Čínský zájem o tuto oblast stoupá. Čínské ekonomické zájmy
jsou především v Angole, jelikož se jedná o druhého největšího dovozce ropy do Číny. Pirátství pro
tyto zájmy nepředstavuje velkou hrozbu. Nicméně Čína dlouhodobě stojí o přízeň afrických zemi a
investovala do off-shorových ropných zařízení v oblasti (Zhou and Seibel 2015, p 14-15). Krom
ekonomického zájmu, je nutné vzít v potaz, že v této oblasti jsou dlouhodobě přítomné Spojené
státy, čili hlavní konkurent Číny (viz. tabulka č. 1). Proto si myslím, že jedním z hlavních důvodů
pro zapojení Číny v regionu je Námořní diplomacie, coby konkurence Spojeným státům. Protipirátské aktivity jsou příležitostí, jak tuto Námořní diplomacii vést a získat prestiž a dokázat své
ambice a schopnosti.

1.4.

Interpretace výsledků

V této práci jsem provedl komparativní případové studie tří oblastí postižených piráty a zkoumal
jaké jsou motivace pro zapojení do proti-pirátských misí sledovanými aktéry. Nejprve jsem
představil dosavadní relevantní teoretickou práci v oblasti Námořní diplomacie a Námořní strategie.
Svoji hypotézu, že motivací aktérů není počet útoků, nýbrž strategické zájmy, jsem zasadil do
konceptu Námořní diplomacie. Námořní diplomacie je zahraničně-politický akt, který mobilizuje
vojenské námořnictvo. Můj argument je, že proti-pirátské mise jsou součástí Námořní diplomacie,
jelikož slouží strategickým zájmům a zahraničně-politickým ziskům aktérů. Dále jsem zasadil
Námořní diplomacii do širšího teoretického kontextu. Z tohoto vyplynulo, že proti-pirátské mise se
dají vnímat jako demonstrace síly v rámci Námořní diplomacie. Námořní diplomacie je součástí
Diplomacie nátlakem, což zapadá do širšího kontextu Velké strategie, kterou aktéři sledují pro
obranu svých zájmů a maximalizaci zahraničně-politických zisků.

http://en.people.cn/n/2014/0529/c98649-8734316-3.html
http://en.people.cn/n/2015/0207/c90883-8847453.html
12 http://en.people.cn/n3/2016/0729/c90786-9092937.html
10
11
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Abych byl schopen analyzovat strategické cíle aktérů, provedl jsem analýzu strategických
dokumentů všech aktérů (Spojených států, NATO, EU, Číny, Indie a Ruska). Z těchto dokumentů
jsem vyvodil, zda aktéři vyslovili svůj strategický zájem o jednu ze zkoumaných oblastí (Adenský
záliv, Malacká úžina, Guinejský záliv). Dále jsem označil jejich hlavního Námořního konkurenta,
čili aktéra kterého považují za hlavní ohrožení svých zájmů. V neposlední řade jsem definoval jejich
strategický cíl, který sledují (viz tabulka č.1).
Poslední částí mé práce byly samotné komparativní případové studie Adenského zálivu, Malacké
úžiny a Guinejského zálivu. Sledoval jsem chování aktérů během studovaného období (2006-2018) a
roztřídil do tří kategorií. ANO jsem označil jako zapojení aktéra do proti-pirátské mise, NE jako jeho
absenci v proti-pirátské misi v daném roce. Třetí kategorií je NE*, což označuje chování, které sice
není oficiální proti-pirátská mise, nicméně nese její prvky. Zahrnuje vojenské námořnictvo, boj proti
pirátům či vojenská spolupráce se státy regionu.
V Adenském zálivu je jasný průsečík zájmů všech aktérů, i jejich zapojení do misí (viz tabulka č.2).
Jedná o bezprecedentní úkaz, jelikož docházelo ke spolupráci všech aktérů, včetně mezinárodního
debutu Číny. Vzhledem k tomu, že všichni aktéři mají strategický zájem o Adenský záliv, a všichni
Námořní konkurenti jsou přítomní, myslím si, že hlavní motivací byla mezinárodní prestiž. Navíc,
jak bylo ukázáno, pro Čínu to byla jedinečná šance, jak otestovat svoji nově vznikající flotilu. Dle
mého názoru se jedná právě o Námořní diplomacii. Počet útoků jako vysvětlující faktor může být
relevantní pro vstup aktérů v roce 2008 a 2009, nicméně po roce 2012 je jako vysvětlující faktor
nedostatečný.
V Malacké úžině neproběhla žádná oficiální proti-pirátská mise daných aktérů. Nicméně Spojené
státy, Čína a Indie se v ní angažují. Především Indie a Čína jsou přítomny od roku 2006, což je
možné chápat v rámci regionálního soupeření, jako možný boj o vliv. Pokud vezmeme v potaz, že
Indie označuje Čínu jako svého hlavního námořního konkurenta (viz. tabulka č.3), tak Indické
zapojení v regionu se zdá být logické. Dalším aktérem, který se přidal v roce 2014 jsou Spojené
státy. Vezmeme-li v potaz, že Spojené státy oznámily své přesunutí zájmů do Asie, opět se zdá, že
vysvětlujícím faktorem pro zapojení Spojených států je zde Námořní konkurent, tedy Čína (viz.
tabulka č.1). Počet útoků byl poměrně nízký krom let 2014 a 2015, čili počet útoků by mohl vysvětlit
zapojení Spojených států, nicméně to neplatí pro Čínu a Indii. Co se týče ostatních aktérů, jejich
aktivity ve zkoumaném období nejsou pro tuto práci relevantní.
Poslední zkoumanou oblastí byl Guinejský záliv. Ačkoliv dle strategických dokumentů, pouze EU
expresivně projevila svůj zájem (viz. tabulka č.1), není jediný aktér, který je v oblasti aktivní.
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Nejdéle jsou v oblasti aktivní Spojené státy, jejichž přítomnost můžeme vysvětlit strategickým cílem
Globální vojenské převahy. Dále je v Guinejském zálivu aktivní EU, která od roku 2014 podniká
především podpůrné aktivity zemím v regionu. Krom historických vazeb, můžeme snahu EU
vysvětlit cílem Mezinárodní spolupráce a ochranou off-shorových infrastruktur, což dokazují i mise
členských států EU. V neposlední řade je v oblasti čím dál, tím víc aktivní Čína. Krom
ekonomických zájmů a snahy získat prestiž u Afrických států, argumentuji, že faktor Námořního
konkurenta hraje roli. Navíc, počet útoků jako vysvětlující faktor je problematický, jednak z pohledu
dostupnosti dat a také, rok 2014, kdy vstoupila EU a Čína, nebyl nijak významný z hlediska počtu.
Podobně jako v případě Malacké úžiny, jsou zde aktivity ostatních zkoumaných aktérů nerelevantní.

Závěr
V této práci jsem provedl tři komparativní případové studie oblastí zasažených pirátstvím. Nejprve
jsem představil stěžejní poznání v teorii námořní strategie. Následně jsem po analýze strategických
dokumentů sledoval chování Spojených států, NATO, EU, Číny, Indie a Ruska v průběhu
studovaného období. Při této studii jsem užíval premisu, že proti-pirátské mise jsou součástí
Námořní diplomacie.
Z těchto případových studií můžeme vyhodnotit, že strategické zájmy aktérů hrají roli, nicméně se
nezdají být samostatně postačující podmínkou pro zapojení aktéra do proti-pirátských misí a aktivit.
Počet útoků jako vysvětlující faktor se potvrdil v roce 2009 v Adenském zálivu, nicméně po
zavedení soukromých agentur na dopravních lodích roce 2012 počet klesl. Počet útoků je tedy po
tomto roce irelevantní a v ostatních oblastech je jako vysvětlující faktor nedostatečný. Nicméně jako
významným faktorem se zdá být přítomnost Námořního konkurenta, jelikož ve všech případech aktér
a jeho Námořní konkurent byli přítomni v dané oblasti. Jinými slovy, pokud se v oblasti nachází
aktér, kterého někdo jiný považuje za přímé ohrožení, je silně motivován zapojit se též. Čili
odpovědí na výzkumnou otázku je, že hlavní motivaci pro účast aktérů na proti-pirátských misích je
přítomnost jejich Námořního konkurenta, jak bylo dokázáno na třech případových studiích.
Tato zjištění podporují tezi, že proti-pirátské mise jsou součástí Námořní diplomacie. Navíc tato
práce pomáhá odhalit komplexnost fenoménu pirátství, jelikož je nutné studovat i jeho geopolitické
dopady. Právě tento aspekt se ukázal jako klíčový pro pochopení angažmá daných aktérů ve
studovaných oblastech. Mimo jiné, tato práce pomohla dále poukázat na určitou spojitost mezi
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námořním vzestupem Číny a vzestupem pirátství. Jak bylo v této práci zmíněno, Čína cíleně využila
tohoto vzestupujícího problému pro posílení svého vlivu a pro vybudování svých námořních
schopností. Stejně tak tato práce poukazuje na jiné případy, kdy pirátství slouží jako záminka pro
vojenskou přítomnost jako například působení Indie kolem Malacké úžiny. Tato práce pomohla
vysvětlit dynamiku fenoménu pirátství a poodhalila jeho možné dopady na světovou politiku.
Nicméně další a detailnější zkoumaní tohoto tématu je nutné. Zejména strategické dokumenty by si
zasloužily hlubší analýzu, jelikož rozsah a zaměření práce mi toto neumožnil.
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Summary
These case studies proved that the strategic interests play role in the engagement, but is not the major
factor. However, significant factor seems to be presence of actors main naval rival in the area. In
terms of number of pirate attacks, this variable explains engagement in the Gulf of Aden in 2009, but
since the number plummeted in 2012, it no more explains the presence of international navies. In the
other areas, Strait of Malacca and Gulf of Guinea, the number of attacks seems to be insignificant
factor.
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Teze bakalářské práce

Moderní pirátství : Geopolitické dopady
Zdůvodnění výběru práce:
Ačkoliv je téma pirátství stále aktuální, současné akademické práce se spíše zaměřují na
důvody pro vznik samotného jevu a jeho vývoj. Státy a vojenské aliance se spíše věnují
tomu, jak proti fenoménu moderního pirátství komplexně bojovat, aby nepředstavoval
hrozbu pro mezinárodní obchod. V práci se zaměřím na další možný úhel pohledu
zkoumání tohoto jevu. Jak jsem již zmínil, státy hledají cestu jak proti pirátství bojovat,
přičemž jako jedno možných řešení se jeví vojenská přítomnost námořnictva v postižených
oblastech. Vzhledem k tomu, že pirátství většinou postihuje geopoliticky významné oblasti
oceánů, vojenská přítomnost v místě musí dle mého mít účinek dvojí. Jednak vojenská
mise aktivně zastrašuje piráty, zároveň plní funkci “power projection” s cílem vydobýt si
respekt kolem námořních dopravních tras, demonstrovat sílu a získat si mezinárodní
prestiž. Druhé zmíněné považuji za logickou snahu vylepšit svou strategickou pozici. Má
premisa spočívá v tezi, že “běžná” přítomnost loďstva na strategických místech
mezinárodních vod, budí pozornost a provokuje reakci ostatních mocností. Proč by tedy
vojenská mise, sice s protipirátským úkolem, neměla vytvářet napětí a prostor pro konflikt?
Myslím si, že je důležité ukázat, že i na první pohled mírové mise mají hlubší geopolitický
dopad, ale i důvod. Chci tedy zmapovat toto, dle mého až tolik neprobádané odvětví studií
námořní bezpečnosti. Považuji oceán za velmi významný prostor z hlediska geopolitiky,
tedy rozložení moci v prostoru. Proto věřím, že studium tohoto fenoménu je přínosné pro
obory Bezpečnostních studií a Mezinárodních vztahů.

Předpokládaný́ cíl:
Mým cílem je studovat dopad pirátství na geopolitiku, tedy jak tento fenomén a k němu
přidružené jevy ovlivňuje rozložení moci na mapě. Jinak řečeno, chtěl bych sledovat jak
regionální a světové mocnosti reagují na pirátské aktivity ve sféře vlivu, kterou považují za
vlastní. Zmíněné reakce a námořní mise, budu kategorizovat a dále budu sledovat, které
mise se setkávají s odporem ostatních zainteresovaných zemí a nadnárodních aktérů.
Zejména budu brát v potaz jejich vlastnosti, jako například zda je mise národní či
mezinárodní, jestli má stát v regionu vojenskou základu, nebo zda-li se jedná o demokracii
a podobně.
Chtěl bych otestovat premisu, že protipirátské mise jsou více účelné politiky, které pouze
nepotlačují pirátskou aktivitu. Pokusím se prokázat, že jde také o boj o vliv na mezinárodní
vody, námořní trasy a mezinárodní prestiž. Dále bych chtěl vysvětlit důvody proč jsou
některé mise kritizované a setkávají se s ozbrojenou reakcí. Zejména chci zohlednit
geopolitické prisma, které považuji za determinantní pro takové jednání. Za cíl této práce
považuji kategorizaci protipirátských misí, kategorizaci reakci a vysvětlení daných jevů za
pomoci analýzy vojenského a politického uspořádání. Na tomto základě chci zodpovědět
výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují reakce států na protipirátské mise ostatních
aktérů?
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Metodologie práce
Pro účely této práce budu používat synchronní komparativní metodu. Konceptualizuji si
jednotlivé vojenské protipirátské mise, jako ozbrojenou námořní přítomnost vojenských lodí
státu s deklarovaným protipirátským úkolem. Ke každé jednotlivé misi dohledám určité
proměnné jako například: přítomnost důležité námořní trasy, přítomnost námořního
„chokepointu“, národní/mezinárodní mise, Democracy index vysílajícího státu,
ne/přítomnost vojenské základny vysílajícího státu, prohlášení postiženého místa za
strategickou prioritu národní obrany apod.
Následně si konceptualizuji reakce jednotlivých států do kategorií jako například:
„zpochybnění účelu akce“ armádním nebo politickým představitelem zainteresovaného
státu, „oficiálně vyjádřené znepokojení“ skrze veřejné sdělovací kanály, „odmítnutí
přítomnosti mise a výzva ke stáhnutí“ a „vyslání vlastního loďstva“.
Budu sledovat jevy, které se odehrály od roku 2004 do roku 2018, jelikož dle statistik od
tohoto roku rapidně začal stoupat počet pirátských útoků. Geograficky relevantní jsou pro
tuto práci mise, které působily v oblasti kolem: Adenského zálivu, Malacké úžiny a
Guinejského zálivu, jelikož tyto tři oblasti jsou nejvíce postihnuty pirátskou aktivitou, proto
by v nich měly být protipirátské aktivity nejfrekventovanější.
Následně budu hledat korelaci mezi určitým druhem námořní mise a reakcí na ní. Budu se
snažit vysvětlit proč se reakce států na jednu protipirátskou misi liší a dokázat, že je k tomu
vedou jejich geopolitické cíle.

Základní charakteristika tématu
Dosavadní práce se zaměřovaly na jiné aspekty fenoménu pirátství, především na jeho
příčiny. Téma mé práce spojuje koncepty dva: boj proti pirátství a geopolitiku. Jak věřím
pirátská aktivita dává prostor pro geopolitické manévry při vysílání vojenských flotil s
protipirátskými misemi, logicky by státy měly na takovou aktivitu reagovat. Vzhledem k
tomu, že moře je strategicky důležité, státy musí neustále sledovat vývoj mezinárodní
situace a pohyb na moři. Podle Cohena je geopolitika “produkt svých časů”, dříve byly
geopolitické cíle a nástroje více transparentní. Dnes se setkáváme s pojmy skrytých
hrozeb, hybridních konfliktů a podobně. Věřím, že podobná situace se bude vytvářet i při
boji o nadvládu moře. Přesto si myslím, že stále můžeme implementovat geopolitické
koncepty při studiu chování dnešních států. Protipirátské politiky jsou dvousečná agenda.
Dosud málo autorů studovalo přesah “anti-piracy” politik do geopolitiky. Věřím, že je zde
prostor hlouběji analyzovat z pohledu geopolitiky protipirátské mise a s jakou se setkávají
reakcí. Reakce na tyto akce považuji za upozornění, že se stát či aliance cítí ohrožena
vojenskou přítomností v regionu.

Předpokládaná́ struktura práce:
• Úvod: Pirátství a Geopolitika
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o Oborový význam: dosavadní poznání
o Výzkumná otázka
o Metodologie: akce a reakce
• Moderní pirátství - geopolitické dopady
o Konceptualizace klíčových pojmů
o Reakce na protipirátské mise
Nečekaná spolupráce NATO a Ruské federace: možné
vysvětlení
Indie a Čína: pokračování souboje o Indický oceán
Malacká úžina: strach z vnější intervence vs. snaha porazit
piráty
Guinejský záliv: rostoucí problém, klesající zájem jej řešit?
o Kauzální faktor: Geopolitické zájmy jako určující faktor?
• Závěr: interpretace výsledků
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Graf znázorňující proti-pirátské mise v teorii námořní strategie
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Graf č.1: Protipirátské mise v kontextu námořní strategie, zdroj: autor

Příloha č. 2: : Tabulka zobrazující počet pirátských útoků v Adenském zálivu a přítomnost
sledovaných aktérů
Adenský
záliv

Malacká
úžina

Guinejský Námořní
záliv
Konkurent

Spojené
státy

ANO

ANO

NE

Čína

NATO

ANO

ANO

NE

Čína, Rusko

EU

ANO

ANO

ANO

Není zmíněn

Rusko

ANO

NE

NE

Čína

ANO

ANO

NE

Indie

ANO

ANO

NE

NATO
Ochrana zájmů
Spojené
Státy, Zvýšená bojeschopnosti námořnictva,
NATO, Rusko
Ochrana zájmů
Ochrana zájmů, Kontrola Indického
Čína
oceánu

Deklarovaný Cíl
Udržení vojenské převahy, Ochrana
zájmů
Ochrana zájmů, Obrana aliance
Mezinárodní spolupráce,
Ochrana zájmů
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Příloha č. 3 Tabulka zobrazující počet pirátských útoků v Adenském zálivu a přítomnost
sledovaných aktérů

2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet
útoků
Spojené
státy
NATO

35

67

135

224

188

251

99

26

15

19

25

25

11

NE
NE

NE
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
NE

ANO
NE

EU

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Rusko

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Čína

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Indie
NE
NE ANO ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Tabulka Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Adenském
č.2
zálivu, zdroj: autor, IMO

Příloha č. 4: Tabulka zobrazující počet pirátských útoků v Malacké úžině a přítomnost sledovaných
aktérů
2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet
útoků
19
12
2
2
3
22
24
17
81
134
21
26
8
Spojené
státy
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NATO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Rusko
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Čína
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Indie
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
Tabulka Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Malacké úžině,
č.3
zdroj: autor, IMO
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Příloha č. 5: Tabulka zobrazující počet pirátských útoků v Guinejském zálivu a přítomnost
sledovaných aktérů
Guinejský
záliv
2006 2007 2008
Počet
útoků
31
60
50
Spojené
státy
NE NE NE
NATO
NE NE NE
EU
NE NE NE
Rusko
NE NE NE
Čína
NE NE NE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

46

47

61

64

54

45

35

62

48

81

NE

NE

NE

NE

NE

NE

N/A

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Indie
NE NE NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tabulka Vojenská přítomnost aktérů v proti pirátských misích vzhledem k vývoji počtu útoků v Guinejském
č.4
zálivu, zdroj: autor, IMO
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