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Abstrakt:
Zkoumání bezpečnostní politiky se v různých variacích pravidelně zabývá otázkou,
co ten který aktér chce prosazovat v domácí nebo mezinárodní politice, jinými slovy, co
je jeho zájmem. Termín „národní zájem“ není abstraktní kategorií a rétorickým obratem
legitimizujícím vládní kroky před veřejností či vůči politické opozici. Jedním z cílů
předkládané práce je představit koncept národního zájmu jako užitečný nástroj
umožňující bližší zkoumání tvorby domácí politiky v bezpečnostním kontextu.
Naším hlavním tematickým zaměřením, v němž zkoumáme utváření národního
zájmu, je česká protiteroristická politika v kontextu reakce české vlády a bezpečnostních
složek na teroristické útoky proběhnuvší v Paříži na podzim 2015 a v Bruselu v březnu
následujícího roku. Mimořádné opatření po útocích v Bruselu v podobě nasazení Armády
ČR plnící úkoly policie v rámci smíšených hlídek ve třech českých městech pro nás
představuje klíčový projev protiteroristické politiky, jehož utváření dále zkoumáme.
Hlavní motivací je vysvětlení příčin, proč došlo ke zmíněnému bezpečnostnímu
opatření, které v této podobě nemá v historii ČR obdoby. Docházíme k závěru, že se jedná
o výsledek komplexního sekuritizačního procesu v českém bezpečnostním diskurzu, na
nějž vláda reagovala těmito opatřeními. Z hlediska teoretických představ protiteroristické
politiky nemá nasazení armády racionální vysvětlení. Na druhou stranu v rámci
sekuritizačního procesu naplňuje teoretickou představu národního zájmu.
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Abstract:
The analysis of security policy, in its variations, regularly deals with the question
of what each actor wants to promote in domestic or international politics, in other words,
what is his interest. The term "national interest" is not an abstract category and a rhetorical
turn legitimizing government action in front of the public audience or in dispute with
political opposition. One of the aims of the presented thesis is to present the concept of
national interest as a useful tool enabling closer research of domestic policy within the
security context.
Our main thematic focus, in which we examine the constitution of national interest,
is the Czech counterterrorism policy in the context of the reaction of the Czech
government and security forces to the terrorist attacks in Paris in autumn 2015 and in
Brussels in March of the following year. An extraordinary measure after the attacks in
Brussels in the form of the deployment of the Czech Army performing police tasks in
mixed patrols in three Czech cities is for us a key manifestation of counterterrorism
policy. This constitution of the security policy, we are further investigating.
The main motivation is to explain the reasons why the mentioned security measure
took place, which has no analogs in the history of the Czech Republic. We conclude that
this is the result of a comprehensive securitization process in the Czech security discourse.
The government has responded to the process with these extraordinary measures. From
the point of view of the theoretical ideas of counterterrorism policy, the deployment of
the army has no rational explanation. On the other hand, within the securitization process,
it fulfills a theoretical idea about national interest.
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1.

Úvodem
Pro člověka samotného je často obtížné určit, co chce, kam v životě směřuje a

v širším slova smyslu, jaké jsou jeho zájmy. Pokud je to obtížné pro jednotlivce v běžném
životě, jak složité musí být něco podobného pro celý stát. Stát, který své základní priority
shrnuje do sousloví, jehož použitím lze v krajním případě legitimizovat téměř cokoli –
národní zájem. Použije-li politik, či jiná veřejná osobnost, že ta která záležitost či
konkrétní politické kroky jsou v národním zájmu, obvykle bývá debata ukončena bez
větších rozporů. Kdo by se chtěl postavit národním zájmům, byl by označen za nepřítele
národa. Záhadné sousloví přesto netřeba vnímat jen jako absolutní nezpochybnitelnou
kategorii, jež si mnozí z nás spojí s politikou kardinála de Richelieu a jeho raison d´état.
Při bližším zkoumání zjistíme, že národní zájem může být užitečným nástrojem
umožňující zkoumání politiky státu, aniž bychom kvůli tomu museli akceptovat
absolutistické vládnutí Francie Ludvíka XIII.
Naše diplomová práce bude analyzovat takový národní zájem, ovšem z logiky
akademické práce, ve velmi úzkém chápání. Zaměříme se na národní bezpečnost České
republiky, respektive na největší bezpečnostní výzvu 21. století – mezinárodní
terorismus. I přesto je to trochu paradoxní situace. V momentě, kdy autor celé práce píše
tyto řádky, je nejčastěji skloňovaným tématem mezinárodní politiky koronavirus a
dopady této pandemie na ekonomiku, společenskou stabilitu, bezpečnost nevyjímaje.
Pokud však pomineme události roku 2020, řadil se mezinárodní terorismus k největším
výzvám, jemuž evropská civilizace čelila. Jádro práce se proto bude zabývat tím, jakým
způsobem Česká republika formovala svůj národní zájem vůči této bezpečnostní výzvě.
Ovšem při hlubším zkoumání problému objevíme události, které jsou zcela více než
výjimečné.
Zaměříme se na specifické události v kontextu dvojice teroristických útoků, jež
v kombinaci s migrační krizí zásadním způsobem formovaly veřejný diskurz a určovaly
veřejnou debatu v rámci naší společnosti. Roky 2015 a 2016 byly z bezpečnostního
hlediska mimořádně významné. Nejenže vrcholila migrační krize z oblasti Blízkého
východu a Subsaharské Afriky směrem do Evropy, ale rovněž po mnoha letech odmlky
se v Evropě objevily teroristické útoky mimořádných rozměrů. Máme na mysli dvojici
pařížských útoků v roce 2015, první uskutečněný v lednu na redakci satirického časopisu
Charlie Hebdo. Útok, jenž rozvířil bohatou debatu týkající se nejen svobody slova a
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hranice, kam až může zajít politická satira, ale rovněž událost, která vyzvala evropské
lídry k deklaraci velké jednoty v boji proti radikálnímu islamismu. O deset měsíců
později ovšem teroristé, nyní již přímo spojeni s radikálním hnutím tzv. Islámského státu,
udeřili podruhé. A opět v Paříži. Organizované útoky na fotbalovém stadionu či
v tanečním a hudebním klubu Bataclan si vyžádaly přes 100 obětí a Evropa věděla, že
bezpečnostní situace se mění. Jen o čtyři měsíce později, v březnu následujícího roku
ovšem teroristé udeřili znovu, tentokrát v další evropské metropoli – v Bruselu.
Koordinovaný útok zasáhl letiště a stanici metra v bezprostřední blízkosti evropských
institucí. Ačkoli se jednalo z hlediska počtu obětí o mnohem menší útok, než ten pařížský,
zpráva vyslaná Evropě hovořila jasně – teroristé jsou blízko a mohou udeřit kdekoli. Tedy
alespoň podobným stylem vnímala útoky většina politiků. Jak ovšem praví základní
principy studia terorismu – terorismus má jen takovou sílu, jakou mu dáme a jak na něj
budeme reagovat. Tím se dostáváme ke klíčové oblasti našeho výzkumu. Reakci na
teroristické útoky neboli protiteroristickou politiku v českém bezpečnostním diskurzu.
Naším hlavním cílem nebude zkoumat útoky samotné, neboť těm byla věnována již
značná část akademických či publicistických prací, ale zaměříme se na reakci na tyto
činy. Právě ona reakce nám může objasnit, jak byli teroristé skutečně úspěšní. Z hlediska
české bezpečnostní politiky šlo vpravdě o mimořádné události, neboť na pařížské útoky
česká vláda a bezpečnostní složky reagovaly standardními postupy ve formě zesílené
policejní ostrahy apod. Změna nastala s útoky v Bruselu. Ačkoli byly rozsahem o poznání
menší a provedla je menší skupina teroristů, česká reakce byla zcela výjimečná. Vláda
svým usnesením uskutečnila zcela mimořádné bezpečnostní opatření v podobě nasazení
Armády ČR po boku policie a ve formě smíšených hlídek hlídali vojáci s útočnými
puškami frekventovaná místa v Praze, Brně a Ostravě. Dva měsíce trvající mimořádné
opatření představovalo naprosté vybočení z běžných postupů používaných do té doby.
Historicky se nic podobného nikdy nestalo, dokonce ani po teroristických útocích 11. září
nebyli smíšené hlídky dva měsíce přítomny ve třech českých městech, aby dohlížely na
veřejný pořádek. Právě toto mimořádné opatření bude klíčovou události, jíž se budeme
v naší práci zabývat z hlediska bezpečnostní politiky.
Kromě faktografické kapitoly soustředící se na samotné útoky v Paříži a Bruselu,
se budeme zaměřovat na českou tradici boje proti terorismu, jejíž počátky se datují právě
do podzimu roku 2001. Budeme analyzovat institucionální aspekty vývoje
protiteroristické politiky, přičemž hlavní pozornost bude soustředěna na referenční
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období roku 2015 a první poloviny 2016. Naším cílem bude zjistit, proč k vyhlášení
tohoto mimořádného opatření došlo, které faktory ho ovlivňovaly a jakým způsobem byl
formován bezpečnostní diskurz v českém prostředí. Naše úvodní premisa totiž vychází
z tvrzení vládních politiků, kteří opakovaně uklidňovali veřejnost tvrzením, že České
republice nehrozí žádný teroristický útok a nejsou informace ani o pouhých záměrech.
Na druhou stranu bezprostředně po teroristických útocích v Bruselu vyhlásila vláda zcela
mimořádná bezpečnostní opatření, jež v historii neměly obdoby.
V rámci naší práce se pokusíme naznačený jev zkoumat v několika rovinách s cílem
odhalit, proč k těmto opatřením vůbec došlo a zda jejich uvedení v život naplňuje
teoretické předpoklady národního zájmu. Jinými slovy, zda mělo opatření v podobě
nasazení armády do ulic českých měst racionální opodstatnění.
Hypotéza, s níž budeme pracovat, se týká přesvědčení, že k nasazení armády a
k mimořádným opatřením tohoto typu nebyl racionální důvod ve smyslu řešení hrozby
teroristického útoku, ale jednalo se o reakci na relativně úspěšný sekuritizační proces
migrace a terorismu, který ovšem pramenil zevnitř českého bezpečnostního prostředí a
byl prosazován ponejvíce islamofobními skupinami, jež získaly značný prostor ve
veřejném diskurzu. Vnější hrozba tak byla druhořadá a hlavní motivací byly tuzemské
procesy v rámci bezpečnostního prostředí.
Výzkumné otázky, reflektující naši hypotézu, potom znějí:
1. Jaká je institucionální tradice české protiteroristické politiky?
2. Došlo v ČR k sekuritizaci migrace a hrozby terorismu, což zapříčinilo vyhlášení
mimořádných opatření?
3. Jaké faktory veřejný diskurz utvářely a jak souvisely s nasazením armády?
4. Bylo nasazení armády racionální reakcí z pohledu protiteroristické politiky?
5. Naplňuje nasazení armády národní zájem České republiky?

Jednotlivé kapitoly práce se pak postupně pokouší odpovědět na výše uvedené
otázky. Teoretickým východiskem je konstruktivistická a poststrukturální teoretická
škola, která cílí na intersubjektivní vytváření reality, které je navíc umocněno
sekuritizačním procesem, jež konstruuje bezprostřední ohrožení terorismem a migrací za
účelem vyvolání mimořádných opatření.
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Oproti plánovanému projektu pozdější vyznění práce doznalo jistých zpřesnění a
změn, které ve svém důsledku pomáhají k lepšímu pochopení zkoumaných jevů a
společně tvoří koherentní celek vyjadřující jasné argumenty. Zásadní změnou odchylující
se od původního projektu je využití sekuritizačního procesu jakožto analytického rámce
v rámci výzkumu dílčích faktorů formujících český bezpečností diskurz. Původní
předpoklad zahrnoval využití konceptu strategických subkultur, ovšem empirická analýza
shledala využití tohoto konceptu jako málo užitečné, neboť formování diskurzu nezasáhlo
byrokraticko-organizační struktury, s nímž koncept strategických subkultur primárně
počítá. Naopak se jednalo o formování veřejného diskurzu s ohledem na specifických a
relativně dlouhodobý kontext, což z hlediska analytických nástrojů lépe odpovídalo
sekuritizačnímu procesu. V tomto ohledu se tedy práce od původního plánu liší, ovšem
zcela jistě ve prospěch zkoumaných jevů a dodržení koherence výsledného argumentu.
Druhá, ovšem již pouze drobná změna, se týká precizního výběru specifického
případu v podobě reakce na teroristické útoky v Paříži a v Bruselu, neboť původní projekt
argumentoval jen obecným naznačením politiky boje proti terorismu bez klíčově
specifikace vybraných případů a časového rámce.
Z metodologického hlediska práce se jedná o případovou studii, zaměřenou na
jeden mimořádně specifický případ což je opakovaně připomínáno v souvislosti
s historickou zkušeností protiteroristické politiky. Práce od samého začátku pracuje se
striktním časovým i kontextuálním rámcem, který přispívá k přehlednosti a
strukturovaným argumentům. Konkrétní případ je analyzován z různých perspektiv, aby
byla zachycena komplexita celého jevu a bylo možné činit relevantní závěry.
Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, přičemž z pohledu analýzy zkoumaného
jevu je stěžejní teoretická kapitola vymezující konstruktivistické vnímání národního
zájmu a jeho relevanci pro další výzkum. Následuje kontextuální kapitola týkající se
konkrétních teroristických útoků, která vymezuje časový rámec celé práce. Ve čtvrté
kapitole se práce věnuje historické institucionální tradici české protiteroristické politiky
s důrazem na přijatá opatření v námi analyzovaném časovém rámci. V pořadí pátá
kapitola přestavuje stěžejní pilíř celé práce, neboť analyzuje sekuritizační proces a
především pak jednotlivé aktéry, kteří se na sekuritizaci daného tématu podíleli. Poslední
kapitola před závěrečným shrnutím se věnuje evaluaci opatření z hlediska teoretických
představ protiteroristické politiky a hledá racionální základ v přijatých opatřeních.
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Práce si od počátku vytkla nelehký cíl, vysvětlit a pochopit jev, který ve výsledku
trval pouze dva měsíce v rámci operačního nasazení armády, ale samotné rozhodnutí
nevznikalo ve společenském vakuu. Jednotlivé perspektivy nabízejí alternativní
explanace hledající motivaci ve finálním rozhodnutí vlády, přičemž hlavní důraz je
kladen nikoli na teroristickou hrozbu jako takovou, ale na její diskurzivní konstrukci
provedenou skrze sekuritizační proces, jenž utvářel bezpečnostní prostředí v průběhu
roku 2015 a pokračoval i v roce následujícím. Jsme si vědomi komplexity a náročnosti
námi studovaného tématu i s ohledem na teoretický rámec, jež je v práci použit. Na
druhou stranu mohou závěry této práce přinést možné vysvětlení jevů, které se bez
znalosti kontextu jeví jako zcela iracionální. S ohledem na vývoj vnitřní bezpečnosti a
sekuritizačního diskurzu ovšem nalézají jistá opodstatnění.
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2.

Národní zájem – teoretické vymezení konceptu
Velmi často užívaný, zejména v obecné diskurzivní rovině veřejného prostoru, a

zároveň obtížně uchopitelný termín vytrvale vzdorující hlubší metodologické
konceptualizaci. Hluboce zakořeněné sousloví vyjadřující souhrn národních preferencí,
které je ale velmi často kritizováno pro svou neurčitost a vágnost. Jistě bychom našli pro
termín národní zájem i další charakteristiky, které naznačují, o jak složitý koncept se
jedná.
Národní zájem tvoří neodmyslitelnou součást širší veřejné i odborné debaty
zejména v momentě, kdy si zcela logicky klademe otázku, kam směřuje Česká republika,
jaké jsou její strategické zájmy a priority ve smyslu budoucího vývoje. 1 V kontextu této
práce je třeba se zaměřit na poměrně úzký segment národního zájmu vycházející z úrovně
národní bezpečnosti. Abychom se ovšem mohli zaměřit na specifickou oblast výzkumu
národního zájmu, je třeba teoreticky konceptualizovat pojem, s nímž budeme v průběhu
textu pracovat, zejména vymezit jeho chápání oproti jiným perspektivám, které pro náš
záměr nejsou relevantním rámcem. Následující kapitola se bude týkat vymezení
teoretické koncepce národního zájmu, zejména s ohledem na vývoj vnímání zmíněného
konceptu na úrovni národní bezpečnosti.

2. 1.

Národní zájem v teoriích mezinárodní bezpečnosti

Je třeba si uvědomit, že teoretické reflexi vývoje tohoto konceptu se nejen v českém
prostředí věnovalo již poměrně mnoho autorů a tato práce nemá za cíl pouze shrnovat
jejich předchozí práci. Na druhou stranu pro správné pochopení záměrů autora je třeba
odpovídajícím způsobem představit koncept národního zájmu tak, jak s ním bude později
1

Obecným směřováním České republiky a vymezením strategických zájmů v nejrůznějších oblastech se
zabývalo nemálo autorů krátce před rozdělením Československa. Pád totality a přípravy na rozdělení
státu znamenaly jasný impuls pro badatele na poli mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti,
aby co nejefektivněji přispěli do debaty ohledně formování národních zájmů nově vzniklého státu.
V kontextu této poptávky vznikly první práce zabývající se obecně národními zájmy v rámci vývoje
samostatné zahraniční politiky – právě národní zájmy směřované vně republiku vůči západním státům,
i nově se demokratizujícím postkomunistickým zemím, byly námětem prvních prací. Tato práce se ale
bude věnovat primárně vnitřní bezpečnosti státu, kde lze v rámci konstruktivistické analýzy (která bude
podrobně představena později) naznačit, že národní zájem nemusí být vždy směřován pouze vně stát
vůči zahraničním aktérům. Stejně dobře lze pozorovat vývoj národního zájmu uvnitř státu v momentě
silně vypjatých bezpečnostních situací.
Jako příklad výše zmíněných příspěvků ohledně národního zájmu lze jmenovat – VALENTA, Jiří. Máme
národní zájmy?. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1992. ISBN 80-901301-0-0.
Podobně také – HAD, Miloslav a Jiří VALENTA. České národní zájmy. Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, 1993. ISBN 80-901301-2-7.
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pracováno. Tato teoretická kapitola proto bude představovat námi preferovanou
konstruktivistickou perspektivu vývoje národního zájmu vzhledem k tradičním přístupům
reflektující velké teorie mezinárodních vztahů. Právě vůči realistickému (zejména pak
v tradiční formě Morgenthauova přístupu) a do jisté míry i liberálnímu pojetí je dobře
patrné, jakým způsobem (i přes dílčí nedostatky a rozpory v teoretických přístupech, na
něž je třeba se rovněž zaměřit) koncept národního zájmu chápe konstruktivistická teorie
a proč je v našem případě právě toto teoretické východisko tím určujícím a směrodatným
pro další analýzu v kontextu výzkumu sekuritizačního procesu a bezpečnostního
diskurzu.

2. 1. 1. Realistická tradice národního zájmu
Termín národní zájem je s tradicí realistického myšlení pevně spjat již
v historických kořenech vývoje tohoto teoretického proudu. Ač se realismus na vědecké
úrovni etabluje až po první světové válce, zejména s ohledem na nutnost vymezení se
vůči tehdejšímu idealistickému přístupu, příspěvky tradičních myslitelů lze zpozorovat
již podstatně dříve. Při studiu realistické perspektivy národního zájmu je třeba zmínit
jednoho z prvních autorů, který se tímto fenoménem komplexněji zabýval – italského
učence a politika, Niccolò Machiavelliho.
Zejména proto, že jeho myšlenky správy státu představují jistý referenční bod
v rámci doktríny státního zájmu, která má kořeny již v 16. století. Právě Machiavelli
představuje rozsáhlou egoisticky interpretovanou doktrínu raison d´État, která byla
později implementována i v rámci teritoriálně determinované legitimity státní moci
v kontextu budování vestfálského systému mezinárodních vztahů po roce 1648.2
Při analýze formování národního zájmu z hlediska realismu je třeba brát v potaz
obecné realistické charakteristiky mezinárodního společenství, zejména důraz na
anarchickou strukturu systému, v němž státy usilují o maximalizaci vlastního prospěchu

2

Machiavelli představuje pro výzkum egoismu v mezinárodní politice, i obecně pro koncepci státního
zájmu jistý weberovský „ideální typ“, což je jistě jeden z důvodů, proč je také velmi často chybně
interpretován a jsou mu přisuzovány myšlenky a výroky, které se v jeho textech vůbec neobjevují. Lze
zmínit populární výrok o tom, že „účel světí prostředky“, i když Machiavelli tento obrat ve Vladaři ani
nepoužil.
Myšlenkám Niccolò Machiavelliho se tato práce ještě bude věnovat zejména v kontextu spíše filozofické
debaty ohledně legitimity národního zájmu a jejím konkrétním aspektům.
Podrobněji potom - KRATOCHVÍL, Petr. Původ a smysl národního zájmu: analýza legitimity jednoho
politického konceptu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, str. 27.
Politologická řada. ISBN 978-80-7325-206-9.
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bez ohledu na ostatní aktéry. Pro klasický realismus formující se v první polovině 20.
století se koncept národního zájmu stal klíčovým momentem pro utváření mezinárodní
politiky. Jeden z předních představitelů klasického realismu, Hans Morgenthau, pracuje
s národním zájmem i v kontextu konstruování jeho „šesti principů politického realismu“,
kdy je koncept národního zájmu definován „v termínech moci“.3 Moc, jako ústřední téma
realismu a vysvětlující prvek principů mezinárodní politiky, se objevuje jako zásadní
determinant realistické perspektivy národního zájmu. Morgenthau podtrhuje význam
racionality jak politických aktérů, tak politiky jako takové. Racionalita a s ní spojená
snaha dosahovat co nejlepších výsledků potom objektivizuje problematiku národního
zájmu, která je ve své podstatě neměnná nebo spíše minimálně proměnlivá. Mezinárodní
politika a vnější podněty pak mají klíčový dopad na formulování národního zájmu
samotným státem a jsou tak faktickou reakcí na mezinárodní realitu. Národní zájem tak
není konstruován uvnitř státu, ale mimo něj, přičemž jsou tyto zájmy velmi stabilní.
Je pochopitelné, že panuje obecný konsenzus ohledně základních charakteristik
národního zájmu, jako je zajištění bezpečnosti a územní celistvosti. Na druhou stranu
realistické vnímání státu jakožto unitárního aktéra, kdy je zcela záměrně upozaďován
význam nestátních aktérů, kteří mohou mít na konečné formulování národního zájmu
klíčový vliv, je neblahý postup, který velmi omezuje klasický realismus při pokusech
zkoumání konstrukce národního zájmu uvnitř aktéra samotného. A to i přesto, že někteří
autoři připouštějí relativní vliv skupinových zájmů uvnitř daného státu, ale jejich význam
je pro celkové směřování politiky nepříliš významný.4
Důraz na povahu mezinárodního systému spíše než racionalitu státních
představitelů je typickým symptomem strukturálního realismu, který ještě více klade
důraz na anarchické uspořádání mezinárodní scény a nutnou reformulaci národních zájmů
vytvořených na národní úrovni. Zároveň nemůže být národní zájem pouhým odrazem
individuálních preferencí, ale spíše představuje jakýsi obecný souhrn, který individuální

3

MORGENTHAU, Hans Joachim. Politics among nations: the struggle for power and peace. Brief ed.
New York: McGraw-Hill, c1993, str. 6. ISBN 9780070433069.
4
Dobře tyto momenty shrnuje práce O. Krpce ohledně formulování národního zájmu v moderní
demokracii. O jeho teoretické analýzy se bude v některých případech opírat i tato práce.
Podrobněji potom – KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika. 1. Brno:
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4807-2.
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preference převyšuje. Je však zřejmé, že se tyto dvě veličiny mohou významným
způsobem překrývat.5
Při posuzování realistické perspektivy na formulování národního zájmu skrze
výzkum vnitřního bezpečnostního prostředí lze pozorovat, že pro náš záměr je taková
perspektiva vysoce problematická a fakticky nepoužitelná. Objektivistické pojetí
národního zájmu skrze jeho primární cíl, kterým je „centrální fyzická ochrana politické
komunity“6 je zajisté cílem legitimním, ovšem vnímání státu jakožto unitárního aktéra,
který je ovlivňován pouze vnějším prostředím, s nímž pak interaguje, neposkytuje prostor
pro analýzu formování tohoto zájmu uvnitř státních struktur. Stručně řečeno, i přes
některé podnětné momenty je odmítnutí tvorby národních zájmů dominantními členy či
skupinami dané společnosti faktorem, který neumožňuje hlubší analýzu vnitřního
bezpečnostního vývoje.
Uvedená charakteristika realistického pojetí byla od počátku představována
v negativním slova smyslu zejména z toho důvodu, že pro tuto práci by užití takové
perspektivy nebylo efektivní. Na druhou stranu představuje realismus klíčový teoretický
přístup při formování mezinárodních vztahů a na ně navazující bezpečnostní studia, že
právě vůči tomuto dominantnímu přístupu druhé poloviny 20. století se autor pokusí
identifikovat účinnější nástroje analýzy tvorby bezpečnostní politiky státu.

2. 1. 2. Liberální tradice národního zájmu
Druhým klíčovým teoretickým přístupem, vůči němuž bude později vymezeno
konstruování národního zájmu skrze klíčové momenty sekuritizačního procesu, je
nejznámější koncept, který byl ovšem hlasitě odmítnut realistickou tradicí – liberalismus.
Liberální pojetí bude v některých případech blíže naší představě teoretického přístupu pro
analýzu bezpečnostní politiky, avšak i zde lze pozorovat jisté rozpory.
Tradice liberálního myšlení navazuje na díla Adama Smithe, který stát chápal jako
politickou a ekonomickou organizaci, přičemž individuální a národní zájem byl totožný.
Jedinec sám nejlépe ví, co je v jeho vlastním zájmu a je přirozené, aby takové zájmy sám

5

Není nezbytné zde vyjmenovávat představitele neorealismu, neboť tato práce si neklade za cíl být učebnicí
mezinárodních vztahů. Na druhou stranu je vhodné zmínit, že, kromě klíčové postavy neorealismu,
jakou byl nepochybně Kenneth Waltz, lze poukázat i na myšlenky jiných autorů.
Např.: KRASNER, Stephen D. Defending the national interest: raw materials investments and U.S. foreign
policy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, c1978. ISBN 978-069-1076-003.
6
KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika, str. 26.
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sledoval.7 Spojení individuálních zájmů pak vytváří zájem celého státu, přičemž tento
zájem je všemi podporován a sdílen. Již z této první liberální teze je patrná
problematičnost, která liberální tradici konstituování národního zájmu doprovází. Nikde
není zaručeno, že individuální zájmy budou vždy v souladu a tedy budou formovat
jednotný postoj. Důraz na jednotlivce ovšem není hlavní myšlenkou liberalismu, nejen
ohledně koncepce konstituování národního zájmu.
Nikoli náhodou je jeden z pilířů liberálního myšlení, Smithovo „Pojednání o
podstatě a bohatství národů“, základem politické ekonomie. Pokud jsme v realismu
pozorovali důraz na fenomén moci, případně pak mocenskou politiku, která určovala
chování státu v mezinárodním systému, pro liberalismus je ekonomický prospěch tím
určujícím faktorem. Stát by měl zajistit takové podmínky, aby mohla být obchodní
výměna zajišťována na tak vysoké úrovni, která překoná možné mocenské rozpory a
problémy. Obchodní výměna a její zvyšující se frekvence v ideálním případě povede
k překonání státní hranicí teritoriálně oddělených komunit. Posílená vazba napříč státy
posune podporu od národního zájmu státu směrem ke světovému společenství, které bude
naopak představovat globální zájmy celého lidstva.8 Národními zájmy jsou ovšem pouze
základní principy, které podporují klíčový fenomén liberalismu – svobodný trh a
minimální zásahy státu do tohoto procesu. Všeobecná představa liberálů je spjata s
ekonomickou prosperitou, o jejíž maximalizaci by měl usilovat stát. Svobodný obchod a
především zajištění podmínek pro něj je objektivním národním zájmem, jehož naplnění
je pro stát primárním úkolem. Národní zájem v tomto smyslu nevzniká jako reakce na
vnější mocenské prostředí, kdy je klíčovým zájmem státu vlastní přežití (jak tvrdí
realisté), ani jako reakce mezi subjekty uvnitř státu, jejichž představy se pak agregují
v zájem

státu

prezentovaném

navenek

(podobným

směrem

budou

uvažovat

konstruktivisté, příp. poststrukturalisté, jimž bude věnován odpovídající prostor později),
ale liberalismus vnímá národní zájem jako přirozený koncept, který pramení z nutnosti
spolupráce s cílem zajistit odpovídající ekonomickou prosperitu jednotlivcům, případně
zájmovým skupinám.9
Vývoj liberálního myšlení, zejména pak v kontextu překonání teritoriální
exkluzivity a rozvoje mezinárodního obchodu, je spjat s konceptem, který ve svém
7

8
9

Fenoménu národního zájmu se okrajově věnuje i práce, jež se stala pozdějším základem ekonomické
teorie – SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Nové přeprac. vyd. opatřené
margináliemi. Praha: Liberální institut, 2001, str. 398. ISBN 9788086389158.
Podobně také – KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika, str. 34.
Tamtéž, str. 36.
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důsledku má zajistit stabilní bezpečnostní prostředí, jehož garantem bude sílící obchodní
výměna. Jedná se o fenomén ekonomické interdependence, přičemž skrze tuto představu
se liberálové snaží odpovědět na bezpečnostní výzvy mezinárodního systému. Oproti
mocenské anarchické struktuře stojí stabilní ekonomická spolupráce, která má zajistit
mezinárodní bezpečnost. Důvodem, proč tento moment zmiňujeme, je především
skutečnost, že liberalismus řeší otázku bezpečnosti skrze ekonomickou výměnu a
mezinárodní spolupráci. Národní zájem zabývající se bezpečností státu se v podstatě
přirozeně vyřeší provázaností jednotlivých ekonomik a posílenou formou komunikace.
Kořeny liberálního myšlení ohledně bezpečnosti můžeme nalézt v klasické práci
německého filozofa Immanuela Kanta, neboť jeho esej „K věčnému míru“10 akcentuje
právě výše zmiňovanou potřebu spolupráce, která povede k míru a stabilitě. Kromě
republikanismu (z nějž později vychází tradice republikánského liberalismu) zdůrazňuje
zesílenou spolupráci států, přičemž ideální stav pro něj představuje federalistické
uspořádání svobodných zemí. Kant byl jedním z prvních myslitelů, který představil
myšlenku posílené spolupráce jako prevenci vůči možným konfliktům.
Na tyto myšlenky navazuje liberální podpora mezinárodních organizací a postupná
institucionalizace spolupráce. Instituce v rámci mezinárodního systému přirozeně posilují
kooperaci a zjednodušují komunikaci napříč státy, přičemž právě platforma organizací je
schopna zajistit nejen důvěru ale i očekávání možných kroků ostatních států.11 Stabilní
mezinárodní prostředí znamená předvídatelné prostředí, kdy je bezpečnost zajištěna
přirozenou interdependencí států a je tudíž možné se soustředit na obchodní výměnu a
ekonomický rozvoj.
I přes tyto zdánlivě jasné teze upozorňují někteří badatelé na rozpory v rámci
neodvratného střetu mezi ideály respektu vůči individuálním zájmům a zároveň zajištění
bezpečnosti státu. Obecně liberálové předpokládají, že, jak již bylo naznačeno výše, je
bezpečnost zajištěna provázaností jednotlivých ekonomik a jakýkoli ozbrojený střet by
mohl narušit obchodní výměnu a logicky tak nebude státními i nestátními aktéry
podporován. Vezmeme-li v úvahu i Kantovy myšlenky týkající se republikánského
zřízení a faktického rozhodování občanů, zda jsou ochotni se účastnit ozbrojeného
10

11

KANT, Immanuel. K věčnému míru: filosofický projekt: o obecném rčení: je-li něco správné v teorii,
nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha: Oikoymenh, 1999. Knihovna novověké tradice a současnosti.
ISBN 80-860-0555-2.
S tématem mezinárodních organizací souvisí i spor mezi realistickým a liberálním pojetím zejména
s ohledem na principy utváření těchto institucí (zvláště pak v kontextu toho, kdo organizaci utváří, na
čem závisí její přežití apod.). Tyto debaty však nesouvisí s konstruováním národního zájmu, proto zde
naznačujeme pouze klíčové momenty, nikoli vyčerpávající přehled.
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konfliktu, je bezpečnost přirozeným důsledkem těchto procesů. Scott Burchill ve svém
díle, kriticky uvažujícím nad jednotlivými teoriemi národního zájmu, upozorňuje na
původní Smithovy myšlenky o tom, že vládce má vůči svým občanům tři povinnosti:
ochranu obyvatel před cizí invazí, ochranu obyvatel před útlakem a provoz veřejných
institucí. První dvě povinnosti se týkají bezpečnostních otázek (realistickou optikou –
fyzické přežití státu) a Burchill relativizuje tezi o nadřazenosti individuálních zájmů,
pokud jí je nadřazena obrana a bezpečnost.12 Ekonomická interdependence je tak sice
klíčovým rysem stability mezinárodního prostředí, ale zároveň je podřízena vyšším
strategickým zájmům bezpečnosti.13 Pouze pokud bude stát bezpečný a bude svou
bezpečnost vnímat jako stabilní prvek, může být následně ochoten se zapojit do
mezinárodní spolupráce a sledovat ekonomické zájmy. Tyto zájmy jsou ovšem až
druhotné a nepřekračují dominanci bezpečnostních otázek.
Liberalismus vymezuje národní zájem skrze primárně ekonomické otázky budování
volného trhu za účelem všeobecné prosperity na bázi mezinárodní spolupráce. Zejména
pak z důvodu svého pojetí mezinárodní reality byl ostře kritizován realisty. Pro naše účely
výzkumu konstituování národního zájmu skrze komplexní vývoj bezpečnostního
diskurzu sekuritizačního procesu ale představuje přístup, který je obtížně využitelný.
Zejména pak proto, že liberální vnímání národního zájmu je tvořeno primárně prizmatem
obchodní výměny a tržních principů, přičemž zajištění bezpečnosti je přirozeným
důsledkem takových jevů (přestože Smith jmenuje tři povinnosti vládce, které ale
odporují tradiční liberální představě o individuálních zájmech).
Následující podkapitola se pokusí vymezit vůči předchozím teoretickým proudům
a jejich reflexi národního zájmu a představí výhody a relevanci nového přístupu ke studiu
národní bezpečnosti. Oproti fenoménům realismu a liberalismu je třeba vnímat stát nikoli
jako unitárního aktéra, jehož zájmy jsou determinované buď mezinárodním systémem
anebo motivací ekonomického zisku, ale jako společenství jednotlivců a skupin, jejichž
vzájemné interakce vytváří bezpečnostní prostředí jak vůči vlastním občanům, tak i vůči
ostatním státům.

12

Kritickou revizí konceptu národního zájmu na úrovni velkých teorií mezinárodních vztahů se zabývalo
několik autorů. Vyčerpávající a ucelený přehled poskytuje i Scott Burchill, který se své knize kriticky
zhodnocuje nejen tři přístupy, kterými se zabývá i tato práce, ale reflektuje i marxismus nebo tradici
Anglické školy.
Více potom – BURCHILL, Scott. The national interest in international relations theory. New York:
Palgrave Macmillan, 2005, s. 145. ISBN 978-1403949790.
13
Podobně také – KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika, str. 38.
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2. 1. 3. Konstruktivistická tradice národního zájmu
Oproti dvěma předchozím přístupům, které vycházely z rozsáhlých historických
tradic, a při načrtnutí jejich reflexe konstituování národního zájmu jsme se mohli opírat
o historický vývoj sahající od raného k vrcholnému novověku, se budeme nyní muset
spokojit s podstatně kratším vývojem stejně jako s absencí historických osobností, jež by
tento teoretický proud reprezentovaly.
Sociální konstruktivismus vstupuje na pole teorií mezinárodních vztahů až
v souvislosti se čtvrtou velkou debatou začátkem 90. let 20. století a následující desetiletí
se pokouší najít střední cestu mezi, do té doby převládajícím, racionalismem a
reflektivismem, který proti hegemonii neorealismu a neoliberalismu staví kritické teorie,
postmodernismus a další. Konstruktivismus se zabývá konstituováním národního zájmu
zejména na bázi kulturního rámce a soustředí se na interpretaci národní identity. Nelze
ovšem tvrdit, že koncept národní identity a kultury byl do té doby ignorován (např.
koncept strategické kultury byl představen již v 70. letech a fenomén širšího konceptu
politické kultury je dokonce ještě starší), na druhou stranu hegemonie neorealismu a jeho
důraz na systematickou strukturu mocenského uspořádání zapříčinil, že skutečný
„návrat“14 konceptů národní identity a kultury se ve větší míře objevuje až po konci
studené války, kdy tehdejší debata o systému mezinárodních vztahů prochází značnou
revizí a do popředí se dostávají směry odmítající dosavadní materialistické přístupy.
Konstruktivisté obecně odmítají dosavadní zažitou představu o objektivitě sociální
reality, která není závislá na lidském vědomí a naopak zdůrazňují její intersubjektivní
vytváření skrze interakce mezi jednotlivými aktéry. Klíčovou postavou konstruktivismu
v mezinárodních vztazích je nepochybně americký vědec německého původu, Alexander
Wendt, neboť to byl právě on, kdo vyčítal Waltzově pojetí scientismu absenci sociálního
prvku a rezignaci na studium jiných než čistě materiálních podmínek, jež ovlivňují
konstituování národního zájmu v mezinárodním prostředí. Wendt a ostatní
konstruktivisté odmítají anarchickou strukturu mezinárodního systému, jakožto
objektivně danou realitu, jíž se státy musí přizpůsobit a takovýmto vnějším podmínkám
poté přizpůsobovat svou domácí politiku.15 Anarchie je touto perspektivou výsledkem
jednání států, přičemž státy jsou si tohoto jednání vědomy.
14

O „návratu“ spíše než jakémsi „revolučním kroku“ do té doby neexistujícího studia národní identity píše
ve svém teoretickém textu i – KOLMAŠ, Michal. Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi
konstruktivismem a poststrukturalismem. Mezinárodní vztahy. 2017, 52(1). ISSN 2570-9429, str. 54.
15
Podobně také – KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika, str. 45.
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Národní zájem není Wendtovou logikou odvozen od anarchické struktury, ale
v souladu s představou sociální interakce je tvořen egoistickou formulací mezi „sebou a
jinými, které jako takové nejsou znakem individualismu“16. Anarchie mezinárodního
systému je specifická v tom smyslu, že je závislá na tom, jak ji vnímají jednotliví aktéři,
respektive jak bezpečně se cítí ve vztahu k ostatním. Pocit bezpečnosti pak umožňuje
větší ochotu zapojit se do mezinárodních organizací a v případě evropského prostoru
přesunout část své suverenity směrem k centrálním orgánům stimulujícím evropskou
integraci.
Národní zájmy a jejich vymezení je dle Wendta záležitostí primárně států, které
zůstávají základním aktérem mezinárodních vztahů (zde je zcela patrný jeho příklon
v Waltzovu neorealismu), přičemž odmítá redukování státu na individuální aktéry či
specifické sociální třídy.17 Konstrukce národní identity ovšem vychází z interakce států a
zejména z vědomí, že existují některé zájmy vznikající nezávisle a bez přispění státu.
Tímto tvrzením se ale paradoxně připojuje k realistickému esencialismu a přijímá tezi o
objektivní existenci klíčových zájmů, které nejsou závislé na interakci s ostatními aktéry
a nejsou ovlivněny měnícím se konceptem identity. Wendt identifikuje čtyři klíčové
potřeby, které odpovídají zájmům společnost-stát: „fyzické přežití, autonomie,
ekonomický blahobyt a kolektivní sebeúcta“18. Wendt skrze definici těchto čtyř klíčových
potřeb pak usuzuje, že tyto zájmy jsou velmi stabilní a případné změny sociálních struktur
(identit nebo zájmů) jsou logicky pomalé. Etablované struktury se staly objektivním
faktem a přirozeně zabraňují větší změnám.19 Sledování objektivních zájmů je nezbytné,
pokud má stát přežít a fungovat v mezinárodním systému. Aby Wendt dostál
konstruktivistické tradici, argumentuje, že ostatní zájmy respektují tradiční představy a

16

Wendt v tomto svém článku zároveň hovoří o „domácích a systémových determinantech“, kteří
vysvětlují egoistické chování státu, jehož původ ovšem není v mezinárodním systému.
Více potom – WENDT, Alexander. Collective Identity Formation and the International State:
reconstructing ‘proactive’ identity through environmental multilateralism. American Political Science
Review [online]. 1994, 88(02), 384-396 [cit. 2019-04-10]. DOI: 10.2307/2944711. ISSN 0003-0554,
str. 387. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0003055400092807
17
Podrobněji se tomuto tématu věnuje Wendt v svém monumentálním díle z roku 1999. Zde také
představuje svou myšlenku státu jako „corporate person“ nebo také „group Self“ a vyvozuje jeho
egoistické chování.
Podrobněji – WENDT, Alexander. Social theory of international politics. New York: Cambridge
University Press, 1999, s. 218-219. ISBN 0521465575.
18
Tamtéž, str. 198.
19
Neměnnost národních zájmů, jak ji představil Wendt, zapříčinila ostrou polemiku s ostatními
konstruktivisty a někteří pozdější autoři se s podobnými myšlenkami rozešli. Odmítala totiž základní
předpoklad konstruktivismu, že veškeré procesy na bázi interakcí jsou v neustálém vývoji a v čase mění.
Podobně – KRATOCHVÍL, Petr. Původ a smysl národního zájmu: analýza legitimity jednoho politického
konceptu, str. 188-189.
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konstituují se intersubjektivně. Je zřejmé, že stálost, s jakou Wendt charakterizuje nejen
čtyři zmíněné potřeby, ale i na ně navazující vnitrostátní struktury popírají myšlenku
vyvíjející se národní identity ve vztahu k vnějšímu prostředí. Konstruktivisté (a jsou za
to značně kritizováni) popisují identitu jako vcelku statický prvek, který se mění jen
v případě významných celospolečenských změn a dějinných otřesů (ve formě válek či
revolucí).20 Drobné změny identity a její adaptace vůči výzvám bezpečnostního prostředí,
které nemají takový dopad jako válečné události, ale přesto formují vnímání bezpečnosti
a stability, tak nejsou konstruktivisty reflektovány a značí jistou nevyspělost tohoto
přístupu.
Pro naši představu ohledně konstituování národního zájmu, jak bylo naznačeno
v úvodní části této kapitoly, je zřejmé, že naším primárním cílem nebude formování
bezpečnostní politiky navenek vůči mezinárodnímu prostředí, ale naopak snaha pokusit
se analyzovat stát, jakožto neunitárního aktéra, jenž je konstituován strukturami
(jednotlivci či skupinami) se signifikantním dopadem na formování bezpečnostní politiky
uvnitř státu. Bezpečnostní prostředí uvnitř konkrétního státního aktéra bude mít rovněž
logický dopad na to, jakým způsobem se daný stát (v našem případě Česká republika)
chová navenek. Konstruktivismus dovoluje zaměřit se na konkrétní sub-státní struktury,
které ve svém důsledku mohou ovlivňovat bezpečnostní prostředí. Tématu vnitřního
prostředí státu se z konstruktivistů věnovala např. Martha Finnemore ve své klasické
práci „Národní zájmy v mezinárodní společnosti“21, kde představuje stát jako sice
neproblematického aktéra, který navenek hovoří jednotným hlasem, ale uvnitř státu
existují sdílené ideje a představy včetně společných očekávání, která produkují společný
zájem.22 Konstituování národního zájmu tak není dané vnějšími okolnostmi, ale vytváří
se na bázi interakcí mezi konkrétními vnitrostátními strukturami. Tyto interakce pak

20

Nedostatek ve smyslu přílišné statičnosti ve vnímání změn národní identity potom do jisté míry upravuje
poststrukturalistický přístup, jenž bude představen později a doplní námi preferovaný teoretický model
pro výzkum bezpečnostní politiky.
21
Finnemore se ve svém díle rovněž věnuje problematice konstruování zájmů a přichází s tvrzením
(podobně jako Wendt), že i státy sdílejí určité minimální a materiálně definované zájmy, přičemž se
především snaží vyhnout „invazi, zničení či hospodářskému zhroucení“ (str. 2). Tímto krokem se také
přiklání k realistickému uvažování a popírá tezi o neustálé interakci modifikující národní zájmy. I když
se podobnými výroky zpronevěřuje konstruktivistické tradici, akcentuje význam mezinárodního
prostředí zejména ohledně tvoření norem a uznávaných hodnot, které skrze přímou zkušenost
s ostatními nabývají státy v mezinárodním prostředí a těmito nepsanými představami se pak řídí celý
systém. Finnemore se podrobněji věnuje právě významu mezinárodního prostředí a intersubjektivně
sdílených hodnot, které ovšem nemají již klíčový dopad pro vnitrostátní konstituování národního zájmu.
Podrobněji potom – FINNEMORE, Martha. National interests in international society. Ithaca, N.Y.:
Cornell University Press, 1996. ISBN 978-080-1483-233.
22
Tamtéž, str. 22.

24

navenek produkují jednotný postoj, jenž je legitimizován mezinárodními normami, které
státy vytvářejí a jsou jimi zároveň ovlivňovány.
Pro naše záměry je rovněž zásadní analytická práce konstruktivistky Jutty Weldes,
která ve svém příspěvku o „Tvorbě národního zájmu“23 poukazuje na propojení
konstruování národního zájmu závisejícího na principu vnitřní legitimizace24 a silném
propojení s vnitrostátní politikou. Stát logicky není unitární aktér, navíc je vnímán jako
určitá platforma, která poskytuje operační prostor pro subjekty, které následně národní
zájem vytvářejí či ho ovlivňují. Klíčová role patří aktérům, kteří formulují politiku státu.
Významnou roli kromě institucí hraje i obyvatelstvo, které musí většinově přijmout
formulované zájmy a zajistit tím jejich legitimitu. Koncept vnitrostátního formulování
národního zájmu je úzce svázán s poststrukturalistickými představami o roli národní
identity, která se tvoří skrze vymezení se vůči ostatním aktérům na bázi dichotomie „my“
a „oni“. Toto vymezení představuje, dle Weldes, první ze tří kroků konstrukce národního
zájmu.25 Tvorba rozhodnutí je vnímána jako produkt interakce tvůrců politik ve shodě
s požadavky obyvatelstva, zejména proto, že sami tvůrci politiky jsou zpětně takovými
rozhodnutími ovlivňováni. Weldes ve svém článku z konstruktivistického pohledu (k
němuž se sama hlásí) otevírá prostor pro teoretický směr, který je sice úzce svázán
s konstruktivismem, ale na rozdíl od něj dokáže vhodně doplnit momenty, v nichž
konstruktivistický přístup selhává – poststrukturální teoretická škola.

2. 1. 3. 1.

Poststrukturální doplnění rámce

Nedostatky konstruktivismu se pokusil doplnit a vyjasnit teoretický přístup, který
měl již své pevné místo v tradici sociologie a jeho prvopočátky lze nalézt formulované
již E. Durkheimem na přelomu 19. a 20. století. Tradice strukturalismu je nejsilněji patrná
v 70. a 80. letech, přičemž se na přelomu století transformuje ve formě
poststrukturalismu. Obecný rámec moderních a postmoderních teorií je patrný především
v tom, jakým směrem se jednotlivé teoretické přístupy soustředí. Klíčovým objektem již
není stát a mezinárodní systém, ale jeho konstituování na bázi interakcí. Poststrukturalisté
23

WELDES, Jutta. Constructing National Interests. European Journal of International Relations [online].
2016, 2(3), 275-318 [cit. 2019-04-11]. DOI: 10.1177/1354066196002003001. ISSN 1354-0661.
Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066196002003001
24
Téma legitimizace národního zájmu, jakožto klíčového fenoménu zejména na úrovni vnitrostátní politiky,
bude naším stěžejním tématem v pozdějších kapitolách. Na tomto místě ponecháme legitimitu a proces
přijetí národního zájmu prozatím stranou.
25
WELDES, Jutta. Constructing National Interests. European Journal of International Relations, str. 283.
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se v instrumentální rovině výzkumu soustředí na použití jazyka a analýzu textu, v širším
rámci je hlavním momentem zájmu diskurz. Jazyk zde nehraje roli pouhého
zprostředkovatele myšlenek, jenž stojí vně tvorby jednotlivých politiky, ale je nástrojem,
jehož způsob použití konstituuje diskurzivní prostředí a formuluje politickou praxi.26
Diskurzivní rovinou se v rámci poststrukturalismu zabývali především francouzští
filozofové jako Jacques Derrida či Michael Foucault, kteří kromě jiného kladli důraz
právě na funkci jazyka jako nástroje, který přímo formuje politickou realitu.
V našem případě bude poststrukturalismus zejména nástrojem pro bližší poznání
národní identity či jejích případných změn a zároveň zmíněný důraz na diskurz bude
určující pro výzkum sekuritizačního procesu a jeho aktérů. Jak bylo naznačeno výše,
jedním z nedostatků konstruktivismu je právě přílišný důraz na neměnnost některých
zájmů a téměř trvalé vymezení národních identit, které se mění jen velmi pomalu (pokud
vůbec) a většinou jako důsledek velkých politických otřesů. Tuto interpretaci
poststrukturalisté zásadně odmítají a zdůrazňují dynamiku všech sociálních interakcí, kdy
je jakákoli objektivní danost již zcela vyloučena.27 Objektivizace jak mezinárodního
prostředí, tak některých národních zájmů je v rozporu s touto dynamikou a sociální realita
pružně reaguje na výzvy, případně hrozby, které mezinárodní prostředí přináší.
Klíčovou otázkou, kterou se poststrukturalisté zabývají, nejsou ani tak národní
zájmy nebo podoba mezinárodní politiky, ale především je to identita, její formy a
principy utváření. Identita aktéra, která má ovšem i v našem případě zásadní dopad na
fungování státu jako celku a přímo konstruuje jeho národní zájmy na bázi sociálních
interakcí.28 Poststrukturalismus se zaměřuje zejména na to, s čím pracovala ve své práci
Jutta Weldes – principem vymezování a vznikem národní identity „vůči jiným“. Identita
se stala produktem politické praxe, doprovázena neustálým vymezováním vůči vnější
26

Poměrně neotřelý způsob představení jednotlivých teorií mezinárodních vztahů včetně posledních
postmoderních přístupů zvolili autoři I. Neumann a O. Waever, kteří představují tradice teoretických
přístupů v mezinárodních vztazích skrze jednotlivé teorie, jejich „mistry“ a „průvodce“ a snaží se
srozumitelnou formou objasnit i abstraktní a obtížně uchopitelné přístupy, jakým je i
poststrukturalismus a jiné moderní směry.
Více – NEUMANN, Iver B. a Ole WÆVER. The future of international relations: masters in the making?.
New York: Routledge, 1997. ISBN 04-151-4407-8.
27
Podobně – KOLMAŠ, Michal. Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi konstruktivismem a
poststrukturalismem, str. 56.
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Jedním z typických příkladů výzkumu národní identity a jejích důsledků pro podobu bezpečnostní
politiky státu je kniha D. Campbella z roku 1998, v níž analyzuje americký diskurz a vnímání hrozeb
stejně jako neustálé formování identity vůči těmto hrozbám. Základní tezí je obecné tvrzení, že
nebezpečí není objektivní podmínka, která existuje nezávisle na lidském vědomí, ale naopak spíše
situace, jenž může být interpretována jako hrozba nehledě na její relevanci.
Více – CAMPBELL, David. Writing security: United States foreign policy and the politics of identity. Rev.
ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, c1998. ISBN 978-081-6631-445.
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jinakosti. Národní identita je neustále přetvářena a modifikována skrze jednotlivé
politické kroky. Konstruktivistická představa o neměnnosti určitých zájmů, které jsou
objektivně platné a představují rámec, v němž se pak může odehrávat formování
národních zájmů, ovšem již pevně ohraničené základními potřebami (ve Wendtově
případě ekonomický blahobyt či autonomie), tak tuto představu poststrukturalisté zcela
zavrhují. Materialistická základna je v jejich perspektivě spojena s ideovými faktory a
obecným diskurzem a je zbytečné mezi sebou jednotlivé kategorie rozlišovat.
Vytváření identity pak probíhá na bázi vymezování a identifikace vlastního „já“
oproti jiným aktérům. Národní zájmy jsou s identitou pevně spojeny a právě proto se
neustále vyvíjejí a přetvářejí. Jak je naznačeno výše, jakákoli externalita zájmů je proto
zbytečná, neboť neexistuje národní zájem, který by nevycházel z proměnlivého
identitárního základu. Dokonce i Wendtovy objektivní potřeby ve formě bezpečnosti či
ekonomického blahobytu zde mohou, dle poststrukturalistů, znamenat pro každého aktéra
něco jiného a jejich interpretace se liší právě na základě rozdílné identity.29 Pozdější části
této práce se budou zabývat různými změnami identity v rámci bezpečnostní
problematiky, proto není nezbytné na tomto místě věnovat prostor empirickým
příkladům, které budou význam identity dostatečně zdůrazňovat. Je ovšem třeba
vyzdvihnout oprávněnou kritiku, které musí poststrukturalisté čelit. Ta se týká právě
široce propagovaného přístupu ohledně vysoké dynamiky vývoje národní identity. Mírně
nadneseně řečeno, poststrukturalistická představa je taková, že sebemenší změna uvnitř,
či vně státu vyvolá okamžitou, nebo velmi rychlou, reakci v dané identitě. Teoreticky se
pak obtížně vysvětluje situace, kdy tomu tak není. Některé empirické příklady prokázaly,
že ke změně nedochází tak rychle a občas je taková změna velmi malá, pokud nějaká.30
Poststrukturalisté tento moment vysvětlují způsobem, který bude mít zásadní dopad i pro
náš pozdější záměr. Identita jako taková není výlučně jediná na bázi konkrétního státu a
může se vymezovat vůči jinakosti v mnoha variantách. Definice vlastního „já“ konkrétní
identity je pak výsledkem nejrůznějšího ovlivňování identit, které se vyvíjejí vůči určitým

29

Podobně – KOLMAŠ, Michal. Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi konstruktivismem a
poststrukturalismem, str. 58.
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V rámci výzkumu identit se autoři velmi často zaměřují na výzkum bezpečnostní politiky Japonska a
Německa zvláště pak v kontextu vývoje po druhé světové válce. Charakter zahraniční politiky je úzce
spojen právě s proměnami identity. V případě Japonska se ovšem předpokládal dynamičtější vývoj
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však nedošlo s takovou dynamikou a nastalá situace vyvolala otázky, zda poststrukturální představa
kontinuálních změn je skutečně relevantním konceptem.
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podnětům. Ať už je to na bázi politické orientace, ve smyslu demokratického uspořádání,
nebo na bázi kulturní rozdílnosti jednoho národa vůči druhému (v pozdějších kapitolách
bude patrné, že v případě České republiky se bude jednat zejména o rozdílnost kulturní a
vymezování se vůči jiné, zejména pak muslimské či arabské kultuře, bude determinujícím
znakem, které budou ovlivňovat bezpečnostní politiku a mohou vyústit v jisté
demonstrace síly). Je třeba si uvědomit, že stát v optice poststrukturální teoretické školy
disponuje vícero identitami, které se navzájem ovlivňují, a převládající identita může
signifikantním způsobem ovlivňovat politiku celého státu. Národní identity se mohou
ovlivňovat logicky dvojím způsobem – v prvním případě se logicky doplňují (stát může
být demokratický s tržní ekonomikou) a produkují navenek jednu v podstatě shodnou
identitu, která je srozumitelná ostatním státům. Druhý případ sleduje jistý střet identit,
kdy jde zejména o to, která bude v daný moment silnější a bude určovat celkovou politiku
státu na úkor identity jiné (pozdější kapitoly budou mít za cíl prokázat právě tento možný
střet a vysvětlit jisté změny protiteroristické politiky a jejich možné příčiny).
Nedostatečné vysvětlení toho, jak se identity vzájemně ovlivňují a zda opravdu
dochází k takové dynamice, že nelze vysledovat jistý stabilizační potenciál některých
identit představuje výzvu pro možné spojení konstruktivistického a poststrukturálního
přístupu v kontextu výzkumu vývoje a možné stability jednotlivých identit. Někteří autoři
hovoří o tzv. pragmatické syntéze.31 Spojení výhod obou přístupů představuje pomyslnou
„zlatou střední cestu“, kdy je respektován princip dynamického formování identity, která
může mít mnoho podob a formuje se na bázi sociálních interakcí, zároveň však se formy
identit nemění tak dynamickým tempem a lze pozorovat v jistých fázích statičnost, po níž
volají právě konstruktivisté. Pragmatická syntéza s sebou nese i analyticko-teoretický
model, který ilustruje výše naznačené využití výhod obou přístupů.
Nemnoho autorů tento analytický model využívá ke studiu empirických příkladů a
je poměrně příznačné (jak bude patrné i později), že je opět analyzován vývoj japonské
politiky. Autoři Linus Hagström a Karl Gustafsson ve svém článku „Japonsko a proměna
identity“32 pracují s třívrstevným modelem, jenž je rovněž označován jako model
„sedimentace národní identity“33. Model pracuje se třemi úrovněmi (layers) národní
31
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identity, jež od sebe dělí stupeň „zakořeněnosti“ a provázanosti se systémem a skrze ně
se snaží predikovat, jak budou jednotlivé úrovně náchylné k případným větším změnám
či pouhým jemný modifikacím v rámci širšího kulturního a identitárního rámce. Princip
sedimentace národní identity se snaží vyrovnat nedostatky a rozdíly v obou teoretických
přístupech a smiřuje zejména spor mezi konstruktivistickou optikou stálosti (příp. semipermanenci) a poststrukturální vizí dynamiky interakcí mezi mnoha národními
identitami. Je třeba chápat, že jednotlivé úrovně jsou vzájemně úzce provázané a liší se
zejména svou robustností a tedy náchylností k možným změnám, ale také
institucionálním zakotvením v daném státě a jeho strukturách. První a nejnižší úroveň
sedimentace tvoří robustní základ celého identitárního rámce, je často spojena se
základními konsenzuálními principy státnosti založené na dlouhé historické tradici a
vývoji. O zakotvenosti takové identity se v zásadě nediskutuje a je vnímána jako
automatický základ neměnné stability, začasté svázána s politickou kulturou. V případě
České republiky by této vrstvě odpovídala geografická determinace středoevropského
regionu, historická zkušenost a politický vývoj po roce 1989.34 Střední úroveň
sedimentace představuje jistý přechodový rámec specifikující identity vzešlé z první,
nejvyšší úrovně sedimentace. Obecné představy dostávají konkrétní podobu ve smyslu
politického systému či ekonomické situace. Zde se již může objevovat větší ochota
vymezovat se vůči ostatním státům. Příklad České republiky by mohl odrážet úroveň
demokracie vzhledem k ostatním státům, ekonomickou stabilitu a růst, nebo kulturní
identifikaci na bázi příslušnosti k více či méně abstraktní evropské identitě. Třetí, nejvyšší
úroveň sedimentace, pracuje s představou nejslabší a doposud šířeji neetablovanou úrovní
institucionalizace. Další autor, jenž se tímto teoretickým modelem zabývá, Ole Waever,
ve své kapitole píše o abstraktní „diskurzivní aréně“35, kde jsou formulovány konkrétní
vládní politiky a výrazně se profiluje vlastní „já“ daného státu vůči „jiným“ kulturám,
národům, etnikům atd. Je to prostor střetávání se určitých identit, z nichž ta převládající
v daný moment určuje politiku do té doby, než je vystřídána silnější identitou. Důležité
je, že identity formované v této třetí vrstvě sedimentace se mění poměrně dynamicky a
pružně reagují na vnější i vnitřní podněty. Jejich dlouhodobé působení může následně
34
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ovlivnit identity svázané s nižší, tj. střední, případně nejhlubší vrstvou sedimentace a do
budoucna mají tendenci ovlivňovat i zásadní politické otázky.36
Výše popsaný teoretický model na bázi trojí sedimentace identit naznačuje, jakým
způsobem zde pracuje pragmatická syntéza. První vrstva sedimentace a do jisté míry i
druhá odpovídá konstruktivistickým představám o permanenci některých klíčových
„potřeb“ či znaků. Naopak třetí, diskurzivní vrstva, je odrazem představy dynamických
proměn a vzájemného ovlivňování jednotlivých identit v rámci kontinuálního vývoje,
jenž přesně odpovídá poststrukturálním představám. Celkově lze říci, že teoretickoanalytický rámec reflektující trojí sedimentaci národní identity je nástroj, kterému se
poměrně účinně podařilo propojit dva v zásadě podobné teoretické přístupy, jejichž
odlišnosti byly vyjasněny použitím pragmatické syntézy a výhodným spojením obou
směrů.
Je patrné, že v pozdějších kapitolách, věnujících se konkrétním empirickým
analýzám z prostředí české bezpečnostní politiky, bude využíván tento analytický model
pro lepší pochopení zapojení identit a jejich význam pro vytváření politické reality a s ní
spojené konstituování národního zájmu. Stejně tak bude pro naše pozdější úvahy určující
role diskurzu, jenž formuje sekuritizačního proces ovlivňující protiteroristickou politiku.
V rámci empirické části bude zajímavé sledovat, jak hluboce byla ovlivněna národní
identita z hlediska přijatých mimořádných opatření, zda se veškeré procesy odehrály ve
třetí dynamické rovině, či některé z nich pronikly do nižších sedimentačních úrovní, jež
mohou ovlivnit bezpečnostní politik z dlouhodobé perspektivy.

2. 1. 4. Shrnutí teoretických přístupů
Ke studiu národního zájmu lze využívat nejrůznější velké teorie mezinárodních
vztahů, podobně jako naznačila teoretická kapitola. Cílem nebylo ovšem „pouze“
představit, jak se velké teorie věnují formování národního zájmu, neboť pak by celá
kapitola logicky trpěla deficitem, že další teoretické přístupy jako anglická škola nebo
marxistická tradice byly přehlíženy. Smyslem bylo především vymezit tradiční liberální
a realistickou tradici vůči podstatně mladšímu přístupu, jehož teoretický rámec bude
zastřešovat pozdější analytické záměry celé práce.

36
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Kombinace konstruktivistické a poststrukturální teoretické školy umožňuje jinou
perspektivu než tradiční historické přístupy. Naznačení jejich výhod bylo klíčovou
myšlenkou předchozího textu. Chceme-li zkoumat konstituování bezpečnostní politiky
na národní úrovni, jsme logicky omezeni ve výběru možného teoretického rámce za
předpokladu, že nechceme takový rámec sami vytvořit, což by skutečně bylo nad
možnosti, ale i cíle této práce.
Realistická tradice je svázána s představou cílené neměnnosti národních zájmů, jež
se primárně konstituují jako odpovědná reakce na vnější podněty, jež má zajistit přežití
státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému. Statičnost a neměnnost národních
zájmů je dána zejména skutečností, že státy v daném systému nemají na výběr a musí
odpovědně přijímat taková rozhodnutí, která jim fakticky vnucuje vnější prostředí. Nelze
ovšem v takovém vnímání konstituce národních zájmů jakýmkoli způsobem reflektovat
vnitrostátní podněty, jež mohou vycházet z vnitřních podmínek, případně od samotných
občanů. Individuální zájmy jsou zde záměrně zcela opomenuty ve prospěch systému a
jeho reakce na vnější impulsy.
V kontextu významu individuality přichází liberální tradice se zcela opačným
pojetím. Zájem individua je určující a zcela přirozený, navíc ještě shodný se
všemi ostatními jedinci. Agregací těchto zájmů pak logicky vzniká zájem veřejný, jež je
přijímán všemi členy dané společnosti. Problematičnost této veskrze naivní představy je
poměrně zřejmá. Existuje minimální šance na konstruování i těch nejzákladnějších a zcela
banálních lidských potřeb v takové míře, která by byla přirozená a zcela akceptovaná
všemi členy jedné společnosti, či, v přenesené rovině, celého státu. Navíc liberální tradice
úzce svazuje národní zájmy s ekonomickou prosperitou a přirozenou touhou po větším
zisku, jež má rovněž vést k širší mezinárodní kooperaci. Důrazem na spolupráci mezi
státy se pak liberalismus odchyluje od zahrnutí vnitřního prostředí státu, i když je třeba
přiznat, že se svým důrazem na individualitu se alespoň částečně blíží vyzdvižení
významu veřejného mínění a veřejného diskurzu. Ovšem ani tato tradiční teoretická škola
nedisponuje nástroji, jež by byly užitečné pro výzkum vnitřního konstituování
bezpečnostní politiky.
Vůči těmto dvěma školám jsme poměrně podrobně vymezili teorii konstruktivismu
a jemu příbuznou poststrukturální školu a pokusili se identifikovat klíčové momenty, jež
pro naše pozdější analýzy představují pevný teoretický rámec. Výhoda těchto přístupů
spočívá zejména v odmítnutí představy státu jakožto unitárního a z vnitřního pohledu
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nezajímavého aktéra, přičemž důraz je kladen na konkrétní politické kroky bez snahy
hlouběji poznat jejich skutečné konstituování a příčiny. Konstruktivismus tuto
zjednodušenou strukturální perspektivu odmítá s tím, že sama realita je konstruována
intersubjektivně a na bázi vzájemných interakcí, jež se dynamicky proměňují v čase. Pro
nás je klíčový zejména důraz na vnitřní struktury státu, stejně jako na klíčové aktéry, či
veřejný diskurz. Konstruktivismus a zejména jemu příbuzný poststrukturalismus jsou
směry pevně spjaté s fenoménem politické kultury a formováním národní identity. Pro
zkoumání konstruování národní bezpečnostní politiky vůči v našem případě teroristické
hrozbě je konstruktivismus mimořádně zajímavým a užitečným teoretickým rámcem,
stejně jako konkrétní nástroj v podobě teoretického modelu trojí sedimentace identity.
Naším dlouhodobě vytyčeným cílem je zkoumat vývoj a formování bezpečností politiky
uvnitř státu a zejména pak analyzovat vliv jednotlivých subkultur a jejich projevů na
konkrétní politické kroky. Pro analýzu bezpečnostního prostředí zvláště pak
s přihlédnutím k roli veřejného diskurzu a vzájemném ovlivňování jednotlivých identit je
nepřekvapivé, že konstruktivistická teorie a její nástroje budou pro naše záměry velmi
užitečným konceptem.
S fenoménem národního zájmu je ovšem spojen ještě jeden moment, jež uceleně a
přehledně pojmenuje, co již bylo v předchozím textu několikrát naznačeno. Formování
národního zájmu optikou vzájemného ovlivňování vnitrostátně sdílených představ je
možné pouze v případě, kdy konkrétní politické kroky budou disponovat tím, co je pro
výkon státní moci naprosto nezbytné – legitimitou. Legitimita národního zájmu může na
první pohled připomínat zcela banální a samozřejmou záležitost. Následující část se
pokusí ve stručnosti naznačit, že takové vnímání není zcela automatické a legitimita
národního zájmu je fenomén, který nelze v pozdějších úvahách jakkoli podcenit.

2. 2.

Legitimita národního zájmu

Máme-li chápat národní zájem jako produkt vzájemných představ o konkrétním
politickém fenoménu, je třeba zajistit, aby daná politika byla přijatelná nejen pro vlastní
obyvatele, ale i pro tvůrce politiky samotné. Legitimizace takového výstupu je nezbytná
pro zajištění vnitřní suverenity státní moci, což v demokratické společnosti logicky
připouští zahrnutí hlasu veřejnosti, respektive veřejného mínění, které by daná politika
měla reflektovat.
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V konstruktivistické perspektivě se umožňuje nahlížet na formulování národního
zájmu jako na neustále se proměňující fenomén, který odpovídá momentálnímu diskurzu.
Legitimita národního zájmu se tak přirozeně mění a je třeba ji posuzovat individuálně ve
vztahu ke konkrétním krokům. V akademické literatuře soustředící se na mezinárodní
vztahy a bezpečnost zůstává téma legitimity poměrně stranou, přičemž v českém
prostředí se otázkou soustavně zabýval Petr Kratochvíl, jenž se pokusil formulovat
procedurální kritéria, jejichž splnění je možnou zárukou toho, že danou politiku lze
prohlásit za národní zájem.37
Kratochvíl v několika příspěvcích definuje kritéria, nezbytná pro konstrukci
legitimního národního zájmu.38 Původně se jedná o tři kritéria: relevance, deliberace,
konsenzus. Po uveřejnění empirické studie zabývající se českým diskurzem v rámci debat
o protiraketové obraně a zejména pokusu aplikovat na tuto debatu kritéria legitimity
národního zájmu se ukázalo, že jsou zmíněná kritéria nedostatečná.39 Ani jedno z nich
nereflektovalo pozici vnějších aktérů a zahraniční přesah vládních rozhodnutí, zde potom
konkrétně v kontextu možného budování protiraketové obrany na území České republiky.
Sami autoři studie, a Kratochvíl se pak ve svých pozdějších příspěvcích s nimi ztotožňuje,
navrhují potlačení významu deliberace a představují nové kritérium vnější přijatelnosti.
Následující část stručně teoreticky představí možnosti zmíněných kritérií, jak skrze ně
zkoumat bezpečnostní politiku českého boje proti terorismu.

2. 2. 1. Kritérium relevance
První a vcelku neproblematické kritérium, které Kratochvíl definuje od počátku
svých úvah a souhlasí s ním i další autoři. Principem je skutečnost, že dané téma je pro
společnost podstatným a nikoli okrajovým tématem, navíc s jeho dlouhodobou
přítomností nejlépe v horizontu měsíců či let. Pokud má být fenomén mezinárodního
terorismu a boj proti němu skutečným národním zájmem, je nezbytné, aby toto téma
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Podrobněji potom v kontextu procedurálního přístupu a definování konkrétních kritérií –
KRATOCHVÍL, Petr. Návrat k normativitě: Národní zájem jako teoretická kategorie. Politologický
časopis.
Brno:
Masarykova
univerzita,
2009, 15(1),
3-20.
Dostupné
také
z:
https://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2009/1/Polcas_2009_1_pp_3_20.pdf
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Na tomto místě je třeba upozornit, že jednotlivá kritéria se postupně vyvíjela – jejich počet i obsah, které
autor publikoval v několika článcích.
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Samotná stať potom – HYNEK, Nik a Vít STŘÍTECKÝ. Český diskurz o protiraketové obraně a národní
zájem. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 45(1), 5-32.
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rezonovalo nejen českou společností a veřejným diskurzem, ale objevovalo se i ve
vládních prohlášeních či strategických dokumentech.40
Národním zájmem není politika nejen okrajová, ale ani akcentovaná pouze jednou
či několika skupinami, které se sice pokouší prosadit své partikulární zájmy, ale většinová
společnost je vůči této artikulaci imunní, podobně jako orgány politického rozhodování.
Jak Kratochvíl naznačuje, jedná se o neproblematické a jasné kritérium, jehož splnění
není zásadní obtíží.41 Relevance boje proti terorismu implicitně naznačuje platnost
zmíněného předpokladu a to nejen „z logiky věci“, ale i ze samé podstaty vnímání
národního zájmu42. Naším úkolem tak bude spíše potvrdit předpoklad, že boj proti
terorismu je zásadním tématem společenského diskurzu a spolehlivě naplňuje kritérium
relevance.

2. 2. 2. Kritérium deliberace
Deliberace ve smyslu diskuze ve veřejném prostoru představuje druhé procedurální
kritérium, jež ale čelí kritice při pokusech empirické aplikace. Obecně se jedná o proces,
kdy se teoretické diskuze týkající se konkrétní politiky mohou v principu účastnit všichni
členové společenství.43 Nezbytnou součástí je otevřenost jednání a dostatečná přítomnost
ve veřejném prostoru. Důležitým prvkem je ovšem možnost, že se zainteresované
subjekty mohou účastnit přímo tvorby dané politiky a nejsou jen jejími pasivními
příjemci, příkladně skrze mediální výstupy (v tomto směru by se spíše naplňovalo
kritérium relevance). Aktéři tak vstupují do debaty ve veřejném prostoru a předkládají
vlastní argumentaci k danému problému.
Kritérium se ale potýká s mnohými obtížemi, zejména ve smyslu obtížné empirické
verifikace. Přijímaná rozhodnutí a zvláště pak debata o nich nemusí být vždy veřejně
přístupná a vznik konkrétních politických kroků může být ovlivněn důvěrnými jednáními,
které z logiky věci nelze podrobit akademické analýze. Zároveň některé kroky
v bezpečnostní oblasti, jíž zejména akcentujeme, vznikají na bázi zpravodajských
informací či taktických rozhodnutí ve spolupráci s ozbrojenými složkami, jejichž ochota
40

Zde se jedná spíše o příklady zdrojů potvrzující relevanci tématu, nikoli jediný a vyčerpávající seznam.
Podobně: KRATOCHVÍL, Petr. Návrat k normativitě: Národní zájem jako teoretická kategorie, str. 15.
41
Tamtéž.
42
Na tomto místě lze jen zpětně poukázat na teoretickou část zabývající se konstruktivistickou koncepcí,
kde Wendt představil „čtyři potřeby“ odpovídající zájmu státu – fyzické přežití, či pocit bezpečí (u
dalších autorů) byl důkazem poukazující na relevanci tématu.
43
KRATOCHVÍL, Petr. Návrat k normativitě: Národní zájem jako teoretická kategorie, str. 15.
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sdílet informace o své činnosti či plánování je velmi často velice nízká. Při analýze
empirických případů v rámci tvorby české bezpečnostní politiky existuje riziko, že
kritérium deliberace může být naplněno pouze částečně, případně jeho ověřitelnost
nebude možné dokázat otevřenými zdroji a dostupnými daty. Je to jeden z limitů práce,
na něž bude přirozeně později upozorněno. Na tomto místě lze jen odkázat na podobná
omezení, která se s některými procedurálními kritérii mohou pojit.
Druhou, již empiricky podloženou, kritikou je analýza diskurzu protiraketové
obrany. Ta poukazuje na poměrně zásadní nedostatek původní trojice procedurálních
kritérií. Ani jedno totiž nereflektuje faktor mezinárodního prostředí a jeho vlivu na
utváření diskurzu politického procesu. Zároveň, jak autoři upozorňují, v případě
protiraketové obrany deliberace v domácím prostředí fakticky neexistovala a jednalo se
přenesení amerického kontextu do českého.44 To je poměrně důležitý moment, neboť
nezahrnutí vlivu mezinárodního prostředí může mít zásadní dopad na celý procedurální
přístup a ve výsledku může vést k chybným závěrům při posuzování skutečnosti, jak dané
rozhodnutí naplňuje předpoklady národního zájmu. Sám Kratochvíl tento nedostatek
později připouští a v následných textech již kritérium deliberace zmiňuje pouze jako
fakultativní, jež může doplnit kritéria ostatní.45
Pro analýzu tvorby bezpečnostní politiky tak může kritérium deliberace
představovat vhodné doplnění širšího teoretického rámce, ale jak je patrné z předchozích
řádků, nelze na něj zcela spoléhat. Na druhou stranu skutečná existence širší debaty ve
veřejném prostoru může významným způsobem posílit kritérium relevance a prokázat, že
relevance nevzniká jen „z logiky věci“ (jak je naznačeno výše), ale může být podpořena
i empirickým základem.

2. 2. 3. Kritérium vnější přijatelnosti
Zahraniční dimenze na první pohled nezapadá do původního vnitrostátního
konceptu legitimizace politických rozhodnutí vlády, přesto ale empirické případy
prokázaly, že by bylo krátkozraké tento fenomén pominout.46 Navíc kritérium vnější
44

HYNEK, Nik a Vít STŘÍTECKÝ. Český diskurz o protiraketové obraně a národní zájem, str. 22-23.
Explicitně to představuje v několikadílné řadě publikací „Hledání českých zájmů“, kde je úvodní kapitola
vždy věnována normativnímu vymezení tohoto fenoménu včetně procedurálních kritérií.
Konkrétně potom – KRATOCHVÍL, Petr. Národní zájem a jeho legitimita. Hledání českých zájmů. Praha:
Ústav mezinárodních vztahů, 2010, str. 26-27. ISBN 978-80-86506-86-9.
46
Opět je možné se odvolat na zmíněnou stať týkající se protiraketové obrany, kde autoři potřebu nového
kritéria zmiňují.
45
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přijatelnosti odpovídá i teoretickému vymezení národního zájmu, jak byl představen
optikou teorií mezinárodních vztahů, zejména pak námi preferovaným konstruktivismem
či poststrukturální teoretickou školou. Prezentace politických rozhodnutí, a logicky s tím
spojené uznání jejich legitimity ze strany vnějších aktérů a jejich národních zájmů, je
komplementárně spojeno s předpokladem, že stát bude prezentovat politický proces nejen
dovnitř – směrem k vlastním občanům, ale i navenek skrze interakce vůči ostatním
subjektům systému. Pokud má být kritérium naplněno, je třeba, aby ostatní státy takovou
politiku akceptovaly. Již při samotné tvorbě je třeba brát v potaz zájmy ostatních
oprávněných aktérů v mezinárodním prostředí a respektovat, aby se zamýšlené kroky
nedostaly do ostrého střetu s ostatními aktéry, jež chce daný stát považovat za relevantní
partnery. Problematiku konceptualizace mezinárodního společenství zmiňuje již Petr
Kratochvíl při zahrnutí tohoto kritéria mezi procedurální trojici (poté, co bylo kritérium
deliberace odsunuto do fakultativní pozice).47
Navíc zde můžeme pozorovat ještě jeden zajímavý fenomén, který s vnějším
prostředím úzce souvisí. Vládou prezentovaný národní zájem nemusí být tvořen jen uvnitř
státu samotného (endogenní národní zájem), ale naopak může být přejat z vnějšího
prostředí buď na popud vlády, či jako přenesená preference občanů, na něž vláda reaguje
konkrétní politikou. Takto formulovaný exogenní národní zájem pochází z vnějšího
prostředí a teprve postupně je diskurzivně přetvořen v národní politiku prezentovanou
vládou, či jiným relevantním subjektem. Import zvnějšku pak reaguje na kritérium vnější
přijatelnosti a pokouší se implementovat politiku uplatňovanou mimo stát za účelem
posílení vlastní legitimity. V geopolitickém prostředí střední Evropy se logicky nabízí
transpozice témat, jež jsou akcentována v jiných státech Evropské unie (či Unii samotné),
a Česká republika je teprve později přejímá a prezentuje jako národní zájem.48
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KRATOCHVÍL, Petr. Národní zájem a jeho legitimita. Hledání českých zájmů, str. 28.
Jak bylo naznačeno v předchozích odstavcích, tento nástroj odpovídá konstruktivistické analýze
bezpečnostní politiky, přičemž zajímavou empirickou studii zabývající se přenosem mezinárodního
diskurzu jako tématu národního zájmu zpracovala Martha Finnemore. Ta se zabývala přenosem
vědeckých programů UNESCO do národních států a dynamikou utváření tohoto endogenního
národního zájmu.
Podrobněji pak – FINNEMORE, Martha. International organizations as teachers of norms: the United
Nations Educational, Scientific, and Cutural Organization and science policy. International
Organization. 1993, 47(4), 565-597. DOI: 10.1017/S0020818300028101. ISSN 0020-8183. Dostupné
také z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0020818300028101/type/journal_article
Krátce také v kontextu kritéria vnější přijatelnosti zmiňují exogenní národní zájem autoři studie o
protiraketové obraně – HYNEK, Nik a Vít STŘÍTECKÝ. Český diskurz o protiraketové obraně a
národní zájem, str. 26.
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Kritérium vnější přijatelnosti tak není jenom nástroj pro zkoumání, zda je konkrétní
politický výstup či proces přijímán zahraničním prostředím (zde je logicky patrná
nejsilnější provázanost s mezinárodním vztahy ze všech navrhovaných kritérií). Zároveň
poskytuje šanci zkoumat, jestli je taková politika skutečně produktem vnitřní debaty skrze
agregaci občanských případně dalších preferencí, či naopak je importovaným procesem
exogenního charakteru, která je domácím strukturám zprvu cizí a teprve později je
diskurzivně přejata a je až druhotně konstruována ve smyslu národního zájmu. V rámci
protiteroristické politiky se jedná o zajímavý nástroj, jež nabízí širší pole výzkumu, zda
konkrétní opatření byla konstruována jako produkt národních struktur, či se jednalo a
transpozici zahraničních opatření, jež byla implementována do českého prostředí.

2. 2. 4. Kritérium konsenzu
Poslední kritérium, přítomno již v původní procedurální trojici, je poměrně
kontroverzním pokusem propojit první dvě jmenovaná (kritérium vnější přijatelnosti
přeci jenom stojí mírně stranou, jak bylo naznačeno výše) a transformovat je v legitimní
politický výstup. Politický konsenzus není agregací individuální preferencí jednotlivců
(ačkoli přesně takhle definují liberálové tvorbu národního zájmu a v dotyčné kapitole
jsme se pokusili naznačit významné limity takového uvažování), ale jde spíše o postupem
času vykrystalizovaný politický konsenzus, který pak představen jako výsledek
politického procesu.49
Na první pohled se zdá nemožné naplnit takové kritérium, za předpokladu, že
chápeme politický proces jako neustálý střet idejí a zájmů a v demokratické společnosti
potom rovněž jako střet vládnoucí strany s opozicí. Ovšem je třeba připustit několik
úrovní formování národního zájmu, neboť pokud se zaměříme na čistě obecné cíle,
v našem případě bezpečnostní politiku, tak zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti země je
pro každou politickou reprezentaci klíčovým faktorem bez ohledu na politickou profilaci
(zpětně můžeme znovu upozornit na konstruktivistické chápání národního zájmu a
stanovení čtyř základních potřeb, mezi něž zajištění bezpečnosti logicky spadá).50
Konsenzus pak může existovat při stanovení těchto obecných cílů, ovšem při hlubší
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Kritérium konsenzu bylo původně samostatným aspektem, ovšem později je doplněno o fakultativní
kritérium deliberace. Obsahová náplň se však ani v jednom případě nemění.
Více – KRATOCHVÍL, Petr. Národní zájem a jeho legitimita. Hledání českých zájmů, str. 26.
50
Tamtéž.
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analýze formování konkrétních kroků pro dosažení oné bezpečnosti již původní
konsenzus existovat nemusí a nelze ho ani předpokládat.
Pro empirický výzkum politiky boje proti terorismu je třeba brát v potaz právě
podobné dělení. V obecných cílech zajištění vnitřní bezpečnosti proti teroristickým
skupinám lze očekávat všeobecnou shodu napříč celospolečenským diskurzem. Ovšem
jakmile se dostaneme o úroveň níže do oblasti formování konkrétních politických kroků
a opatření, je pravděpodobné, že k široce sdílenému konsenzu nejenže nedojde, ale
naopak budou patrné výrazné rozpory mezi jednotlivými skupinami a subjekty v otázce
toho, jak primárního cíle – vnitřní bezpečnosti – dosáhnout. Očekávat naplnění ideálního
případu, že se konsenzus přirozeně objeví jako výsledek racionální debaty, je zcela jistě
naivní představa. Na druhou stranu lze pomocí kritéria konsenzu empiricky zkoumat, kde
se nachází pomyslná „štěpná linie“ mezi všeobecnou shodou, a kde již dochází
k významným rozporům. V námi zkoumaném případě se budeme zejména zabývat tím,
zda existoval konsenzus pro nasazení armády v reakci na teroristické útoky a jak se tento
pomyslný konsenzus vyvíjel v čase v reakci na případné nové situace a podněty.
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3.

Terorismus jako impuls
Formování národního zájmu, které chápeme, jako produkt intersubjektivně

sdílených představ se zajímavým způsobem projevuje v oblasti, jíž budeme věnovat
pozornost v následujících kapitolách. Fenomén mezinárodního terorismu je v českém
prostředí pravidelně akcentován jako jedna z největších výzev, jíž naše civilizace čelí.51
Tato skutečnost souvisí se značnou proměnou bezpečnostního prostředí nejen v
rámci migrační krize, ale rovněž s etablováním tzv. „Islámského státu“ (IS) v oblasti
Blízkého východu a jeho podporou a ideologickým zastřešením teroristických útoků
v Evropě.
Pro výzkum boje proti terorismu a konkrétních opatření aplikovaných v České
republice jsou pro nás klíčové referenční roky 2015 a 2016 zejména s ohledem na dvě
události, které značným způsobem formovaly vnímání terorismu v Evropě. Teroristické
útoky v Paříži a Bruselu v rozmezí pouhých čtyř měsíců znamenaly velký impuls, na něž
musely evropské vlády reagovat. Než se zaměříme na stěžejní kapitoly práce, které budou
analyzovat prováděná opatření s cílem eliminovat teroristickou hrozbu na českém území,
a budeme tyto politiky vnímat optikou národního zájmu prezentované jednotlivými
aktéry, je třeba pro uvedení kontextu a časového rámce alespoň ve stručnosti shrnout
momenty, které byly pro českou bezpečnostní politiku určující.
Kapitola proto stručně přiblíží klíčová fakta o útocích, jež v České republice
vyvolaly pozoruhodné reakce formující národní zájem na základě intersubjektivně
sdílených představ definující teroristickou hrozbu. Nejedná se tak o detailní analýzu
51

Je až pozoruhodné, jak je mezinárodní terorismus pravidelně artikulován českými představiteli jako jev,
který je pro mezinárodní společenství nejzávažnější. Pro ilustraci lze uvést častý výskyt tohoto tématu
u prezidenta republiky. Miloš Zeman během všech tří dosavadních projevů na Valném shromáždění
OSN, kterých se zúčastnil, vždy akcentoval mezinárodní terorismus a islamismus jako největší
nebezpečí, kterému západní civilizace čelí. Během projevů z let 2015 – 2017 byl terorismus vždy
nosným tématem, které přednášel před světovými státníky. Tato zmínka pochopitelně nereflektuje
komplexně český diskurz, o němž bude řeč v pozdějších kapitolách. Spíše má za cíl ilustrovat snahu
artikulovat terorismus jako závažnou hrozbu a prioritní oblast zájmu České republiky.
Projevy potom – ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta České republiky při 70. zasedání Valného shromáždění
Organizace spojených národů [online]. Praha 1: Informační centrum OSN, 2015. Dostupné z:
https://www.osn.cz/projev-prezidenta-republiky-pri-70-zasedani-valneho-shromazdeni-organizacespojenych-narodu/
ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta republiky v rámci 71. zasedání Valného shromáždění OSN [online].
New York: Pražský hrad, 2016. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezidentcr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-v-ramci-valneho-shromazdeni-osn12904
ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta republiky v rámci 72. zasedání Valného shromáždění OSN [online].
New York: Pražský hrad, 2017. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezidentcr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-v-ramci-72.-zasedani-valnehoshromazdeni-osn-13605
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jednotlivých událostí, jako spíše o naznačení kontextu, jehož znalost je zásadní pro
pozdější úvahy v rámci výzkumu boje proti terorismu v intencích národního zájmu.

3. 1.

Útoky v Paříži roku 2015

Francie a konkrétně Paříž se staly v roce 2015 hlavními místy několika útoků, které
ukázaly hrozbu, jakou může představovat IS a jeho zradikalizovaní příznivci v zemích
Evropy. Teroristické činy přispěly nejen k aktivizaci bezpečnostních opatření ze strany
státu, ale rovněž účinným způsobem mobilizovaly veřejnost nejen ve Francii, ale i
v okolních zemích.
Prvním z pařížských útoků byla kombinace několika událostí, které se odehrály
mezi 7. a 8. lednem roku 2015. Prvním a zároveň největším činem byla koordinovaný
útok dvojice sourozenců na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo během nějž
zemřelo 12 lidí a několik dalších bylo zraněno.52 Pachatelé útoků, bratři Chérif a Saїd
Kouachi, nejprve uprchli mimo Paříž a o den později byli dopadeni na jejím předměstí,
kde se skryli v budově tiskárny. Souběžně, 8. ledna, proběhl i druhý útok uskutečněný
přítelem dvou zmíněných bratrů. Ahmed Coulibaly nejprve zabil neozbrojenou policistku
a krátce poté přepadl košer supermarket ve Vincennes, jihovýchodně od centra Paříže.
Zajal několik rukojmích a hrozil jejich zabitím, pokud policie zakročí proti bratrům
Kouachi. Následným koordinovaným útokem policie všechny útočníky eliminovala.
Útok na redakci Charlie Hebdo byl prvním násilným činem podobného rozsahu v
oblasti Paříže v době probíhající migrační vlny směrem do Evropy a předznamenal nárůst
xenofobních tendencí napříč kontinentem.53
Lednový útok na redakci satirického magazínu byl interpretován zejména
v kontextu debaty o svobodě slova a jejích limitech. Přestože nepatřil k útoku s vysokým
počtem obětí a ve srovnání s ostatními teroristickými činy v podobném časovém rámci
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Zprávy o těchto událostech přinesla logicky většina světových médií, namátkou – Manhunt after deadly
Charlie Hebdo terrorist attack [online]. Paris: France 24, 2015. Dostupné z:
https://www.france24.com/en/20150107-live-blog-gun-shots-french-paris-charlie-hebdo-satiricalmagazine
53
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proto zůstaneme u pouhé zmínky, jakkoli je podnětná.
Podrobněji potom – MORAN, Matthew. Terrorism and the banlieues: the Charlie Hebdo attacks in context:
the Charlie Hebdo attacks in context. Modern & Contemporary France. 2017, 25(3), 315-332. DOI:
10.1080/09639489.2017.1323199.
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Dostupné
také
z:
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jej lze charakterizovat jako rozsahem malý, symbolická hodnota se projevila napříč
Evropou.54 Jak bude analyzováno v dalších kapitolách se zaměřením na české prostředí,
právě lednový útok předznamenal nejrůznější aktivity a mobilizaci veřejnosti zaměřenou
proti migrační vlně a muslimské kultuře jako celku.
Listopadové útoky ve francouzské metropoli byly naproti tomu mnohem větší akcí
se znatelně vyšším počtem obětí a řadí se mezi nejkrvavější útoky proti západním státům
v historii. Série útoků proběhnuvší večer a v ranních hodinách mezi 13. a 14. listopadem
si v Paříži vyžádala 130 obětí a další stovky zraněných. Skupina útočníků si vybrala za
cíl fotbalový stadion, kde se odehrávalo přátelské utkání mezi Francií a Německem za
přítomnosti prezidenta Françoise Hollanda, nebo koncertní sál Bataclan, v němž právě
probíhal rockový koncert.55 Souběžně se odehrálo v ulicích Paříže dalších šest útoků, jež
se soustředily do stejného časového rámce pátečního večera.
Pařížské události vedly zejména k přehodnocení dosavadního stanoviska
analyzující strategii IS, kdy se předpokládalo jeho teritoriální zaměření v oblasti Iráku a
Sýrie a přímé ohrožení evropských center se zdálo nepravděpodobné. Experti se
odvolávali na proklamovaný cíl IS v době ustavení chalífátu v Mosulu v létě 2014,
přičemž se očekávalo postupné etablování nového aktéra v oblasti Středního východu a
deklarovaný globální džihád byl tehdy vnímán spíše jako propagandistická rétorika.56
Listopad roku 2015 tuto optiku značně modifikoval a bylo třeba připustit možnost, že
kapacity IS mohou být větší, než se dosud předpokládalo. Francie reagovala vyhlášením
výjimečného stavu a zpřísněním hraničních kontrol.57 Přestože se v globálním měřítku
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SCHITRIT, Daria, Einav YOGEV a Yoram SCHWEITZER. Suicide Attacks in 2015 [online]. JSTOR:
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dějiny (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-810-3.
57
Z francouzského pohledu je zajímavé pozorovat reakci obyvatel na dvojici útoků odehrávajících se
v tomtéž roce a implikaci těchto zážitků pro politické chování. Teroristické útoky v tomto případě vedly
k širší politické participaci ve volbách, které následovaly krátce po útocích, a obecně byla politická
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oba útoky nijak nevymykaly dlouhodobým trendům a Francie patřila mezi méně zasažené
státy58, pro evropské politické lídry i veřejnost události znamenaly zřejmý mobilizační
potenciál, neboť jistá část politického spektra případně další aktivisté a hnutí upozorňující
na rizika imigrace, náhle mohli podpořit svou argumentaci zřejmými skutečnostmi. Pro
český diskurz znamenaly pařížské útoky jeden z nejsilnějších stimulů pro občanskou
participaci a zřetelné posílení antiimigračních a islamofobních nálad, jak bude částečně
naznačeno v pozdějších kapitolách. Kumulace těchto událostí ovšem vrcholila až v první
polovině následujícího roku, čímž se zároveň završuje i časové období, jež je pro náš
výzkum relevantní.

3. 2.

Útoky v Bruselu roku 2016

K útokům v Bruselu došlo 22. března 2016 v ranních hodinách na dvou místech
belgické metropole. Sebevražední atentátníci zaútočili nejprve v odletové hale
mezinárodního letiště Zaventem a o desítky minut později v soupravě metra mezi
stanicemi Maalbeek a Schuman v samém centru Bruselu poblíž sídel evropských
institucí. Při útocích přišlo o život 31 lidí a další stovky byly zraněny. Pozdější
vyšetřování ukázalo přímou souvislost s pařížskými útoky z podzimu roku 2015, neboť
jeden z jejich hlavních strůjců, Salah Abdeslam, se po útocích skrýval právě v Bruselu,
kde ho belgická policie 18. března zatkla při jedné z provedených razií. V reakci na útoky
Belgie vyhlásila čtvrtý, nejvyšší, stupeň teroristické hrozby, omezila osobní dopravu či
uzavřela veřejné instituce.59

aktivita občanů vyšší. Podobné úkazy budeme moci pozorovat i v českém kontextu ohledně eskalace
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Útoky byly důkazem rostoucího napětí násilného extremismu v zemích západní
Evropy a především signifikantních problémů integrace muslimských komunit, které se
často sdružují do izolovaných ghett v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti a
kriminality. Z tohoto pohledu byly vlastě pařížské i bruselské útoky vyústěním
dlouhodobých sociálních a kulturních problémů muslimských subkultur, které
krystalizovaly v činy legitimizované ideologií IS.60 Belgie byla islamisty prezentována
jako zakládající člen NATO a EU, ale zejména jako člen mezinárodní koalice bojující
proti IS v regionu Blízkého a Středního východu. Propagační materiály vyšlé krátce po
útocích zdůrazňují, že se Západ „nijak neponaučil z pařížských útoků, neboť stále bojuje
proti islámu a muslimům… bruselské útoky jsou tak jen plodem, který Západ zasel
vlastníma rukama“61 skrze své ozbrojené operace. Hlavním motivem útoků tak byla nejen
msta za alianční nálety na základny IS, ale rovněž zpráva radikálním komunitám
evropských muslimů, kde IS vyzývá „vojáky chalífátu“ k boji proti zemím, jež vedou
válku s islámem.62 Ideologická rovina útoků a jejich dopadů je klíčovým spojovacím
článkem mezi incidenty v Paříži v listopadu 2015 a následně v Bruselu v březnu 2016,
neboť vždy bylo primárním cílem získat podporu dalších radikálních komunit, které
ovšem dlouhodobě žily na území států západní Evropy. Ani v jednom případě se
nejednalo o krátkodobé imigranty, kteří by se rozhodli provést útok v jim zcela neznámé
zemi a kulturním prostředí. IS v tomto směru reprezentoval ideologickou legitimizaci pro
skupiny, které představovaly integrační a bezpečnostní problém v delším časovém
horizontu (některé útočníky dlouhodobě sledovaly zpravodajské služby a byly
obeznámeny o jejich předchozích extremistických aktivitách) a zejména měly
několikagenerační kořeny v západních zemích. Tento moment je důležitý z hlediska
rizikovosti útoků v jiných státech, které s takto rozsáhlými komunitami nemají podobné
zkušenosti a možnost radikalizace skupin, které na daném území žijí, je spíše minimální
(v kontextu České republiky tomu budou věnovány zmínky v dalších kapitolách).
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3. 3.

Strategie IS v Evropě

Výše naznačené teroristické útoky nebyly v žádném případě jediné, které se
v časovém období roku 2015 a první polovině 2016 odehrály v evropském regionu (pro
příklad pumový útok na ruské letadlo nad poloostrovem Sinaj, při němž zemřelo 227 lidí,
či útoky v Istanbulu). Na druhou stranu právě série uskutečněná v Paříži a Bruselu byla
interpretována jako významná změna strategie, jež IS do té doby vykazoval. Význam
evropských metropolí nebyl akcentován pouze západními politiky63, ale stejně tak
bojovníky IS, kteří po bruselských útocích oznamovali, že „po New Yorku a Paříži vám
dnes deklarujeme nové 9/11“64. Strategie ve své podstatě jen následovala dlouhodobou
linii střetu islámského fundamentalismu se západním světem, jehož zárodky lze hledat
v historickém koloniálním uspořádání, vytvoření a etablování státu Izrael, které
ideologicky zakořenily nenávist IS (a dalších džihádistických skupin) směrem k Evropě
a Spojeným státům.65 Oproti útokům v září roku 2001 je patrný posun, který je dle
pozorovatelů charakteristický pro strategii IS v tom smyslu, že se teroristé již nesoustředí
na jeden velkolepý masivní útok, jehož příprava vyžaduje mnoho měsíců či let a
poskytuje rozsáhlý časový rámec, kdy může být odhalena. Útoky v Paříži a Bruselu byly
v podstatě jednoduché a nevyžadovaly dlouhodobou přípravu zahrnující nejrůznější
výcviky. Z tohoto úhlu pohledu lze soudit, že se IS omezil na menší útoky, přičemž se
pokaždé soustředil na různá místa i cíle úderu.66 Pro umocnění strachu z terorismu a
vytvoření iluze všudypřítomné hrozby jsou podobně omezené útoky zcela dostačujícím
nástrojem. Nehledě k tomu, že podobné akce jsou méně nákladné jak finančně, tak
personálně.
Z obecného hlediska se IS prezentuje jako morálně silný aktér, jež disponuje
bojovníky, kteří jsou ochotni za myšlenku globálního džihádu položit život. Západ je
63
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naproti tomu vnímán jako morálně slabý civilizační okruh, který se soustředí na
materiální blahobyt a konzumní životní styl otevřené společnosti. Vzhledem ke způsobu
prezentace útoků samotnou propagandou IS je zřejmé, že hlavní motivací těchto akcí je
nabourat životní stereotypy západní společnosti a vytvořit hrozbu větších i menších
útoků, které se, alespoň dle propagandy IS, mohou odehrát kdekoli v Evropě.
V propagandistických videích IS v roce 2016 prezentoval Evropu jako zničenou pustinu,
kdy v technicky dokonalých záběrech ukazoval hořící Paříž a bortící se Eiffelovu věž. 67
Paralela s hořícími budovami v New Yorku před 15 lety je více než zřejmá. Rozsahem
skromné útoky měly především za cíl vyprovokovat masivní reakci bezpečnostních
složek západních států, které budou nuceny investovat do relevantních protiopatření
v reakci na prezentaci všudypřítomné hrozby.
Strategie v podstatě jednoduchých útoků není přímo závislá na osudu budovaného
chalífátu v regionu Sýrie a Levanty ani se neřídí striktními pravidly a systémem. Může
pokračovat relativně nezávisle i s přihlédnutím k možnosti využití bojovníků z Evropy,
kteří se po syrské zkušenosti vraceli zpět. Právě nebezpečí potenciální radikalizace
muslimských komunit žijících v evropských zemích představovalo dle pozorovatelů
největší výzvu pro stabilizaci bezpečnosti na kontinentu.68 Naopak se zdálo velmi
nepravděpodobné, že by útoky provedla externí skupina útočníků, nebo jednotlivci, kteří
nemají na konkrétní zemi silnou vazbu, či v ní nežili několik generací.69 Z událostí bylo
zřejmé, že schopnosti IS v podobě radikalizace evropských muslimských komunit jsou
vyšší, než se soudilo, a mobilizace mladých bojovníků chalífátu je efektivnější. Pro
evropské státy to znamenalo zásadní výzvu z hlediska bezpečnosti nejen států samotných,
ale Evropské unie jako celku. V kontextu probíhající migrační krize se hovořilo o posílení
vnějších hranic Schengenského prostoru a rozšíření pravomocí pohraniční agentury
Frontex.70
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Obecně řečeno, teroristické útoky v Paříži a Bruselu byly objektivně největšími
podobnými událostmi provedené islamistickými teroristickými organizacemi, které se na
území evropského kontinentu odehrály od dvojice útoků v Madridu a v Londýně v letech
2004 a 2005. Významný způsobem ovlivnily vnímání probíhající migrační krize i
možnosti koexistence muslimských menšin v evropských státech. Dalším doprovodným
jevem,

který

významně

formoval

společenský

diskurz,

byl

zjevný

nárůst

nacionalistických a krajně pravicových tendencí, jež výrazně akcentoval islamofobní a
obecně protiimigrační rétoriku. V některých případech se postupem času tento diskurz
stal poměrně signifikantním názorovým proudem, čehož využívali i nejvyšší političtí
představitelé. Po kontextuálním shrnutí klíčových evropských událostí se práce zaměří na
svou stěžejní část – reakci českého politického a bezpečnostního prostředí na teroristické
útoky a zejména potom na bezprecedentní opatření v podobě nasazení armády v českých
městech v reakci na bruselské útoky z druhé poloviny března. Jak již bylo naznačeno
v úvodu, je třeba vnímat nezbytné souvislosti, které se v České republice odehrávaly ještě
předtím, než se belgičtí atentátníci rozhodli pomstít zatčení Salaha Abdeslama.

Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9aeae420-0797-11e6-b71301aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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4.

Tradice boje proti terorismu
Po teoretické konceptualizaci a faktografickém kontextu se těžiště práce přesouvá

k samotnému výzkumu boje proti terorismu, který bude později zasazen do kritérií
národního zájmu. Tato kapitola se zaměří na vývoj boje proti terorismu v České
republice. Stručně představí historickou tradici, přičemž hlavní důraz bude logicky
soustředěn na časové období vymezeném v předchozí kapitole. Hlavním poselstvím této
části je upozornit na skutečnost, že boj proti terorismu má v českém bezpečnostním
prostředí poměrně dlouhou tradici, jak naznačuje existence strategických dokumentů,
které budou předmětem následujících částí. Na druhou stranu je zajímavé upozornit na
skutečnost, že hlavní strategické dokumenty boje proti terorismu minimálně reflektovaly
bezpečnostní a politický vývoj v zahraničí, neboť současná a stále platná koncepce
pochází z roku 2013.
Celá práce je definována jako komplexní případová studie, přičemž klíčový bod
zájmu je nasazení Armády ČR v ulicích pražských měst v reakci na bruselské útoky a
evaluace tohoto kroku nejen z hlediska boje proti terorismu, ale rovněž v rámci
naplňování národního zájmu v oblasti bezpečnosti. Těmto událostem bude logicky
věnován největší prostor v této faktografické kapitole, která se bude, na rozdíl od té
předchozí, plně věnovat českému prostředí. Smyslem této části je především představit
existenci poměrně dlouhodobé koncepce boje proti terorismu, která má svůj původ
v letech 2001 a 2002, kdy historická zkušenost bude mít signifikantní význam
v následující části, která se bude týkat relevance strategických subkultur, jež měly dopad
na formulování národního zájmu. Ten se ve své praktické stránce představil právě
v nasazení Armády ČR. Těžiště kapitoly proto spočívá v představení nástrojů české
bezpečnostní politiky, které z našeho pohledu kulminují právě v roce 2016, který pro nás
nadále zůstává referenčním rámcem.

4. 1.

Bezpečnostní strategie boje proti terorismu do 2013

Kořeny kontinuální strategie boje proti terorismu v ČR korespondují s vývojem
bezpečnostní situace ve světě, přičemž zlomový okamžik představují teroristické útoky
provedené 11. září roku 2001. Nově deklarovaná válka proti terorismu americkou
administrativou prezidenta Bushe byla logicky reflektována i v evropském a českém
bezpečnostním kontextu. Česká republika jako tehdejší země připravující se na vstup do
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Evropské unie akceptovala nutnost postupně harmonizovat český a evropský právní řád
a připojila se k protiteroristickým prohlášením Rady z konce září roku 2001.71
Následným přijetím závěrečné Deklarace Evropské rady a Komise z 19. října 200172 se
ČR zavázala k vypracování Národního akčního plánu boje proti terorismu, který byl
schválen a představen vládou 10. dubna roku 2002.73 Plán představuje první ucelenou
strategii, která nahrazovala dosavadní analytické materiály a pokouší se reagovat na nové
výzvy bezprostředně ovlivněné útoky na Spojené státy. 74 Zaměřuje se nejen na českou
účast v mezinárodních koalicích, ale rovněž na systémové zajištění v oblasti součinnosti
Policie ČR a armádní složky, potírání financování terorismu a dalšími standardy.
Základní programový dokument byl plánován jako roční, přičemž vláda deklarovala
vznik dalších dokumentů v pravidelné každoroční periodě.
Vývoj byl respektován pro následující období, kdy byly postupně představeny
Akční plány pro roky 200375 a 200476. Tyto dokumenty vykazují značné podobnosti
z hlediska obsahu, struktury i zaměření, přičemž se výrazně neliší ani poslední z těchto
dokumentů v kontextu madridských útoků z března 2004. Plány se opakovaně soustředí
na mezinárodněsmluvní závazky, proliferaci, bezpečnost na letištích, či zajištění
bezpečnosti zastupitelských úřadů v zahraničí. Paradoxně je opomíjena sféra vnitřní
71

Jednalo se zejména o deklaraci Evropské rady z jejího mimořádného zasedání 21. září 2001, která
představovala první ucelenou reakci unijních států na teroristické útoky ve Spojených státech.
Konkrétně pak – CONCLUSIONS AND PLAN OF ACTION OF THE EXTRAORDINARY EUROPEAN
COUNCIL MEETING ON 21 SEPTEMBER 2001 [online]. Brussels: European Council, 2001 [cit.
2020-06-03]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/20972/140en.pdf
V kontextu vývoje unijní strategie boje proti terorismu podrobně potom historická analýza vývoje
bezpečnostní politiky od 70. let až do konce první dekády 21. století – BOSSONG, Raphael. The
Evolution of EU Counter-Terrorism: European Security Policy after 9/11. New York: Routledge, 2013.
ISBN 978-0415688574.
72
Tato deklarace symbolizovala komplexní stanovisko v reakci na útoky 11. září a nabádala členské státy
kromě jiného vypracovat vlastní strategie boje proti terorismu a v souladu s kroky přijatých v rámci EU
je implementují do vlastních právních řádů. Deklarace podporovala i společný postup v boji proti
terorismu a Al-Kajdě v intencích mezinárodního práva pod záštitou OSN.
Konkrétně – DECLARATION BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EUROPEAN
UNION AND THE PRESIDENT OF THE COMMISSION: Follow-up to the September 11 attacks and
the fight against terrorism [online]. Brussels: European Council, 2001 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/20961/acf7be.pdf
73
Usnesením Vlády č. 385 – Národní akční plán boje proti terorismu 2002 [online]. Praha: Ministerstvo
vnitra, 2002 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
74
V rámci Ministerstva vnitra vznikala již od roku 2000 „Studie připravenosti ČR na řešení hrozby
teroristických útoků“, přičemž se původně počítalo s tím, že bude takový materiál neveřejný. Události
11. září situaci značně modifikovaly a zapříčinily nejen vzniku Akčních plánu pro následující roky, ale
i skutečnost, že jsou tyto dokumenty veřejné.
Tamtéž, str. 54-55.
75
Národní akční plán boje proti terorismu 2003 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003 [cit. 2020-0603]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
76
Národní akční plán boje proti terorismu 2004 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2004 [cit. 2020-0603]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx

48

bezpečnosti a důraz na systémová opatření v oblasti prevence či v případě provedení
útoku na českém území (kromě oblasti řízení jednotek integrovaného záchranného
systému). V plánech se opakovaně zdůrazňuje skutečnost, že vznikají jako závazek výše
zmíněné Deklarace z 20. října 2001.77
Následující období již zaznamenaly změnu v podobě rozšíření časového rámce na
dva roky, kdy vznikají Akční plány pro období 2005 – 200778 a následně 2007 – 200979.
První z této dvojice ještě výrazně koresponduje s předchozími dokumenty, jak z hlediska
formy, tak struktury a do značné míry i obsahu. Oproti minulým se podobněji zabývá
kybernetickými hrozbami a ochranou potenciálních cílů útoku příkladně ve formě
využívání kamerových systémů. Paradoxní skutečností je, že plán je koncipován pro roky
2005 – 2007, ale k jeho schválení vládou došlo až 16. listopadu 2005.80
Tento fenomén je příznačný i pro dokument z let 2007 – 2009, neboť ten je schválen
usnesením vlády č. 129 z 11. února roku 2008.81 Dokument vykazuje znatelnější úpravy
oproti předchozímu vývoji, přičemž došlo nejenom k jeho zkrácení (z předchozích 76
stran na 31), ale i ke zjednodušení obsahu, což má za následek nutnou generalizaci
analyzovaných oblastí a vypuštění konkrétních koordinačních postupů mezi jednotlivými
úřady či resorty státní správy.82 Akční plán definuje čtyři oblasti, na něž se má
protiteroristické úsilí zaměřit, přičemž se poprvé komplexně věnuje problematice ochrany
obyvatelstva a kritické infrastruktuře, podobně jako radikalizaci přistěhovaleckých
komunit, že kyberbezpečnosti. Z hlediska obsahu vykazuje Plán pro roky 2007 – 2009
značný posun směrem k vnitřní bezpečnosti ČR spíše než k zahraniční oblasti a
mezinárodní spolupráci.
Poslední dokument dvouletého operačního cyklu se již značně liší od
předcházejících Akčních plánů. V roce 2010 je vůbec poprvé představena Strategie boje
proti terorismu, prozatím pro léta 2010 – 2012.83 Ačkoli přirozeně vychází z předchozích
Národních akčních plánů je koncipována jako dokument obecné povahy určení primárně
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Tamtéž, str. 69-70.
Národní akční plán boje proti terorismu 2005-2007 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2005 [cit. 202006-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
79
Národní akční plán boje proti terorismu 2007-2009 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008 [cit. 202006-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
80
Národní akční plán boje proti terorismu 2005-2007, str. 5.
81
Národní akční plán boje proti terorismu 2007-2009 , str. 2.
82
Předchozí Plány obsahovaly podobné harmonogramy opatření včetně časových lhůt a gesčních orgánů.
Tento styl prezentace boje proti terorismu mizí právě s Plánem pro roky 2007 – 2009.
83
Národní akční plán boje proti terorismu 2010-2012 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2010 [cit. 202006-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
78
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pro veřejnost, než jako instrument státní správy. Oproti Akčním plánům neobsahuje
harmonogram s popisem konkrétních úkolů pro následující období a nestanovuje časové
lhůty, neboť jak je ve Strategii přiznáváno, jejich uvedení v předchozích dokumentech
bylo spíše kontraproduktivní, neboť k plnění stanovených úkolů nedocházelo
automaticky často z nedostatku „politické vůle či nedostatečně silné meziresortní
shody“84. Konkrétní úkoly však specifikovány byly, ovšem v neveřejném materiálu
s názvem „Aktuální seznam priorit v boji proti terorismu“, který posvětila Bezpečnostní
rada státu usnesením č. 28 ze dne 19. října 2010.85 Strategie v pěti oblastech definuje
hlavní principy boje proti terorismu, přičemž se výrazným způsobem zabývá
problematikou vnitřní bezpečnosti státu a také poprvé zmiňuje fenomén ochrany tzv.
měkkých cílů, což předchozí dokumenty zcela opomíjely. Boj proti terorismu je
definován jako „trvalá priorita České republiky … a zůstává jednou ze zásadních
bezpečnostních výzev současného světa“86.
Stejnou koncepční strukturu vykazuje i poslední dokument, který do současné doby
představuje klíčový materiál této problematiky. „Strategie České republiky pro boj proti
terorismu od r. 2013“87je posledním obdobným strategickým materiálem, jenž vychází
z minulé Strategie a je opět koncipován jako dokument obecné povahy prezentující
základní principy boje proti terorismu v podmínkách bezpečnostního prostředí ČR.88
Obsahově se Strategie opětovně zaměřuje na ochranu obyvatelstva a potenciálních cílů,
spolupráci bezpečnostních a zpravodajských složek a posílení výměny informací.
Podobně je kladen důraz na zlepšenou komunikaci s veřejností, prevenci radikalizace či
zamezení rekrutování do teroristických skupin. Ochrana kritické infrastruktury a tzv.
84

Tamtéž, str. 2.
Zároveň nutno dodat, že pro Akční plány z let 2002 – 2007 byly publikovány rovněž dokumenty v podobě
„Vyhodnocení“ daných Akční plánů v daném období. Toto vyhodnocení logicky sloužilo jako podklad
pro tvorbu návazných dokumentů. Tento prvek se však již v následných materiálech neobjevuje, což
potvrzuje značný posun nejen z hlediska obsahového, ale především ve vztahu k cílovým skupinám,
pro něž jsou následné dokumenty tvořeny.
85
USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. října 2010 č. 28: k Aktuálnímu seznamu priorit
v boji proti terorismu pro léta 2010–2012 [online]. Praha: Vláda České republiky, 2010 [cit. 2020-0604]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/cinnost/zaznamy-z-jednani/usneseni-c-28_1.pdf
86
Národní akční plán boje proti terorismu 2010-2012, str. 5.
87
Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2013
[cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx
88
I v tomto případě byla Strategie doprovázena „Aktuálním seznamem priorit“. Ten byl vládou přijat
v usnesení č. 513 z června roku 2013, ovšem pouze pro časové období 2013 – 2015, přičemž později
k jeho aktualizaci, jež by vláda schvalovala, již nedošlo.
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. června 2013 č. 513: o Aktuálním seznamu priorit v
boji proti terorismu pro léta 2013 až 2015 [online]. Praha: Vláda České republiky, 2013 [cit. 2020-0604]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN99VNAYYN
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měkkých cílů jsou prezentovány jako klíčové výzvy vnitřní bezpečnosti, explicitně je
zmiňována oblast městské dopravy jako typický příklad měkkého cíle a součásti širšího
rámce kritické infrastruktury v kontextu dopravních tepen.89 Strategie je prezentována
jako dlouhodobý výhled bez časového omezení, což z ní činí dokument platný nejen pro
naše zkoumané období roku 2015 a především 2016, ale rovněž i v době samotného psaní
této práce.
Stručné shrnutí vývoje bezpečnostních strategií v českém prostředí zřetelně
ukazuje, že boj proti terorismu je dlouhodobým tuzemským tématem, přičemž klíčovým
impulsem se staly teroristické útoky v roce 2001. Od této doby se boj proti terorismu sice
stal stabilní součástí bezpečnostního prostředí, přičemž ale jeho klíčové strategické
dokumenty nereflektují bezpečnostní vývoj v Evropě, neboť teroristické útoky z let 2015
a 2016, které představují klíčové momenty, neznamenaly jakýkoli impuls, jenž by vedl
k aktualizaci či vypracování nové bezpečnostní strategie, jež by nahrazovala dokument
z roku 2013.

4. 2.

Reakce na útoky v Paříži

Stručné naznačení historického vývoje poskytlo obecný přehled o vývoji politiky
boje proti terorismu a zejména akcentovalo časové rozpětí její historické tradice.
Následující část se již plně zaměří na námi sledované časové období a především potom
na reakci bezpečnostních složek na teroristické útoky nejen z hlediska okamžité reakce,
ale vzhledem k dlouhodobějším koncepčním a systémovým změnám české bezpečnosti.
První pařížský útok na redakci Charlie Hebdo nevyvolal v bezpečnostním prostředí
výjimečné reakce, zejména s ohledem na odlišný charakter útoku. Nejenže neútočil
Islámský stát, ale odnož Al-Kajdy, zároveň se jednalo o cílený útok na konkrétní redakci
časopisu. Premiér Bohuslav Sobotka vyjádřil nejen soustrast s obětmi útoků, ale
akcentoval význam svobody slova v západní demokratické společnosti a důležitost jejího
respektování. Rovněž zmínil menší rizikovost podobných útoků vzhledem k velmi
omezenému počtu muslimské komunity na českém území.90 Kromě koordinačních
schůzek ministra vnitra policejního prezidenta a ředitelů zpravodajských služeb
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Tamtéž, str. 19
Konkrétní vyjádření na tiskové konferenci – Tisková konference po jednání vlády, 7. ledna 2015 [online].
Praha: Vláda České republiky, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--7--ledna-2015-125840/

51

nevyvolal útok zásadní systémové změny, i vzhledem k jeho omezenému rozsahu a
jasnému cíli.
Zcela opačná situace nastala logicky po pařížských útocích v listopadu 2015. Ihned
v sobotu, 14. listopadu, se v 16:00 sešla Bezpečnostní rada státu, jíž se zúčastnil
výjimečně i prezident Miloš Zeman. Na následné tiskové konferenci Zeman akcentoval
důležitost posílit vnější hranice Schengenského prostoru a zpřísnit azylový systém.
Z hlediska vnitřní bezpečnosti byla posílena policejní ochrana vybraných míst jako
Letiště Václava Havla, areál Pražského hradu či okolí O2 Areny (vzhledem
k probíhajícím utkání Fed Cupu), zároveň Policie zvýšila svou přítomnost na 16
hraničních přechodech.91 Premiér Sobotka však opakovaně ujišťoval, že neexistují
„žádné aktuální informace o tom, že by České republice hrozilo nějaké konkrétní
nebezpečí v souvislosti s teroristickými útoky“92. Zvýšená bezpečnostní opatření
zahrnující kromě výše zmíněných objektů i obchodní centra a další objekty byla ukončena
až 14. ledna 2016, kdy k plošnému využití armády nakonec nedošlo.93
V rámci využití zahraniční spolupráce a sdílení informací byl rovněž akcentován
význam Národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT) jako komunikační
platformy policejního prezidia (gesčně v rámci Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu).94 Počátek existence této platformy se datuje již do března roku 2009 a i v roce
2015 fungoval jako koordinační útvar právě pro výměnu a vyhodnocení informací od
zahraničních partnerů.95
Následná schůze Výboru pro zpravodajskou činnost při Bezpečnostní radě státu 16.
listopadu deklarovala rozšíření monitoringu česko-slovenské hranice, přičemž bylo
konstatováno, že se potvrdila absence nebezpečí teroristických útoků na území ČR.
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Z hlediska vnitřní bezpečnosti zůstala opatření na stávajícím stupni, přičemž byla
zdůrazňována nadcházející oslava státního svátku 17. listopadu, kdy ministr vnitra
Chovanec potvrdil posílení přítomnosti bezpečnostních složek na území Prahy, přičemž
Armáda ČR nabídla pomoc při ostraze vojenských objektů.96 Ministr obrany Stropnický
opakovaně ujišťoval, že přítomnost armády (při selektivní ostraze) a nasazení
pořádkových sil neznamená „reminiscenci pocitů, že se vrací represe… jde o to zajistit
klidný průběh tohoto významného dne“97.
Bezpečnostní opatření v intencích posílené policejní přítomnosti a zvýšení policejní
ostrahy konkrétních objektů byla vyhodnocena tak vyhodnocena jako dostatečná bez
nutnosti tato opatření měnit, či zvyšovat skrze plošné nasazení Armády ČR či jiných
subjektů. Pro okamžitou reakci po pařížských útocích bylo klíčové zabezpečit klidný
průběh oslav státního svátku 17. listopadu, kdy hrozilo riziko, že tuto příležitost rovněž
využijí extremistické, islamofobní a další skupiny pro vyjádření obav nejen z terorismu,
ale rovněž z migrační vlny, jíž Evropa čelila.98 Podrobněji se touto otázkou budeme
zabývat v následující kapitole v kontextu relevance strategických subkultur, které do
značné míry ovlivnily bezpečnostní prostředí a rovněž formovaly konstruování národního
zájmu.

4. 2. 1.

Systémové změny

V časovém období po pařížských útocích je třeba upozornit na dvě systémové
změny politiky boje proti terorismu, kdy každá z nich formovala bezpečnostní prostředí
buďto bezprostředně po útocích v Bruselu, nebo v dlouhodobém horizontu. Vzhledem
k časovému rámci, který je vymezen pařížským i a bruselskými útoky (listopad 2015 –
březen 2016) jsme nuceni se soustředit právě na ty kroky, které byly v tomto relativně
krátkém časovém období podniknuty. Na druhou stranu se jedná z hlediska bezpečnosti
o vysoce turbulentní dobu, která formovala bezpečnostní prostředí i v následujících
letech.
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První dlouhodobou změnu představuje příprava Auditu národní bezpečnosti, která
započala úvodní organizační schůzkou 26. ledna 2016.99 Bezpečnostní rada státu rozhodla
o vytvoření skupiny, která připraví materiál, jež bude mít za cíl posoudit odolnost ČR
vůči komplexním bezpečnostním hrozbám současného světa. Při odkazu na úvodní část
této kapitoly věnující se historickému vývoji bezpečnostních strategií se vlastně jednalo
o nový typ dokumentu, který měl znovu definovat bezpečnostní politiku ČR v nejširším
možném smyslu. Audit tak reagoval nejen na teroristické útoky v Paříži, ale reflektoval
obecnou potřebu aktualizace bezpečnostní strategie, která se v tomto momentě již
nesoustředí pouze na dílčí výzvy, jako dřívější Akční plány či Strategie boje proti
terorismu, ale naopak představuje komplexní materiál, který v identifikuje celkem 11
bezpečnostních témat představující ohrožení bezpečnosti státu. Každé téma je rozděleno
na definici hrozby samotné a následně gesčních orgánů, ovšem klíčový důraz je kladen
na SWOT analýzu a následná doporučení, jež je třeba aplikovat pro snížení rizikovosti
dané hrozby.100 Audit vznikal po celý rok 2016, tudíž jeho obsah a doporučení pro nás
bude relevantní v rámci následných kapitol věnujících se evaluaci přijatých
bezpečnostních opatření v březnu 2016. Na tomto místě je třeba zdůraznit časově
ukotvení vzniku Auditu, které spadá do období po pařížských útocích v listopadu 2015.
Druhou systémovou změnou, a jak se ukáže později z hlediska okamžité reakce
rovněž změnou relevantnější, je vládní schválení systému vyhlašování stupňů ohrožení
terorismem.101 Tento systém přímo reaguje na bezpečnostní situaci v Evropě a vláda
k němu přistoupila po vzoru dalších evropských zemí. Materiál byl schválen 25. ledna
2016 a definoval v českých podmínkách celkem čtyři stupně ohrožení (numericky od 0
do 3). Vyhlášení těchto stupňů má provádět vláda na návrh Společné zpravodajské
skupiny v rámci Bezpečnostní rady státu, ovšem v případě nebezpečí z prodlení může
vyhlášení provést ministr vnitra, přičemž vláda tento stupeň později potvrdí nebo zruší.102
Systém funguje zejména jako komunikační platforma mezi státní správou a veřejností,

99
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kdy bezpečnostní složky veřejně deklarují jistý stupeň potenciálního rizika a pokouší se
transparentně vysvětlovat konkrétní přijatá opatření.
K charakteristice uvedených stupňů potom Ministerstvo udává:


„Stupeň 0 - ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně
vyhlašován,



Stupeň 1 - je třeba zvýšené bdělosti,



Stupeň 2 - blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,



Stupeň 3 - vysoká míra jistoty, že se něco stane.

Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň,
které jsou pro účely jasného informování veřejnosti rozlišeny za pomoci vizualizace
v podobě černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je vyplněn žlutou
barvou, v případě druhého stupně oranžovou a třetího červenou barvou.“103
Představený systém se inspiroval zavedenou praxí v zahraničí, přičemž konkrétní
opatření provázející jednotlivé stupně ještě v lednu neexistovala a teprve se tvořila mezi
MV a Bezpečnostní informační službou. Mezi možná opatření Ministerstvo řadilo
„zvýšenou ostrahu vybraných objektů - úřady, ambasády atd. nebo osob, rušení
kulturních či sportovních akcí, omezení pohybu osob v určitých oblastech až po povolání
vojáků či jiných bezpečnostních sborů k plnění úkolů Policie ČR atd.“104
Nutno podotknout, že materiál zahrnující konkrétnější vymezení jednotlivých
stupňů skrze Soubor základních opatření k systému vyhlašování stupňů ohrožení
terorismem byl zpracován až po bruselských útocích a vládou byl schválen až 20.
července 2016.105 Pro naše období je proto klíčové se zabývat obecným systémem, jak
byl představen na konci ledna, neboť právě takto definovaný nástroj byl poprvé reálně
použit v reakci na útoky v druhé evropské metropoli.

4. 3.

Reakce na útoky v Bruselu

Systémové změny bezpečnostního prostředí nalezly uplatnění během událostí,
jimž bude věnována největší pozornost. Nejenže bruselské útoky a následná reakce
103
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představují závěr námi zkoumaného období, zároveň se dostáváme ke klíčovému
fenoménu, jež budeme později analyzovat v kontextu naplnění národního zájmu při
reflexi vlivu strategických subkultur, jimž bude věnována následující kapitola. Incidenty
v Bruselu (ač mnohem menšího rozsahu v porovnání s předchozím v Paříži)
představovaly pro vývoj bezpečnostní politiky v ČR bezprecedentní impuls a vyvolaly
reakci, s jejímž institucionálním a právním zakotvením je třeba se podrobněji seznámit.
Po ranních útocích v Bruselu dopoledne vystoupil premiér Sobotka na mimořádné
tiskové konferenci, kdy informoval o okamžitém posílení policejní ochrany
mezinárodních letišť, stanic metra, či vybraných ambasád. Zároveň deklaroval svolání
porady ministra vnitra, policejního prezidenta a ředitelů zpravodajských služeb pro
konkretizaci opatření.106 Bezpečnostní opatření se zvýšila i v jaderných elektrárnách
Temelín a Dukovany v rámci standardní reakce na podobné incidenty. Ministr vnitra na
návrh Společné zpravodajské skupiny poprvé za jeho existenci využil systém představený
na konci ledna a vyhlásil první stupeň ohrožení terorismem.107 Z hlediska bezpečnostních
opatření bylo určující večerní zasedání vlády, tentokrát bez prezidentské účastni, na rozdíl
od událostí v listopadu. Kabinet znovu projednal a potvrdil vyhlášení prvního stupně
ohrožení a zároveň vyhověl žádosti policejního prezidenta, který na Bezpečnostní radě
státu navrhl posílení Policie ČR příslušníky Armády ČR. 108 Tento krok avizoval již
odpoledne v Poslanecké sněmovně ministr vnitra Chovanec, který podobně jako později
premiér Sobotka opakovaně potvrdil fakt, že neexistují informace o možnosti realizace
teroristického útoku na území ČR a že veškerá opatření, která vláda přijímá, jsou
preventivního charakteru.109 Následujícího dne se v ulicích českých měst poprvé objevily
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smíšené hlídky a nastalo období mimořádného opatření nasazení armády v kontextu
českého boje proti terorismu.

4. 3. 1.

Armáda ČR v ulicích českých měst

Nařízením vlády č. 92/2016 ze dne 22. března povolala vojáky v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR „při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob.“110 Celkem se jednalo o 550 příslušníků, přičemž
gesčně odpovědný zůstával přirozeně ministr obrany, jak v rámci výběru konkrétních
vojáků, tak z hlediska vojenské techniky a výzbroje. Vojáci dle nařízení vlády
disponovali oprávněními příslušníků Policie ČR dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
Od počátku bylo nařízení koncipováno jako časově omezené, přičemž pozbylo platnosti
23. května 2016.111
Příslušníci armády byli připraveni necelých 12 hodin od rozhodnutí vlády a od
příštího dne od 8:00 byli nasazeni celkem ve třech českých městech ve třech úkolových
uskupeních – Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Pro Prahu bylo určeno
celkem 350 vojáků 4. brigády rychlého nasazení112, pro Brno a Ostravu potom pokaždé
100 vojáků 7. mechanizované brigády, obsazenost úkolových uskupení pravidelně
rotovala dle jednotlivých praporů. Z hlediska armádních útvarů se jednalo o elitní
jednotky pozemních sil, začleněné do sil rychlé reakce pravidelně se účastnící
zahraničních misí, ale i jako pohotovostní sbory v případě přírodních katastrof na území
republiky. Je třeba zdůraznit, že pro tyto operace armáda nasadila nejlepší jednotky
vybavené nejmodernější technikou, podobně jako postupovala při jejich nasazení v rámci
ostrahy muničního skladu ve Vrběticích.
V rámci plnění nařízení byly utvořeny nejčastěji dvou až tříčlenné hlídky (v Praze
se místy pohybovaly i větší skupiny), složené z vojáků a většinou jednoho policisty.
Vojáci disponovali standardní uniformou vzoru 95, krátkými pistolemi a dlouhými
Celé vystoupení pak – Stenoprotokol, 42. schůze: Úterý 22. března 2016, 14:20-14:30 [online]. Praha:
Poslanecká
sněmovna,
2016
[cit.
2020-06-07].
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útočnými puškami CZ 805 BREN, zároveň byli označeni viditelnou bílou páskou
s nápisem „POLICIE“. Velitelem smíšené hlídky byl vždy policista, který rovněž
zodpovídal za provedení případných zákroků při výkonu služby. Hlídky společně střežily
rizikové cíle jako vlaková či autobusová nádraží, velká obchodní centra, či letiště.
Věnovali se především běžné pochůzkové a pořádkové činnosti, kdy největší pozornost
soustředili na odložená zavazadla, ale i běžnou policejní práci dle velení policejního
důstojníka. Podrobnosti k operativnímu nasazení společných hlídek logicky nebyly
prezentovány a policejní prezidium v průběhu opatření, ani po jejich ukončení
nezveřejnilo jakékoli konkrétní pokyn či souhrnnou analýzu, jež by je podrobněji
prezentovala. Poměrně omezená oficiální komunikace ohledně využití armády byla také
nejčastěji kritizovaná odbornou veřejností, či politickou opozicí, jak bude naznačeno
v kapitole, jež se soustředí na evaluaci bezpečnostních opatření z hlediska širšího
konceptuálního rámce domácího boje proti terorismu.
Rozhodnutí o nasazení armády jako složky posilující hlídky policie sice souviselo
s vyhlášeným první stupněm ohrožení terorismem, ale hledat přímou kauzalitu by bylo
zavádějící. Systém stupňů ohrožení přímo nepodmiňuje přijetí konkrétního opatření.
Nasazení armády muselo zohlednit nejen právní předpisy (ty obecně vycházely ze zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii a zároveň zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR),
ale rovněž brát v potaz, zda jsou taková opatření nezbytná, přiměřená a nutná pro řešení
vzniklé bezpečnostní situace. Přijetí jakýchkoli opatření ovšem samotný systém stupňů
ohrožení nijak nedefinuje a dokonce ani nedoporučuje. Vláda může ve své podstatě
vyhlašovat jakákoli opatření ve vztahu k dané hrozbě bez ohledu na to, jaký stupeň
ohrožení je zrovna vyhlášen. Změna aktuální bezpečnostní situace tak může vést ke
dvojímu na sobě nezávislému efektu v pozitivním či negativním smyslu, neboť může
vyvolat změnu aktuálně vyhlášeného bezpečnostního stupně, nebo může jen vést ke
změně aktuálních opatření, aniž by se vyhlášený stupeň změnil.113
Ačkoli bylo původní nařízení vyhlášeno na dva měsíce až do 23. května s možností
prodloužení či rozšíření mise, existoval spíše předpoklad, že nasazení armády bude mít
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armády v ulicích českých měst byla interpretována jako důsledek vyhlášení prvního stupně ohrožení
terorismem. Podrobněji se na mediální prezentaci tohoto opatření zaměříme v následující kapitole, kdy
mediální prostor bude logickým odrazem relevance jednotlivých subkultur, které ovlivňovaly zdejší
bezpečnostní prostředí ještě před přijetím nařízení o povolání vojáků k plnění úkolů policie.
Ministerstvo vnitra následně vydalo zpřesňující charakteristiku stupňů ohrožení, kde na tuto zkreslující
generalizaci upozorňuje – Stupně ohrožení terorismem [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2017 [cit.
2020-06-08]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/stupne-ohrozeni-terorismem.aspx
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kratšího trvání, či se bude redukovat počet nasazených příslušníků. To bylo výsledkem
jednání Bezpečnostní rady státu 18. dubna, kde se minstři vnitra a obrany ve spolupráci
se zpravodajskými službami, dohodli na celkovém snížení počtu vojáků. Potvrdil se
předpoklad prezentovaný bezprostředně po bruselských útocích v tom smyslu, že žádný
teroristický útok na území České republiky nehrozí a k objektivní proměně
bezpečnostního prostředí po celou dobu opatření nedošlo. V hlavním městě po jednání
Bezpečnostní rady zůstalo 280 vojáků a dalších 70 příslušníků cizinecké policie, v Brně
a Ostravě potom zůstalo nasazených vždy 50 příslušníků Armády ČR.114 Celé bezpečností
opatření v podobě povolání vojáků však trvalo podle původního nařízení vlády a bylo
ukončeno teprve vypršením jeho termínu platnosti, 23. května.
Po stažení vojáků z ulic měst ovšem první stupeň ohrožení terorismem platil nadále
a zůstává aktuální i v době psaní tohoto textu, bez ohledu na vývoj bezpečnostních výzev
ve světě v nepoměrně delším časovém rámci. První stupeň zvýšené bdělosti se tak stal
téměř přirozenou součástí bezpečnostního prostředí bez ohledu na vnější vlivy a události,
ačkoli byl původně vyhlášen právě v reakci na útoky v belgické metropoli, i když byl
zkomponován a představen dva měsíce předtím, než k těmto událostem vůbec došlo.

114

Se snížením počtu vojáků souhlasila Bezpečnostní rada státu na svém jednání 18. dubna, kdy došlo
k měsíčnímu vyhodnocení přijatých opatření. Další evaluace byla plánována po dalším měsíci, což se
časově krylo s plánovaným ukončením nasazení armády, k němuž posléze došlo v plánovaném termínu.
Počet vojáků hlídkujících v Brně a Ostravě se snížil o polovinu. Bezpečnostní opatření ale trvají [online].
Praha: Aktuálně.cz, 2016 [cit. 2020-06-09]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pocetvojaku-hlidkujicich-v-brne-a-ostrave-se-snizil-o-stovk/r~b7b8c07206f011e699f50025900fea04/
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5.

Strach jako nástroj
Předchozí kapitoly naznačily časový a kontextuální rámec, v němž se utvářelo

poměrně specifické bezpečnostní prostředí, které se podílelo na vzniku vládních
bezpečnostních opatření. Úvodní teoretická kapitola akcentovala přednosti a výhody
konstruktivistického a poststrukturálního vnímání bezpečnosti a jeho významu v rámci
utváření národní politiky ve smyslu národního zájmu. Při vědomí těchto skutečností se
následující kapitola zaměří na jednotlivé faktory, které do značné míry ovlivňovaly a
spoluvytvářely charakteristiku vnitřní bezpečnosti, přičemž nejviditelnější reakcí ze
strany vlády bylo právě povolání vojáků v činné službě do ulic českých měst. Smyslem
bude charakterizovat jednotlivé symptomy české vnitřní bezpečnosti, které vzájemně
interagovaly s vládními opatřeními, případně předcházely rozhodnutí vlády o nasazení
armády k ochraně obyvatel.
Bylo by chybou domnívat se, že pouze následně představené faktory nutně vedly
k vyhlášení vládního opatření, neboť takto silnou a explicitně artikulovanou kauzalitu lze
pozorovat pouze u specifických událostí, které budou rovněž zmíněny, ale nelze se
soustředit pouze na ně. Chápeme-li konstruktivistické utváření národního zájmu jako
neustále se vyvíjející systém vzájemných interakcí mezi jednotlivými aktéry, potom
těchto interakcí je velmi mnoho a probíhají na různých úrovních a s různou intenzitou
vzhledem ke konkrétním hrozbám. Jednotlivé faktory společně konstituují bezpečnostní
prostředí a přenášejí předpokládané vnější nebezpečí na národní úroveň. Takto
diskurzivně přenesené vnější hrozbě byla vystavena vláda či jí odpovědné orgány a
výsledkem bylo zapojení armády k zajištění vnitřní bezpečnosti. Z hlediska historické
tradice jde o zcela mimořádné opatření, které je ovšem třeba chápat právě v interakci
s ostatními faktory, kdy některé subjekty upřednostňovaly výrazně tvrdší kroky při reflexi
proměny veřejného diskurzu v kontextu probíhající migrační krize.

5. 1.

Teoretické zakotvení

Při analýze relevance těchto faktorů budeme konceptuálně vycházet z atraktivního
a hojně využívaného konstruktivistického nástroje pro výzkum bezpečnostní politiky –
sekuritizačního procesu, či teorie sekuritizace. Vědci z Kodaňského mírového
výzkumného institutu začínali s konceptem pracovat již na konci 80. let, ale největší
rozmach a podrobnější rozpracování se objevilo až po pádu železné opony a při
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nastolování nových témat v rámci výzkumu bezpečnosti, jež reflektovaly širší proměny
teorií mezinárodních vztahů a nástup konstruktivistické perspektivy jejich výzkumu.115
Vznik a podoba konceptu koresponduje s teoretickými představami o vzniku a formování
národního zájmu, jehož genezí jsme se podrobněji zabývali ve druhé kapitole. Náhlý
konec studené války formoval i nové přístupy pro výzkum bezpečnosti a byli to evropští
vědci, kteří představili širší pokus reformulovat oblasti výzkumu bezpečnosti, přičemž
teorie sekuritizace byla produktem mnohem obsáhlejších konceptuálních změn.
Trojice autorů, Barry Buzan, Ole Waever a Jaap de Wilde, v jistém smyslu čerpala
ze strukturálního realismu a jejich státocentrický důraz je patrný i v teorii sekuritizačního
procesu zejména s ohledem na referenční objekty, k nimž je bezpečnost vztahována.116
Kodaňská škola se ale zejména zaměřovala na rozšiřování a prohlubování konceptu
bezpečnosti a jeho výzkumu, kdy stát je pouze jednou z několika jednotek, které mohou
být zkoumány. Pro náš výzkum konstrukce národního zájmu je podstatné, že teorie
sekuritizace umožňuje zkoumat procesy vnitřní bezpečnosti státu a rovněž relevanci
různých skupin, které se na formování bezpečnostního prostředí podílejí. Na druhou
stranu pouze aplikovat teorii sekuritizace z poloviny 90. let na námi zkoumaný specifický
fenomén boje proti terorismu by bylo akademicky neodpovědné. Nereflektovalo by totiž
pozdější kritiky tohoto přístupu, kteří upozorňovali na relevantní nedostatky teorie ve
smyslu příliš úzkého vymezení jednotlivých kroků, jež neumožňovalo obsáhnout
zkoumané fenomény z širší perspektivy a potřebného nadhledu.
Úvodní část jinak veskrze empiricky zaměřené kapitoly se proto bude zabývat
teoretickým ukotvením teorie sekuritizace nejen tak, jak ji chápou samotní tvůrci, ale jak
je později modifikována dalšími autory, jež se pokoušeli vytvořit pružnější koncept
reagující na potřeby proměnlivého sociálního kontextu a silné role diskurzu, spíše než se
držet rigidní formy řečového aktu. Právě pozdější autoři, z nichž asi nejvýraznějším
115

Stěžejním dílem je v tomto smyslu komplexní studie, jež byla přeložena i do češtiny. Kolektivní
monografie představuje hlavní výsledky práce Kodaňské školy, ve smyslu rozšiřování konceptu
bezpečnosti a následnou aplikaci teorie sekuritizace v těchto sektorech. I pro nás bude tato studie
představovat důležitý referenční mezník, ovšem na druhou stranu nelze vycházet pouze z těchto
poznatků. Jak bude naznačeno později, představení teorie vyvolalo mnoho kritických hlasů akcentující
nedostatky jednotlivých segmentů a je nezbytné tyto relevantní kritiky rovněž reflektovat.
Původní dílo z něž budeme vycházet potom – BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de
WILDE. Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. Současná
teorie mezinárodních vztahů. ISBN 80-903-3336-2.
116
Zajímavá teoretická reflexe nově představeného přístupu s ohledem na jeho propojení s klasickými
teoriemi mezinárodních vztahů a skrze příspěvky Barryho Buzana pak silné konotace v rámci
strukturální neorealismu potom – CABADOVÁ WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k
mezinárodní bezpečnosti. Global Politics: časopis pro politiku a mezinárodní vztahy, Brno: SOCIETAS
2001, 2004, s. 66-86. ISSN 1213-7685.
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přispěvatelem co do komplexnosti je Thierry Balzacq, se výrazně zasadili o to, aby byl
sekuritizační proces vnímán jako mnohem obsáhlejší fenomén, v němž interaguje
podstatně více aktérů v daném společenském kontextu. Právě takový komplexní přístup
je vhodný i při náš specifický případ, kdy se v pozdějších částech kapitoly pokusíme
ukázat, jací aktéři a jakým způsobem přispívali k utváření specifického bezpečnostního
diskurzu na bázi sekuritizačního procesu. Sekuritizace tématu migrace a zahraničního
terorismu byla následně reflektována vládou skrze mimořádná bezpečnostní opatření,
přičemž ale je zřejmé, že tato opatření nevznikala v reakce na přímou bezpečnostní
hrozbu, ale jako signál vlastnímu obyvatelstvu a specifickým skupinám, že výkonná moc
státu v oblasti bezpečnosti není narušena.

5. 1. 1. Sekuritizační proces
Hojně užívaný analytický nástroj v podobě teorie sekuritizace vychází z momentu,
kdy se politika přestává řešit standardními postupy a metodami, ale naopak některá
témata stojí jakoby „nad“ tímto běžným politickým jednáním. Téma bezpečnosti je
nepochybně řazeno do této „vyšší“ dimenze a lze ho považovat za jistou radikálnější
formu politizace konkrétního tématu. Autoři rozlišují škálu veřejných témat od
depolitizovaných, přes politizované až k sekuritizovaným tématům. Poslední jmenované
je chápáno jako existenční hrozba a její řešení vyžaduje mimořádná opatření a
ospravedlňuje takové nástroje, které přímo vybočují ze zavedených limitů politických
procedur.117 Toto je samá podstata teorie sekuritizace spočívající v mimořádných
opatřeních, která se nutně vymykají běžným postupům, přičemž pro použití těchto
opatření panuje buďto skutečný, nebo alespoň domnělý konsenzus, který zároveň
legitimizuje kroky sekuritizačního aktéra a jeho postavení. Ačkoli podstatu
sekuritizačního procesu vyjadřuje stručné shrnutí výše, při analýze vzniku konkrétní
bezpečnostní hrozby je třeba se zaměřit na jeho průběh podrobněji.
Při hlubší analýze kořenů teorie sekuritizace je patrné, že vzniká kombinací
realistické perspektivy, s níž pracoval Buzan (zejména s ohledem na státocentrické pojetí
a od něj se odvíjející další úrovně analýz), a nově se utvářejícího konstruktivismu, jehož
čelním představitelem byl v tomto směru Ole Waever. Nápadná inspirace realismem vede
některé autory až k odsuzujícím závěrům, kdy teorii sekuritizace vnímají jako parazitický
117

Podobně – BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost: nový rámec pro analýzu., str.
35.
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prvek tradičního realistického diskurzu. Jejich závěry podporuje i volba mimořádných
prostředků, který se dle jejich mínění nejčastěji uchyluje k použití vojenských operací
(military action).118 Přijetím tohoto argumentu bychom stáli na prahu poměrně zásadního
normativního problému, neboť moment, jemuž se chtěli autoři kodaňské školy vyhnout a
naopak nabídnout alternativu ve smyslu rozšíření konceptu bezpečnosti do pěti sektorů,
by optikou využití mimořádných opatření znamenal opětovný návrat k tradičnímu
militaristickému vnímání bezpečnosti v souladu s realistickými předpoklady.119 Postupná
krystalizace

sekuritizačního

procesu

v teoretické

rovině

odpovídá

obecným

konstruktivistickým představám intersubjektivního utváření mezinárodních vztahů, jak
bylo naznačeno již v teoretické reflexi utváření národního zájmu ve druhé kapitole této
práce. I z toho důvodu si dovolíme pominout výchozí ontologické předpoklady
konstruktivistické perspektivy, neboť jsme se jimi podrobně zabývali dříve. Spíše naopak
budeme akcentovat konkrétní kroky formující sekuritizační proces, které jsou pevně
zakotveny v referenčním rámci konstruktivismu.
Při vědomí intersubjektivního konstruování bezpečnosti klade teorie sekuritizace
důraz na vznik samotné bezpečnostní hrozby prostřednictvím řečového aktu. Autoři hojně
navazují na jazykové teorie a filozofii jazyka, přičemž se opírají o koncepci J. L. Austina,
jenž rozlišuje tři typy řečových aktů – ilokuční (vztah mluvčího k řečenému), lokuční
(samotné sdělení) a perlokuční akt (účinek ilokučnho aktu, jaký význam má dané sdělení
pro dynamiku situace).120 Řečový akt zakládá moment sociální interakce jednotlivých
aktérů, neboť předpokládá existenci komunikativního jednání (v Habermasově představě)
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Jako příklad této argumentace lze uvést – BOOTH, Ken. Critical Security Studies and World Politics.
Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2005, str. 207. ISBN 9781555878.
119
V naší empirické analýze bezpečnostního diskurzu v rámci boje proti terorismu se ovšem budeme
potýkat přesně s takovou výzvou, neboť jak naznačily faktografické kontextuální kapitoly, jádro
bezpečnostních opatření se týkalo právě vojenských operací s cílem zajistit vnitřní bezpečnost státu.
120
Austinovo rozlišení tří typů řečových aktů vedlo k pokusu stabilnější konceptualizace těchto fenoménů.
Význam a druhy řečových aktů Austin rozpracoval již v 60. a 70. letech, ovšem kodaňská škola z nich
uničila funkční nástroj v kontextu sekuritizačního procesu. Nutno říci, jak se přesvědčíme později, právě
důraz na relevanci řečového aktu koncept sekuritizace do jisté míry svazoval a neumožňoval popsat
realitu komplexněji.
Původní Austinův příspěvek pak – AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000. Základní
filosofické texty. ISBN 80-700-7133-8.
V rámci teorie řeči navazují autoři i na Habermase v rámci teorie komunikativního jednání, jež je založeno
na dialogu jednotlivých subjektů a utváření reality na bázi vzájemné interakce. To vystihuje samotnou
podstatu konstruktivistické perspektivy vytváření existenční hrozby a především dynamiku komunikace
mezi sekuritizujícím aktérem a jeho publikem. Autoři kodaňské školy tak aplikovali dlouhodobě
používané metody lingvistiky v bezpečnostním diskurzu a teorie sekuritizace je ve své podstatě
konstruktem, jehož kořeny jsou mnohem starší v rámci teorie komunikativního jednání.
Více potom – HABERMAS, Jürgen. Theory of Communication Action: Vol. 1: Reason and Rationalization
of Society. Boston, MA: Beacon Press., 1984. ISBN 978-0807014011.
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a s tím spojené vytváření dané reality. V představách kodaňské školy je řečový akt
klíčovým impulsem, skrze nějž se začíná utvářet sekuritizační proces. Fenomén
vzájemných interakcí vytvářejících bezpečnostní realitu podmiňuje rovněž nezbytnost
základních pojmosloví obohacující bezpečnostní analýzu. Právě nově definované termíny
tvoří sémantický základ sekuritizačního procesu a dodávají teorii její originalitu.
Autoři kodaňské školy definují tři základní aktéry, jež společně tvoří proces
sekuritizace. Prvně jmenovanou jednotkou je „referenční objekt“ značící entitu, jež je
považována za existenčně ohroženou a nárokuje si právo na přežití. Jedná se ve své
podstatě o „oběť, kterou je třeba chránit a pro její bezpečnost jsou vyžadována mimořádná
bezpečnostní opatření nad rámec běžných politických procesů. Druhou jednotkou je
„aktér sekuritizace“, který představuje vlastního hybatele děje, neboť je to právě on,
který prohlašuje referenční objekt za existenčně ohrožený a vyžaduje přijetí
mimořádných opatření. Posledním aktérem je „funkcionální aktér“, jenž sice působí na
vlastní dynamiku bezpečnostních vztahů a ovlivňuje rozhodování na poli bezpečnosti, ale
nejedná se o referenční objekt, ani o aktéra vyžadující nutnost mimořádných kroků. 121
Jak ale sami autoři přiznávají, pro budoucí analýzy jsou nejdůležitější první dva aktéři –
referenční objekty a aktéři sekuritizace, na něž má být zaměřena největší pozornost.
Referenčním objektem se tradičně rozumí entita vykazující určitou sociální
sounáležitost. Z hlediska rozšiřování konceptu bezpečnosti by se touto entitou mohla
teoreticky stát jakákoli skupina a záleží čistě na aktérovi sekuritizace, jak velkou skupinu
zapojí do sekuritizačního procesu. Kodaňská škola k tomu dodává, že empiricky se
osvědčila kolektivní tělesa střední velikosti, nejčastěji na úrovni států (zde můžeme opět
pozorovat příspěvek neorealisty Buzana a jeho státocentrický důraz) jakožto tradiční
pozůstatek dominance vojenského a politického sektory v bezpečnosti. Přesto autoři
připouštějí, že se referenčním objektem mohou stát i jednotlivci a menší skupiny, pokud
tento narativ bude akceptovat publikum v rámci sekuritizace. Na druhou stranu je třeba
připustit, že právě na úrovni států a podobně velikých etnických či jiných skupin
nejsnadněji vzniká pocit kolektivní identity „my“, jež se jednodušeji vymezuje vůči cizím
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Podobněji ve stěžejním díle – BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost: nový
rámec pro analýzu., str. 49-52.
„Funkcionální aktér“ je v praxi nejobtížněji definovatelný, neboť autoři sice uvádějí modelový příklad
z environmentálního sektoru (funkcionálním aktérem je firma, která znečišťuje životní prostředí, ale
logicky nemůže být ani referenčním objektem, ani aktérem sekuritizace), ale jak se empiricky
přesvědčíme později, může být toto „hledání“ funkcionálního aktéra spíše umělou snahou naplnit
předem definovanou kategorii bez skutečného vědeckého přínosu.
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etnikům a skupinám „oni“.122 Tyto skupiny mohou vstupovat do dlouhodobějšího
konkurenčního vztahu, během nějž se právě podobné kolektivní identity formují. Stát tak
zůstává jistou privilegovanou formou referenčního objektu, přestože samá podstata
myšlenek kodaňské školy útočí právě na tuto státocentrickou dominanci.
Aktér sekuritizace je potom osoba nebo skupina, která se osobuje právo vyhlásit ten
který referenční objekt za existenčně ohrožený (skrze bezpečnostní řečový akt) a stává se
samotným hybatelem procesu sekuritizace. Nejčastěji jsou těmito aktéry političtí lídři,
různé nátlakové či byrokratické skupiny. Jádro jejich argumentu přitom bývá zřejmé – je
třeba zajistit bezpečnost státu, národa, či systému za použití mimořádných opatření, jež
si situace žádá. Konkrétní mluvčí pak nechápeme, jako osoby per se, ale spíše jako mluvčí
větších kolektivní jednotek.123 Nejde v tomto případě o skutečné a pravdivé poznání
ohledně odhalení hrozby, ale spíše o označení původně domnělé hrozby, aniž bychom si
byli jisti relevancí tohoto tvrzení. Předpoklad vychází z původních konstruktivistických
pozic, které nás provázejí celou prací. Konstrukce hrozby, jak ji vnímáme a jak s ní
pracujeme, nevychází z celostního poznání založeném na poznání všech skutečností, ale
naopak na vlastní interpretaci, kterou druhý aktér přijme za potenciálně pravdivou a naše
interpretace je pro něj později určující. Na základě této více či méně zkreslené
interpretace vytváříme vlastní obraz reality, který se od skutečného objektivního poznání
může s různou intenzitou vzdalovat. Sekuritizující aktér v této logice nehledá
objektivního původce hrozby, či skutečné jádro bezpečnostního problému, ale naopak se
pokouší označit jako zdroj možného aktéra podle jeho vlastní vůle a snaží se o relevanci
své interpretace přesvědčit publikum v kontextu sociální interakce. Proces sekuritizace,
jak jej vnímá a prezentuje kodaňská skupina, se nezabývá analýzou zdrojů hrozeb a
skutečných rizik pro bezpečnost, ale pokouší se pochopit vznik takto prezentovaných
existenčních hrozeb, které ovšem nemusí mít reálný základ a jsou produktem pouze
interpretce určitých skupin (aktérů sekuritizace) a zároveň jsou akceptovány relevantním
publikem.
Publikum představuje v procesu sekuritizace klíčový fenomén, jež bývá kodaňskou
skupinou analyzován pouze povrchně a bude třeba se na tento aspekt podrobněji zaměřit
skrze příspěvky dalších autorů. Do jisté míry se touto otázkou zabýval Buzan ve smyslu
toho, které skutečnosti vnímáme jako fakta a jaký význam mají v bezpečnostní analýze.

122
123

Tamtéž.
Tamtéž, str. 56-60.
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Tato percepce se proměňuje části v závislosti na tom, kdo je pozorovatelem a příjemcem
dané intepretace skutečnosti. Klíčová je konkrétní perspektiva, která se logicky mění
s časem i místem a navíc nemůže zcela odrážet vnější realitu, neboť aktéři velmi vzácně
disponují bezchybnými informacemi.124 Waever a ostatní se alespoň pokoušejí vymanit
se z dominance pozornosti vůči jednající straně vzhledem k akcentu řečového aktu a
aktérů sekuritizace a upozorňují, že důraz na rozdělení aktérů a referenčních objektů má
za cíl vyhnout se posilování „jistých jednotek bezpečnostní politiky – národů“125.
Mnohem častěji se totiž stává, jak rovněž uvidíme v naší empirické studii, že jistá
skupina, politické hnutí či jiné nátlakové subjekty jednají s odvoláním na národ a osobují
si právo hovořit a nastolovat témata jeho jménem, přestože reálně zastupují pouze
marginální část veřejnosti. Síla jejich rétoriky a aktivita ve veřejném prostoru ovšem
odkáží fabulovat silnou pozici těchto veskrze marginálních aktérů a ve výsledku se může
stát, že taková skupina může výrazným způsobem ovlivňovat veřejný bezpečnostní
diskurz často za přispění jistých politických elit, jimž podobné názory konvenují. Takto
obecně naznačený směr podrobíme empirickému rozboru českého bezpečnostního
diskurzu v námi sledovaném časovém a tematickém rámci.
Autoři kodaňské školy po představení obecného konceptu teorie sekuritizace
následně analytický rámec aplikují na pět sektorů bezpečnosti, kdy kromě tradičního
vojenského a politického sektoru přidávají sektor ekonomický, společenský a
environmentální, což souvisí s výše naznačenou tendencí rozšiřovat obor bezpečnostních
studií po studené válce v souladu s novými tématy v oblasti bezpečnosti. V rámci naší
analýzy se ponejvíce budeme přibližovat společenskému sektoru, který se zabývám
národní bezpečností (ve smyslu národa, nikoli státu – tam se jedná o sektor politický a
Waever a spol. od sebe oba sektory důsledně odlišují) a především otázkou identity.
Nemusí se přitom (a často empirie do potvrzuje) o „národ“ jako takový, ale různě velké
více či méně soběstačné skupiny, které se hlásí k podobným myšlenkám a konstruují si
vlastní identitu proměnlivé intenzity. Ačkoli v evropském geografickém kontextu se o
národy často jedná, není nijak určeno, že rétoriku „identitární bezpečnosti“ nemohou
přijmout různé skupiny za účelem ochrany nejrůznějších hodnot.126 Zajímavým faktem
124

Buzan se tímto tématem obšírněji zabýval v souvislosti s analýzou interpretace hrozeb a definováním
„bezpečnostního komplexu“ v rámci širší proměny výzkumu bezpečnosti v mezinárodních vztazích, jak
jsme již naznačovali v úvodu této kapitoly.
Podrobněji potom – BUZAN, Barry. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies
in the Post-Cold War Era. 2. edition. Colchester: ECPR Press, 1991. ISBN 978-0955248818.
125
BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost: nový rámec pro analýzu, str. 58.
126
Podobněji tamtéž, str. 139-165.
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je rovněž skutečnost, že mezi hlavní agendu společenského sektoru je autory zmiňována
migrace, případně kulturní soupeření a pocit, že imigrací se životně ohrožena identita
původních obyvatel. Teoretický příklad z poloviny 90. let se stává výrazným tématem
v Evropě o necelých 20 let později.

5. 1. 2. Doplnění alternativ
Teorie sekuritizace v intencích konvenční představy kodaňské školy nabízí ucelený
analytický rámec pokoušející se vysvětlit vznik bezpečnostních hrozeb nikoli na bázi
věrného poznání skutečnosti a odhalení rizik, ale naopak skrze intersubjektivní
interpretaci nejrůznějších dějů, které jsou prezentovány jako existenční hrozby. Jak jsme
se pokoušeli naznačit v předchozí části, klíčovou roli sehrává aktér sekuritizace, který
prostřednictvím řečového aktu vytváří dojem existenční hrozby, přičemž touto hrozbou
je ohrožen referenční subjekt, jeho přežití je v zájmu aktéra sekuritizace. K jeho ochraně
je nezbytné přijmout mimořádná opatření nad rámec běžného politického mechanismu
(téma se stává Sekuritizované) a tento postup je reflektován a akceptován relevantním
publikem, které je aktérem sekuritizace přesvědčeno o nezbytnosti předkládaných
opatření. Tento teoretický model jsme se pokoušeli charakterizovat s ohledem na
perspektivu kodaňské školy a využitím primárně jejich argumentů. Ovšem je nezbytné
přiznat, že jako každý podobný akademický počin se i teorie sekuritizace setkala
s rozsáhlou kritikou využití, přičemž se jednotliví autoři soustředili na dílčí jevy, které
jsou při hlubší analýze problematické.
Pro naše následné empirické analýzy českého bezpečnostního diskurzu jsou tyto
kritiky důležité, neboť naše pozdější úvahy se nemohou opírat pouze o analytický nástroj
představený kodaňskou školou, ale naopak je více než podnětné zahrnout i rozšiřující
perspektivy dalších autorů. Kdybychom tuto reflexi a rozšíření analytického rámce
nepodstoupili, museli bychom se řídit rigidními pravidly původního sekuritizačního
procesu, což by zcela jistě nevedlo v detailnímu pochopení naší problematiky a mnoho
klíčových aspektů by zůstalo opomenuto. Následně představené kritiky a inovace tak
nejsou literární rešerší, jež reagují na příspěvky kodaňské školy, ale primárně slouží jako

V kontextu námi analyzovaného období je nasnadě úvaha, že různé skupiny v kontextu migrační krize a
teroristických útoků volaly po obraně „křesťanských“ či „evropských hodnot“, aniž by se příliš
pokoušely tyto termíny zpřesnit a vysvětlit, co v jejich podání znamenají. Obecné náznaky na tomto
místě předznamenávají následnou empirickou analýzu, která dokazuje relevanci teoretických
předpokladů sekuritizačního procesu v oblasti společenské bezpečnosti.
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rozšíření analytického nástroje pro kvalitnější využití sekuritizačního procesu s dalšími
momenty, jež koncept původních autorů dostatečně nezohledňuje.
Nejčastější výtky směřující k původnímu konceptu sekuritizačního procesu se
týkají přílišné soustředěnosti na řečový akt ve smyslu Austinovy jazykové teorie.
Komplexní alternativu v tomto směru představují práce Thierryho Balzacqa, jenž se
pokouší potlačit relevanci řečového aktu ve prospěch obecného diskurzu a širšího
kontextuálního rámce. Balzacq chápe proces sekuritizace jako strategickou či
pragmatickou praktiku zahrnující interakci mezi kontextem, disproporcemi posluchačů a
silou aktéra sekuritizace. Strategická síla diskurzu vykazuje mnohem širší záběr, než
pouhý řečový akt.127 Pragmatické užití diskurzu spočívá ve vyvolání souhlasu
s představenou tezí (a zároveň s použitím mimořádných opatření), ovšem nejde jen o
mechanické plnění podmínek bez širšího strategického záměru.128 Autoři kodaňské školy
preferují řečový akt na úkor ostatních faktorů, zejména potom publika (o čemž jsme se
zmiňovali výše), na rozdíl od pragmatické perspektivy Balzacqa, jenž klade důraz na
kontextuální a ne-řečové faktory.129 Řečový akt je nadále umocněn oslovením
relevantního publika, což je další z momentů, který byl kodaňskou školou opomíjen. Na
tomto místě na sebe však naráží dva principy – pokud přistoupíme na konstruktivistická
východiska subjektivizace reality a s ní spojenou konstrukcí hrozeb, potom jsou veškeré
tyto hrozby produktem jazykové konstrukce. V extrémní podobě by se všechny problémy
transformovaly v jazykovou hru bez objektivního základu. Tato představa je více než
zavádějící, neboť empirické příklady ukazují, že pro získání podpory relevantního
publika musí bezpečnostní hrozba souviset s vnější realitou.130 Role publika se projevuje
i ve formě síly a relevance sekuritizujícího aktéra, který je odkázán na dvě složky podpory
– formální a morální. Formální složku představují instituce, či společenské postavení
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Balzacq se konstruktivní kritikou teorie sekuritizace zabýval v několika svých textech či kolektivních
sbornících. Mezi nejcitovanější patří – BALZACQ, Thierry. The Three Faces of Securitization: Political
Agency, Audience and Context. European Journal of International Relations [online]. 2016, 11(2),
171-201 [cit. 2020-07-20]. DOI: 10.1177/1354066105052960. ISSN 1354-0661. Dostupné z:
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066105052960
128
Balzacq navazuje na starší analytické přístupy v oblasti studia rétoriky – PERELMAN, Chaïm a Lucie
OLBRECHTS-TYTECA. The new rhetoric: a treatise on argumentation. Notre Dame, [Ind.]:
University of Notre Dame Press, 1969. ISBN 9780268004460.
129
BALZACQ, Thierry. The Three Faces of Securitization, str. 177.
130
Tento moment bude zajímavý v naší empirické části, kdy se vnější hrozba mimo území České republiky
diskurzivně přesune na naše území a jisté nátlakové a jiné skupiny z ní začnou vytvářet existenční
hrozbu pro tuzemskou bezpečnost. Tato hrozba potom má reálný základ v zahraničí, ale v lokálních
podmínkách je již vytvářena uměle.
Ohledně lingvistické konstrukce reality pak – GRACE, George William. The linguistic construction of
reality. New York: Croom Helm, c1987. ISBN 07-099-3886-1.
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aktéra, při němž jsou ve výhodě veřejní činitelé disponující snazším přístupem do
masových médií, ale i obecně důvěrou v přirozenou autoritu státu. Morální složku pak
představuje právě publikum, které skrze svou podporu poskytuje legitimitu plánovaným
opatřením vedoucích k zajištění bezpečnosti a podpora veřejnosti je v tomto směru
klíčová.131 Sekuritizující aktér potřebuje přesvědčit co nejširší možné publikum o
konstruované hrozbě, neboť právě sympatie veřejnosti jsou schopné zajistit kredibilitu
jeho krokům. S důrazem na relevanci publika je rovněž spojeno institucionální a kulturní
prostředí, v němž se sekuritizační proces šíří. Kodaňská škola se tradičně spokojuje
s prostou existencí řečového aktu, jež je přijímán veřejností a skrze něj prezentovaná
realita je akceptována jako bezpečnostní hrozba. Autoři ovšem pomíjejí proces šíření
mimořádných informací a nezastupitelnou roli médií jak obrazových, tak tištěných.132
Role mediálních výstupů a konstruování reality skrze novinové či televizní zprávy by
bylo zcela jistě vděčným tématem dalších akademických prací zabývajících se bojem
proti terorismu v evropských případně českých podmínkách. My se v empirické části této
kapitoly omezíme pouze na výstupy akcentující sekuritizační proces a doplňující
argumentaci námi sledovaných skupin a dalších aktérů.
Konvenční představy o tom, kdo je aktérem sekuritizace, ovšem doznaly mnohých
proměn. Kodaňská škola se primárně zaměřovala na řečové akty dominantních aktérů
často v rámci politických institucí, což ovšem muselo nutně marginalizovat aktéry
ostatní, kteří sice nebyli v postavení politických lídrů, ale jimi prezentovaný narativ
dokázal i tak získat značný prostor ve veřejném diskurzu. Řečový akt potom svou formou
a stylem užití produkuje publikum samo o sobě a dokáže vytvářet specifické „řečové
komunity“.133 Do té doby marginální skupiny dokáží vytvářet alternativní diskurzy a
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Publikum sice nemá monopol nad aktérem sekuritizace, ale může působit jako rozhodující článek vůči
institucím, jež pak mohou přijímat konkrétní mimořádná opatření.
Podobně také – KASPER, Gabriele. Linguistic politeness. Journal of Pragmatics [online]. 1990, 14(2),
193-218 [cit. 2020-07-20]. DOI: 10.1016/0378-2166(90)90080-W. ISSN 03782166. Dostupné z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/037821669090080W
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Tuto mezeru se pokouší vyplnit příkladně M. Williams, jenž zkoumá formování a průběh sekuritizačního
procesu v závislosti na pokrytí události televizním vysíláním. S vědomím, že obrazová média jsou
klíčovým prostorem politické komunikace, ukazuje, jak vizualizace konkrétních událostí ovlivňuje
účinky řečového aktu.
Podrobně potom – WILLIAMS, Michael C. Words, Images, Enemies: Securitization and International
Politics. International Studies Quarterly [online]. 2003, 47(4), 511-531 [cit. 2020-07-20]. DOI:
10.1046/j.0020-8833.2003.00277.x.
ISSN
0020-8833.
Dostupné
z:
http://doi.wiley.com/10.1046/j.0020-8833.2003.00277.x
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Vytváří tím v podstatě vlastní konstrukci bezpečnosti, která se může často lišit od původního
dominantního diskurzu. Tento marginální fenomén kodaňská škola výrazným způsobem podcenila, a
jak si ukážeme v empirické části, jedná se o mimořádně důležitý moment, který má ambici formovat
dominantní bezpečnostní diskurz.
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hrozby, které mohou v jistých případech ovlivňovat, či přímo nahrazovat původní vládní
či státní diskurz.134 V kontextu naší práce můžeme předeslat, že toto je jeden z klíčových
momentů, jež původní koncepce kodaňské školy opomíjí, ale z hlediska vývoje českého
bezpečnostního prostředí je nezbytné tuto rozšiřující alternativu analytického rámce
sekuritizačního procesu zahrnout.
Druhou zásadní výtkou, jež souvisí s upřednostněním řečového aktu, je širší oblast
kontextu, jíž se dle kritiků autoři kodaňské školy buďto vyhýbají nebo přinejmenším
dostatečně nevěnují. Absenci analýzy kontextu zmiňuje Balzacq, když představuje vlastní
alternativní analytický rámec pro teorii sekuritizace, přičemž akcentuje roli tří vzájemně
propojených faktorů – agents, acts, context.135 První dvě jednotky lze spatřovat i
v původním návrhu kodaňské školy v podobě řečového aktu a aktérů sekuritizace či
referenčních objektů. Fenomén kontextu ovšem zůstává mimo tyto původní úvahy.
Balzacq vnímá roli kontextu ve dvojí formě – interní (insternalist view) a externí
(externalist view). Interní je přímo svázán s řečovým aktem, neboť i ten se mění a
dynamicky formuje prezentovanou realitu. Bezpečnostní výroky v daném kontextu
fungují nástroje pro konstrukci a interpretaci situace a vytvářejí podmínky pro zvýšenou
percepci hrozby přijímanou konkrétním publikem s cílem prosadit mimořádná
opatření.136 Interní formou kontextu se obloukem vracíme k první výtce týkající se
přílišné závislosti na řečovém aktu, jenž nám v extrémní rovině potlačuje vnější problémy
a všechny hrozby vnímá jen jako subjektivně konstruované. Tuto tezi jsme naznačili již
v úvodní kapitole týkající se teoretických představ o formování národního zájmu, kde
jsme připomněli, že i přes jasná konstruktivistická východiska se původní autoři typu
Alexandra Wendta uchýlili k tvrzení, že i přes intersubjektivní konstruování reality
existují neměnné momenty, které zůstávají trvalým národním zájmem (a sklidil za to
značnou kritiku od „pravověrných“ konstruktivistů).
Více potom – MCDONALD, Matt. Securitization and the Construction of Security. European Journal of
International Relations. 2008, 14(4), 563-587. DOI: 10.1177/1354066108097553. ISSN 1354-0661.
Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066108097553
134
Tématem se hlouběji zabývá Welsh School of critical security studies, jež se soustředí právě na
marginalizované skupiny, jež formují vlastní diskurz s ambicí ovlivňovat původní dominantní
alternativu.
Pro příklad – WYN JONES, Richard. Security, Strategy and Critical Theory. Boulder: Lynne Rienner
Publishers, 1999. ISBN 978-1-55587-335-6.
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Podrobněji se Balzacq tématem zabývá v kolektivní monografii, která představuje souhrnný alternativní
pohled na teorii sekuritizace právě s důrazem na roli kontextu, jež bude i pro náš další výzkum určující.
Přesněji pak – BALZACQ, Thierry. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve.
Abingdon, England: Routledge, 2010. ISBN 0415556279.
136
Pro příklad tohoto „internalist view“ lze uvést – VIOLI, Patrizia. Meaning and Experience.
Bloomington: Indiana University Press, 2001. ISBN 978-0253338631.
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Opomíjení kontextu je problematické i z hlediska dlouhodobé kontinuity vývoje,
neboť z pohledu kodaňské školy se může zdát, že konkrétní řečový akt zcela změní
bezpečnostní realitu bez ohledu na to, jaké trendy byly v daném kontextu patrné. Jistou
formu kontextu kodaňská škola formuje až v momentě řečového aktu, což je reakce
mimořádně opožděná, neboť zcela pomíjí dějinnou dynamiku, či historickou
zkušenost.137 Bezpečnostní diskurz může být vnímán jako produkt déle trvajících
bezpečnostních struktur a procesů, stejně jako ideových a jiných střetů, které čas od času
propuknou s větší intenzitou (zapříčiněnou příkladně řečovým aktem), ale stále jsou
patrné při hlubším studiu společenského kontextu.138 Odkážeme-li se striktně na studium
řečového aktu, zůstáváme o tento kontext ochuzeni a sami se bráníme detailnějšímu
poznání.
Posledním rozšiřujícím momentem, jenž budeme využívat, je otázka legitimity
v sekuritizačním procesu. Nejedná se ani tak o kritiku příliš rigidního rámce, jako tomu
bylo v předchozích výtkách, ale spíše o praktické využití konceptu v intencích národní
politiky. Tento aspekt je v našem případě mimořádně užitečný, neboť v závěrečných
kapitolách této práce se rovněž budeme věnovat legitimitě, v naše případě legitimitě
národního zájmu. Konkrétně potom zda lze považovat přijímaná bezpečnostní opatření
za legitimní z hlediska kritérií národního zájmu. Ronnie Olesker spojuje legitimitu
sekuritizace s dalším konceptem bezpečnostních studií – bezpečnostní dilematem
(security dilemma).139 Základní argument je v podstatě banální – úspěšná sekuritizace
vyžaduje jistou legitimitu pramenící od publika, jež akceptuje navrhovaná mimořádná
opatření, navíc je třeba vnímat, že samotná sekuritizace může vytvářet další legitimitu.
Tím lze často vysvětlit motivaci států akceptovat sekuritizační rétoriku a přijímat
mimořádná bezpečnostní opatření s pocitem, že se těmito kroky posílí jejich vlastní
legitimita. Znovu je třeba upozornit na náš empirický případ, jež budeme analyzovat
v další části této kapitoly, kdy lze již nyní předeslat, že s tímto momentem posílení vlastní
legitimity do jisté míry pracovala i česká vláda a bezpečnostní složky, zvláště pak Policie
ČR. Legitimita je proto nezbytná pro vlastní sekuritizační proces, neboť sama o sobě je
zdrojem politické moci. Navíc ještě umocňuje vztah mezi aktérem sekuritizace a
137
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relevantním publikem (vracíme se k první výtce ohledně řečového aktu a publika, jež
kodaňská škola opomíjela), které svou podporou může daná opatření legitimizovat. Ještě
více se zde objevuje intersubjektivita procesu mezi aktérem a publikem, na nějž jsme
upozorňovali dříve.140 Legitimita mimořádných opatření je tak sociálně konstruována na
bázi interakce daných aktérů. Je pochopitelné, že pokud dotyčný aktér disponuje
legitimitou, je prosazování bezpečnostních opatření mnohem snazší, než v případě, že by
tuto legitimitu neměl.
Tenkou hranici ale Olesker představuje v momentě, kdy skrze posilování vlastní
legitimity vzniká nová bezpečnostní hrozba, tentokrát ze strany vlastního státního
aparátu. V takovém případě se dostáváme do momentu bezpečnostního dilematu, jež
Olesker nazývá „securitisation dilemma“141, což lze chápat jako rozšíření tradičního
vnímání konceptu bezpečnostního dilematu pocházející z 50. let 20. století.142 Specifické
sekuritizační dilema může nastat jako nepředvídatelný a zejména nezamýšlený důsledek
sekuritizace, jež v konečném důsledku může vést až ke ztrátě získávané legitimity.
V intencích kodaňské školy se jedná společenský sektor, v němž nastává „societal
security dilemma“143. Klíčovým referenčním objektem bezpečnosti je kulturní identita
spíše než teritorium či jiné proměnné. Navíc může podobný mechanismus nastat nejen
140
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mezi státy (z čehož vychází původní koncept bezpečnostního dilematu), ale i uvnitř státu
mezi konkrétními kulturními skupinami.144 Z hlediska pozdější empirické analýzy je
tento aspekt mimořádně důležitý, neboť my se rovněž budeme zabývat sekuritizací ve
společenském sektoru, v němž bude obava ze ztráty vlastní identity hrát klíčovou roli při
formulování existenční hrozby.
Jak jsme upozorňovali výše, klíčovou součástí je interakce s publikem, neboť
v případě pokusu sekuritizace bez odpovídající interakce dochází spíše ke ztrátě
legitimity než k jejímu získání či posílení. V nejhorším případě potom nastává krize
legitimity a v jejím důsledku oslabení moci daného aktéra (nejčastěji státu).145 Stát musí
v rámci volby reakce důsledně zvažovat veškeré proměnné, neboť přehnaná reakce
výkonné moci může mít zásadní dopad nejen na redukci vytvářené a prezentované hrozby
(v krajním případě může být naopak umocněna a sekuritizační proces se ještě posílí), ale
i na jeho postavení samotné. Přehnaná reakce pak může mít spíše ničivý dopad, aniž by
byla existenční hrozba jakkoli redukována.
Koncept legitimity v kontextu sekuritizačního procesu byl zmíněn zejména proto,
že s ním budeme pracovat v závěrečných evaluačních kapitolách, kdy budeme posuzovat
relevanci provedených opatření ve světle národního zájmu a jeho kritérií, jež jsme
definovali v úvodní kapitole této práce. Předchozí odstavce zabývající se sekuritizačním
procesem měly především naznačit směr, jak budeme teorii sekuritizace chápat a
především, jakým způsobem budeme přistupovat k empirickým datům týkajících se námi
zkoumaného problému. Následující část se již odchýlí od teoretických konceptů a modelů
a znovu se zaměříme na vnitřní bezpečnosti České republiky, jejíž časový rámec jsme
vymezili v předchozích kapitolách. V souladu s teoretickými východisky sekuritizačního
procesu a doplňujících alternativ se zaměříme zejména na roli bezpečnostního kontextu,
jež byl od podzimu 2015 do jara 2016 poměrně specifický a vytvářel prostor pro
nebývalou sekuritizaci migrační krize spojenou s hrozbou mezinárodního terorismu.
Druhá část této kapitoly se proto bude věnovat konkrétním událostem, mediálním
výstupům a jiným prohlášením různých aktivistů či politických lídrů, kteří výrazným
způsobem formovali veřejný diskurz, přičemž pomyslným vyústěním těchto snah byla
reakce státu po bruselských útocích v březnu roku 2016.
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5. 2.

Obrana před nepřítelem?

Empirická část této kapitoly představuje jednu ze stěžejních částí celé práce, neboť
právě skrze následující faktory se pokusíme dokázat probíhající sekuritizační proces
v námi sledovaném období, který na konci vedl ke zcela výjimečnému bezpečnostnímu
opatření v podobě nasazení armády, jak jsme ho institucionálně charakterizovali
v předcházející kapitole. Předem je třeba upozornit, že se jedná o celý soubor vzájemně
se ovlivňujících faktorů, přičemž nelze hledat přímou kauzalitu v tom smyslu, že právě
ten který faktor explicitně přispěl k nasazení armády do ulic českých měst. Komplexní
pohled na celou problematiku (zvláště s ohledem na širší kontext formující se již od
pařížských útoků) nabízí možný explanační pohled, proč česká vláda společně s policií a
armáda uskutečnila toto mimořádné opatření.
Analýza bezpečnostního prostředí vychází z premisy, jež byla opakovaně
prezentována a potvrzována jak předsedou vlády, ta gesčními ministry či policejním
prezidentem v tom smyslu, že ani po pařížských, ani po bruselských útocích nehrozil
České republice žádný teroristický útok, či o takové skutečnosti neměla jakékoli
informace. Tato premisa je pro naše pozdější úvahy zásadní, neboť jeden mnoha limitů
této práce je absence úplných informací z bezpečnostního prostředí. Logicky se jedná
zejména o informace zpravodajských služeb, k nimž autor tohoto textu nejenže nemá
přístup, ale charakter těchto informací by ani neumožňoval s nimi veřejně akademicky
pracovat. Veškeré následné úvahy budou proto vycházet z oficiálních zdrojů, mediálních
výstupů, rozhovorů s politiky a dalšími relevantními aktéry, případně z veřejných akcí,
demonstrací, jichž se autor v drtivé většině osobně účastnil. Nelze ovšem podat
vyčerpávající analýzu bezpečnostního prostředí, jež s jistotou potvrdí domněnky, jež
budeme prezentovat v závěrečných kapitolách, právě z důvodů absence informací
zpravodajského charakteru. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že následně přestavené
faktory dokáží velmi dobře ilustrovat formování bezpečnostního prostředí v námi
sledovaném období a pokusí se objasnit sekuritizační proces, jak probíhal v České
republice.

5. 2. 1. Eskalace islamofobie a strachu
Jedním z nejsilnějších projevů sekuritizační tendence v námi sledovaném období
byla islamofobní a antiimigrační rétorika různých nátlakových skupin, občanských hnutí
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či politických stran, jež výrazným způsobem formovaly veřejný diskurz v reakci na
probíhající migrační vlnu a teroristické útoky v evropských městech. Rozsah této kapitoly
neumožňuje se podrobně zabývat veškerými aspekty těchto hnutí a aktérů, na druhou
stranu můžeme využít již zpracované politologické analýzy zabývající se jednotlivými
stranami a hnutími včetně obsahového rozboru jejich islamofobní rétoriky.146 Výchozí
premisou pro tento faktor bude předpoklad, že islamofobní rétorika byla v České
republice velmi silným aspektem formujícím veřejné mínění, přičemž v rámci tohoto
textu se zaměříme na nejviditelnější projevy takovýchto tendencí, jež doprovázely
teroristické útoky v Paříži a časově jsou rámovány následnými bruselskými atentáty.
Zároveň bude zajímavé sledovat i epizodické události, které sice nebyly přímým
projevem islamofobních tendencí, ale dokázaly umocnit atmosféru strachu, z níž později
extremistické skupiny čerpaly svou inspiraci. Naším cílem na tomto místě není
posuzovat, zda ten který politický subjekt akcentuje islamofobní rétoriku, či zda
konkrétní projevy vykazují symptomy islamofobie a rozdmýchávají nenávist ve
většinové společnosti.147 Při charakteristice tuzemského bezpečnostního prostředí
budeme akcentovat události a projevy, které v roce 2015 a na jaře 2016 výrazně přispěly
k proměně vnímání bezpečnosti, na což reagovala vláda mimořádnými opatřeními.
První náznaky se objevily již po lednových útocích na redakci Charlie Hebdo, kdy
se poprvé výrazným způsobem projevila do té doby marginální skupina na Facebooku
„Islám v České republice nechceme“ (IVČRN)148. Tehdejší lídr spolku, Martin Konvička,
146
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jinak docent přírodovědy na Jihočeské univerzitě, se začal objevovat častěji v mediálním
prostoru, kde proslul výroky, že všechny muslimy „namele do masokostní moučky“149.
V průběhu léta roku 2015 se konalo několik demonstrací s téměř totožným
islamofobním tématem, přičemž nejvýraznějšími byla dvojice akcí proběhnuvší v úterý,
30. června a ve středu, 1. července. První z nich pořádalo nově vzniklé hnutí Blok proti
islámu (BPI), vedené lídrem Martinem Konvičkou, s nímž měl aktivista v úmyslu
usilovat o zvolení ve volbách. Druhou demonstraci organizovalo hnutí SPD Tomia
Okamury. Argumentační obsah obou setkání byl podobný, přičemž hlavním tématem
byla kritika vlády, konkrétně pak premiéra Sobotky, který se na posledním zasedání
Evropské rady zavázal přijmout několik set uprchlíků. Demonstranti provolávali hesla
jako „Demise!“ či „Stop islamizaci Evropy“ apod.150 Setkání organizované SPD mělo
charakter shromáždění a následného pochodu z Václavského náměstí až k Úřadu vlády.
Argumentační rovina se pohybovala opět v apelech žádajících demisi vlády, zároveň však
zaznívala i nacionalistická hesla typu „Čechy Čechům“ či „My jsme tady doma“. Někteří
účastníci si na demonstraci přinesli šibenice s nápisy „Za vlastizradu“, které se podle
nich dopustili někteří politici v čele v premiérem.151 Tento moment vyvolal mnohé
kontroverze zvláště proto, že akci pořádal poslanec Parlamentu ČR.
Pomyslným vrcholem těchto aktivit byla demonstrace 17. listopadu 2015,
bezprostředně po útocích v Paříži. Na místě dřívějších studentských demonstrací
v prostorách mezi budovami Univerzity Karlovy na pražském Albertově se den svátku
studentstva na jednom pódiu objevil prezident Miloš Zeman společně s Martinem
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Aktuálně.cz, 2015 [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/konvicka-pujdu-dovoleb-na-poradu-je-jednani-se-svobodnymi/r~a97ce8e6410a11e5974b0025900fea04/
150
První z obou demonstrací, pořádaná BPI shromáždila kolem 500 účastníků, přičemž závažnější
incidenty zaznamenány nebyly. Podobně – Jsme ve válce a my ji vyhrajeme, znělo na protestu proti
uprchlíkům [online].
Praha:
iDnes.cz,
2015
[cit.
2020-07-20].
Dostupné
z:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nekolik-set-lidi-protestovalo-v-praze-proti-islamu-a-imigracnipolitice.A150630_200050_domaci_ane
151
Kromě vlastních poznatků autora, který se demonstrací osobně účastnil, o nich alespoň stručně
referovala média, jako například – Okamura a spol. spílali vládě za běžence, při pochodu hrozili
šibenicemi [online].
Praha:
iDnes.cz,
2016
[cit.
2020-07-20].
Dostupné
z:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/demonstrace-uprchliky.A150701_212716_domaci_jj
I přes kontroverze ohledně přítomnosti šibenic během demonstrace dospěla policie k závěru, že incident
byl pouhou nedbalostí, nikoli přestupkem.
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Konvičkou. Mezi dalšími účastníky se objevil poslanec Marek Černoch, tehdejší poslanec
za hnutí Úsvit – Národní Koalice, či senátor Jan Veleba, předseda Strany práv občanů
Zemanovci. Prezident Zeman se v projevu dominantně věnoval tématu migrační krize,
když zmínil, že ohledně migrace „vím, že velká většina těchto ilegálních migrantů jsou
mladí, dobře živení, muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti
Islámskému státu. A pokud přicházejí ze zemí, kde se nebojuje, ptám se, proč nepracují
pro svoji vlast a pro její zvelebení, aby jejich země překonala dosavadní zaostalost. Hlas
prezidenta republiky má být hlasem národa, nikoli hlasem médií, nikoli jejich mediální
troubou. I když přiznávám, že bych měl pohodlnější život, kdybych hlasem médií byl.
Novináři, kteří píší každý den o něčem jiném, aniž by čemukoli rozuměli, by mě
vychvalovali, jak krásné projevy pronáším. Ale dostal bych se do rozporu se svým
národem.152 Argumentační rovina ostatních řečníků se nesla v podobném duchu, přesto
je třeba vnímat především samotnou přítomnost prezidenta republiky na podobné akci,
při níž legitimizoval argumenty skupin, jež lze označit za extremistické a islamofobní.153
Pro úplnost je třeba dodat, že paralelně s demonstrací na Albertově se konala i
demonstrace „Za naši kulturu a bezpečnou zem“ pod záštitou SPD Tomia Okamury
v blízkosti Národního muzea na Václavském náměstí.154 Vzhledem k osobním
animozitám spolu tyto subjekty nespolupracovaly a vytvářely paralelní akce s podobným
argumentačním obsahem. Ačkoli byl na první zmíněné přítomen prezident Zeman, akce
Tomia Okamury přilákala mírně větší počet účastníků (zároveň se konala o několik hodin
později).
Paradoxní skutečností je, že rizika vzrůstajícího extremismu zmiňoval ministr
vnitra na tiskové konferenci z 16. listopadu. Vládním opatřením jsme se věnovali
v předchozí kapitole, ovšem na tomto místě je třeba připomenout ministrova slova, o tom
že „některé extremistické skupiny by chtěly zneužít 17. listopad pro určitý projev své
politiky. My jsme připraveni proti těmto extremistům zasáhnout. A chtěl bych požádat,
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Celý přepis projevu potom – ZEMAN, Miloš. Projev Miloše Zemana na Albertově k 17.
listopadu [online].
Praha:
iDnes.cz,
2015
[cit.
2020-07-20].
Dostupné
z:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/projev-prezident-milos-zeman-albertov-17listopadu.A151117_165701_domaci_skr
153
Rámcově se o těchto skupinách zmiňuje i veřejná část výroční zprávy BIS v kontextu pravicového
extremismu – Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015 [online]. Praha: BIS, 2016
[cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2015-vzcz.pdf
154
Kompletní záznam demonstrace včetně projevů účastníků – 17. 11. 2015 Demonstrace na Václavském
náměstí [online]. Praha: MikroTV, 2015 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: http://www.mikrotv.cz/17-112015-demonstrace-na-vaclavskem-namesti-hd/
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aby lidé brali 17. listopad jako pietní akt především i s tím, co se stalo ve Francii, aby
nedali prostor extremistům k tomu, aby šířili nenávist tímto způsobem. Policie zakročí
tam, kde bude narušen veřejný pořádek a ohroženy zdraví a životy obyvatel. … a jsme
připraveni jednoznačně ukázat, že stát ochrání své občany.“155 Tímto prohlášením
ministr Chovanec oznamoval posílené policejní hlídky v Praze a vysvětlovat zvýšená
bezpečností opatření. Následné konstatování ministra obrany potvrdilo naši výchozí
premisu o tom, že České republice nehrozí žádný teroristický útok.
Epizodickou událostí zajímavě doplňující proměnu bezpečnostního prostředí se
stalo rozhodnutí pražského magistrátu z konce listopadu 2015 týkající se zrušení
tradičního rozsvěcování vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Slavnostní
rozsvícení se sice uskutečnilo v předem avizovaný den, nicméně magistrát nezveřejnil
přesný čas právě s odkazem na bezpečnostní situaci v Evropě. Podle vyjádření tehdejší
primátorky Adriany Krnáčové šlo především o záměr policie, přičemž sama politička
označila takové opatření za přehnané.156 Mediální obraz události byl ovšem od
prvopočátku spojen se strachem z možného provedení teroristických útoků.157
Druhým aspektem, jenž sice nebyl přímo spojen s islamofobními názorovými
proudy a hnutími ve veřejném diskurzu, ale na druhou stranu dotvářel atmosféru strachu
v daném časovém období, byl záměr prezidenta Miloše Zemana posílit ochranu
Pražského hradu s využitím zesílených bezpečnostních kontrol u jeho vstupů. O posílení
bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu se začínalo diskutovat již v létě roku
2015, přičemž úvahy o zabezpečení urychlila akce satirické skupiny Ztohoven, jež v září
téhož roku umístila na střechu objektu místo prezidentské standarty rudé trenýrky. 158 Od
této doby prezident Zeman vyjadřoval nutnost zpřísnit bezpečnostní opatření i z důvodu
možných teroristických útoků. K uskutečnění avizovaných opatření nakonec došlo až
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Tisková konference k vyhodnocení bezpečnostních opatření, 16. listopadu 2015
Vánoční strom v Praze se letos slavnostně nerozsvítí. Kvůli bezpečnosti [online]. Praha: iDnes.cz, 2015
[cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/vanocni-strom-v-praze-seslavnostne-nerozsviti.A151123_171447_praha-zpravy_nub
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Zprávu o rozhodnutí pražského magistrátu přinesla většina tuzemských médií, explicitní vyjádření
strachu z terorismu potom například – Praha v obavách z terorismu: Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu raději bez lidí [online]. Praha: Novinky.cz, 2015 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-v-obavach-z-terorismu-slavnostni-rozsvicenivanocniho-stromu-radeji-bez-lidi-332985
158
Epizoda měla poměrně fatální důsledky pro personální složení Ochranné služby a dalších útvarů, neboť
v reakci na satirickou akci skupiny Ztohoven rezignoval jak šéf prezidentovy ochranky, tak velitel
Hradní stráže či šéf hradního odboru bezpečnosti.
Více příkladně – Nová bezpečnostní opatření na Pražském hradě budou stát několik set milionů [online].
Praha: iRozhlas, 2015 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/novabezpecnostni-opatreni-na-prazskem-hrade-budou-stat-nekolik-set-milionu_201510241651_jpiroch
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v létě roku 2016, kdy byly ke vstupům do areálu Hradu instalovány první bezpečnostní
rámy a další komponenty.159 Zároveň v průběhu ledna 2016 představil policejní prezident
plán na posílení prezidentovy ochrany a navýšen í počtu příslušníků o cca 100 policistů,
přičemž se argumentačně opíral o tehdejší bezpečnostní situaci. Mezi navrhovanými
opatřeními byly později použité bezpečnostní rámy i kamerový systém. Ministr vnitra
Chovanec při této příležitosti rovněž naznačil, že o posílení ochrany prezidenta se
hovořilo od poloviny roku 2015, kdy tajné služby získaly zprávy o možnosti
teroristického útoku v Praze. Ačkoli se později nic z těchto domněnek nepotvrdilo, došlo
ke zvýšení ochrany Hradu i posílení počtu policejních i vojenských příslušníků.160
Posílená ochrana Hradu tak potvrzovala prezidentovu sekuritizační strategii, kdy se
opakovaně vyjadřoval o rizicích migrační vlny a terorismu, či svou přítomností na
veřejných akcích legitimizoval islamofobní a jiné extremistické proudy ovlivňující
veřejný diskurz.
V prvních měsících roku 2016 opětovně posílila islamofobní rétorika ve veřejném
prostoru a navázala na proběhlé demonstrace minulého roku. V sobotu, 6. února, se na
Hradčanském náměstí sešla přibližně 2 000 demonstrantů pod organizačním patronátem
BPI a hnutí Úsvit – Národní Koalice. České extremistické subjekty se tak zapojily do
širších celoevropských protestů organizovaných hnutím Pegida. Akce se spojila se
shromážděním

pořádané

krajně

pravicovým

subjektem

Národní

demokracie.

Argumentační rétorikou demonstrace kopírovala minulá shromáždění s použitím hesel
jako „Multikulti nechceme“ či „Svobodu nedáme“. Ve svých projevech se řečníci
soustředili na kritiku Evropské unie a možnou ztrátu suverenity a svobody, která je
předána pod „diktát Bruselu“.161 Během následného pochodu docházelo v prostoru Malé
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Samotné kontroly se později staly terčem kritiky nejen bezpečnostních expertů, kteří upozorňovali na
umělé vytváření front a davů před kontrolními vstupy a tedy umožnění útoku na měkké cíle. Význam
kontrol byl vnímán i symbolicky, kdy bylo kritizováno prezidentovo elitářské chování.
Příkladně – LIPOLD, Jan. S Pražany se na Hradě přestalo počítat, i proto ty humpolácké kontroly [online].
Praha: Aktuálně.cz, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/sprazany-se-na-hrade-prestalo-pocitat-i-proto-ty-humpolacke/r~c5234f96654811e6888a0025900fea04/
160
Zde vzniká prostor pro relevantní domněnku, zda posílení ochrany Pražského hradu mělo skutečně
bezpečnostní základ v podobě rizika útoku, či šlo především o politickou deklaraci ze strany prezidenta,
jenž od poloviny roku 2015 trval na zpřísnění bezpečnostních opatření v souladu s vlastní rétorikou
ohledně migrační vlny. S časovým odstupem se zdá být pravděpodobnější varianta druhá.
Ohledně opatření potom – STUCHLÍKOVÁ, Lucie. Policie opevní Pražský hrad. Zemanova ochranka
během pěti let posílí o polovinu [online]. Praha: Aktuálně.cz, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-opevni-prazsky-hrad-zemanova-ochranka-behem-petilet/r~fb680e5cb62511e5bc8c002590604f2e/
161
Alespoň stručný mediální přehled klíčových okamžiků poskytuje příkladně – V Praze protestovaly tisíce
lidí proti islámu a migraci. Došlo i na potyčky [online]. Praha: Novinky.cz, 2016 [cit. 2020-07-20].
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Strany k drobným potyčkám mezi krajně pravicovými demonstranty a jejich odpůrci,
přičemž některé incidenty byly dezinterpretovány nacionalistickou scénou jako záměrně
vyprovokované akce policií.162 Podobně jako v předchozím případě se paralelně s touto
akcí konalo shromáždění organizované SPD v prostorách Václavského náměstí, které
přilákalo přibližně 1 200 protestujících. Řečníci podobně jako v předchozích případech
kritizovali vládu za její migrační politiku a postoj ke společné migrační politice v rámci
EU. Opakovaně vyzývali obraně či uzavření státních hranic a vyjadřovali obavy
z domnělé narůstající islamizace Evropy.
Je třeba zdůraznit fakt, že cílem této kapitoly či práce jako celku není obsahová
analýza jednotlivých projevů, proto se vždy omezujeme na nejvýstižnější hesla či témata,
jimž se jednotliví řečníci věnovali. V souladu s naznačeným teoretickým zakotvením a
zejména s důrazem na studium kontextu v rámci společenského sektoru sekuritizační
roviny se cíleně nesoustředíme na konkrétní řečové akty, neboť těch bychom mohli
identifikovat velké množství, ale spíše naopak na širší kontextuální rámec intenzity a
velikosti jednotlivých demonstrací, které společně vykazovaly velmi podobnou až
totožnou argumentační rovinu. Tuto rovinu alespoň stručně charakterizujeme skrze
jednotlivá hesla či odkazy na kompletní projevy účastníků, ale cíleně se vyhýbáme
obsahům projevů samotných. Činnost extremistických subjektů a podobných hnutí je
pouze jedním z mnoha faktorů, které přispěly k formování sekuritizačního procesu, jak
jej sledujeme.
Poslední velkou demonstrací tohoto charakteru se stalo shromáždění několika
stovek účastníků pořádané 26. března 2016, přičemž detaily byly publikovány 21. března,
den před bruselskými útoky. Demonstraci pořádala extremistická strana Národní
demokracie, která se pravidelně účastnila předchozích shromáždění. Demonstrace
s názvem „Za Českou republiku!“ se opětovně vymezovala proti „islamizaci, xenofilním
politikům, médiím a neziskovkám“ požadující „demisi vlády, předčasné volby a
Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-praze-protestovaly-tisice-lidi-proti-islamu-amigraci-doslo-i-na-potycky-340765
162
Tento moment již výrazným způsobem přesahuje téma a zaměření této práce, přesto jen upozorníme, že
dezinterpretace událostí ohledně migrační krize a terorismu byla velmi častým tématem
dezinformačních médií v českém veřejném prostoru. V kontextu námi zmiňované demonstrace se
jednalo o incident v Thunovské ulici v Praze, kde se skupina pravicových radikálů střetla se svými
názorovými odpůrci. Během počínající potyčky je uklidňoval muž v civilu, jenž byl později
identifikován jako příslušník policie.
Podle pozdějšího šetření policie v řešení těchto incidentů nijak nepochybila – Policie prý při demonstracích
v Praze nepochybila, provokace Chovanec odmítl [online]. Praha: iRozhlas, 2016 [cit. 2020-07-20].
Dostupné
z:
https://radiozurnal.rozhlas.cz/policie-pry-pri-demonstracich-v-praze-nepochybilaprovokace-chovanec-odmitl-6243251
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svrchovaný český stát!“163 Argumentační rovina zůstávala totožná jako v předchozích
případech s jedinou výjimkou, kterou byl projev předsedy Národní demokracie, Adama
B. Bartoše, který označil jednání českých politiků za vlastizradu. Na jeho slova „to už je
vědomé budování rozvratu země. To je vlastizrada toho nejhrubšího zrna. To je
vlastizrada, která musí být potrestána trestem nejvyšším,“164 reagovala policie služebním
zákrokem a odvedla ho z demonstrace pryč. Paradoxní skutečností je moment, že na této
posledně zmiňované demonstraci nejsou přítomni vojáci ve službách Policie ČR, přestože
byli nasazeni již od 23. března k zajištění pořádku a bezpečnosti na veřejných místech
v Praze. Zde tento fakt zmiňujeme jen pro dotvoření kontextu, neboť se provedeným
opatřením z hlediska jejich evaluace budeme stručně věnovat v následující kapitole. Na
druhou stranu byla demonstrace z 26. března poslední podobnou akcí, která spadá do
námi sledovaného časového rámce a završuje sérii demonstrací islamofobního a
extremistického charakteru, které svou četností, zájmem u veřejnosti a mediálním
dosahem výrazným způsobem formovaly veřejný diskurz.
Přestože jsme se podrobně nevěnovali obsahovým analýzám projevů jednotlivých
řečníků, neboť by takový postup vybočoval z teoretického a tematického zakotvení naší
práce, předložené události, případně jejich dostupné záznamy, zřetelně indikují
argumentační rovinu, s níž řečníci v rámci konkrétních shromáždění pracovali. Nejčastěji
se argumenty týkaly demise vlády a odmítnutí diktátu Bruselu, stejně jako řečníci i
demonstranti prostřednictvím svých hesel akcentovali nutnost uzavřít hranice České
republiky, bránit se narůstající islamizaci Evropy a odmítnout multikulturní model
společnosti umožňující soužití muslimské kultury s evropskou či křesťanskou.
Opakované pokusy sekuritizovat migrační a muslimskou problematiku z řad krajně
pravicových a extremistických subjektů jsou tak více než zřejmé.
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Anotaci akce pak lze dohledat na stránkách Národní demokracie – Demonstrace a pochod za Českou
republiku [online]. Praha: Národní demokracie, 2016 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
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Zaměření této práce nedává prostor širšímu rozboru jednotlivých argumentačních technik, které jsou
v islamofobní rétorice užívány, na druhou stranu je možné se odkázat na poměrně bohaté literární
zpracování tohoto tématu, které analyzuje islamofobní rétoriku z hlediska obsahu i konkrétních
argumentačních technik. Pro hlubší poznání se lze odkázat na již citovanou politologickou studii M.
Mareše – Ne islámu!.
Z hlediska argumentačních technik potom příkladně – OSTŘANSKÝ, Bronislav. Atlas muslimských
strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z "mediálního islámu". Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-2002428-2.
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empirických příkladů do teoretického zakotvení se budeme věnovat v závěru této kapitoly
po představení zbývajících dílčích faktorů.
Dosavadně představené islamofobní tendence se týkaly převážně aktivistických
hnutí případně veřejného působení parlamentních subjektů skrze veřejná shromáždění.
V rámci sekuritizace tématu terorismu v českém prostředí je ovšem důležité zaměřit se i
na institucionální podobu těchto snah. V tomto směru lze identifikovat jediný pokus,
který sice nevzbudil vážnější mediální či veřejný zájem, ale na druhou stranu indikoval
směrem k vládě jistou snahu se problematikou terorismu zabývat na legislativní úrovni.
Oficiálně se jedná o „Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka
Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina
Karla Andrleho Sylora na vydání zákona proti terorismu (tisk č. 670)“, který byl nahrán
do systému Poslanecké sněmovny 22. 12. 2015 a vládou projednán 13. 1. 2016. Materiál
představuje první a nutno dodat že také poslední pokus legislativně vymezit postihování
terorismu v českém právním řádu nad rámec jiných platných zákonů. Vláda
prostřednictvím usnesení č. 3 návrh zákona proti terorismu zamítla zejména z důvodu
nadbytečnosti, neboť pouze „nepatrně novelizuje trestní zákoník, trestní řád a zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob“. Navíc ho vláda považuje „za věcně nesprávný,
neboť nerespektuje některá základní východiska konstrukce trestní odpovědnosti a
trestání v českém právním řádu, za nesystematický, legislativně technicky chybně
zpracovaný, jakož i za rozporný s čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod.“166 Pro úplnost legislativního procesu lze dodat, že se návrh dostal
do Poslanecké sněmovny k prvnímu čtení až 1. února roku 2017, kde byl opětovně
zamítnut. Ohledně samotného návrhu nešlo ani tak o jeho obsah či alespoň teoretickou
šanci, že by postoupil dále v legislativním procesu, jako spíše o samotný fakt, že poslanci
hnutí Úsvit – Národní Koalice podobný materiál vůbec předložili. Zajímavé je to i z toho
pohledu, že v rámci celého funkčního období Poslanecké sněmovny v letech 2013 – 2017
to byl právě časový okamžik konce roku 2015 a počátku roku následujícího, kdy se vláda
musela (přinejmenším formálně) zabývat tímto pokusem legislativně zakotvit zákon proti
terorismu. V tomto případě nelze jednoznačně identifikovat sekuritizační proces, jak
bychom si jej představovali v intencích kodaňské školy, či jak to bylo patrné z hlediska
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předchozích příkladů islamofobních tendencí. Na druhou stranu to dobře ilustruje
kontextuální rámec, který v rámci sekuritizačního procesu sledujeme. Snažíme-li se
pochopit široce konstruovanou realitou teroristické hrozby na území České republiky
v časovém období teroristických útoků, potom tento legislativní návrh (i přes minimální
faktický dopad český právní řád) znamená alespoň formální pokus sekuritizovat tematiku
terorismu v českém bezpečnostním prostředí na legislativní úrovni. V tomto případě
došlo k posunu od běžné parlamentní či mimoparlamentní rétoriky ke skutečnému návrhu
legislativního aktu, přestože nakonec nebyl úspěšný. České republice.

5. 2. 1. 1.

Odezva publika a postoje veřejnosti

Posledním fenoménem týkající se tvorby veřejného diskurzu v atmosféře strachu
jsou samotné názory a nálady veřejnosti, či výstupy veřejného mínění. Je třeba upozornit,
že tato práce není prací sociologickou, ani neprovádí samostatná sociologická šetření
v kontextu výzkumu veřejného mínění v námi sledovaném období. Ovšem je třeba
připustit, že zkoumaný názor veřejnosti může mít zásadní dopad na rozhodování vlády a
v teoretickém vymezení sekuritizačního procesu tvoří ono publikum, jehož nálady a
deklarované postoje se pokouší sekuritizující aktér vystihnout, aby mohl považovat
sekuritizaci za úspěšnou. Přestože nevěnujeme tomuto tématu samostatnou velkou
kapitolu (zejména proto, že budeme čerpat z již proběhlých a interpretovaných výzkumů),
je minimálně užitečné vnímat sociologická šetření zkoumající nálady ve společnosti
týkající se migrace a terorismu. Předpokládáme totiž, že právě v reakci na postoje
veřejnosti formuje vláda vlastní opatření, která nejsou předem daná a intersubjektivně
konstruují realitu. Předchozí odstavce se pokoušely definovat faktory, které mohly mít
signifikantní vliv na veřejný diskurz, a právě tento diskurz je třeba alespoň okrajově
poznat.
Souhrnný přehled o postojích veřejnosti v kontextu migrační krize a teroristických
hrozeb poskytuje sociolog Daniel Prokop ve své publikaci zaměřující se na několik
komplexních problémů české společnosti.167 Jak konstatuje v úvodu dotyčné kapitoly
„měření reality ve výzkumech může ovlivňovat to, jak o ní mluvíme, což zpětně mění
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realitu samu.“168 Asi bychom velmi obtížně hledali čistší vyjádření konstruktivistické
perspektivy. Prokop konstatuje, že jsme během let poznamenaných migrační krizí
dokázali sami sebe přesvědčit, že většina Čechů se staví negativně k přijímání uprchlíků.
Miloš Zeman tuto myšlenku již částečně vyjádřil ve výše citovaném projevu na
Albertově. Podobným způsobem argumentoval již na podzim roku 2015, kdy tvrdil, že
„migrační krize spojuje společnost. Na jedné straně je pražská kavárna, které já
soukromě říkáme pražské štěkny, a na druhé straně je 90, možná 95 procent české
společnosti“169. Prokop pracuje s termínem „fiktivních osmdesáti procent“170, který si
podle něj osvojila značná část českých politiků, přestože reálná data průzkumů veřejného
mínění tomuto přesvědčení neodpovídají. Postupně se ale vytvářel neoblomný veřejný
konsenzus prezentovaný mediálními výstupy hovořící o tom, že naprostá většina obyvatel
je proti přijímání uprchlíků a negativně se staví k soužití s jinými kulturami, zvláště pak
s muslimy.171 Výsledky sociologických šetření však těmto domněnkám vůbec
neodpovídají. V námi sledovaných letech 2015 a 2016 bylo v České republice proti
přijímání uprchlíků průměrně 52, respektive 60 procent obyvatel.172 Na druhou stranu je
třeba vnímat, na jaké otázky respondenti během výzkumů odpovídali, jaká slova v nich
(a konsekventně v následných odpovědích) byla použita a jak tím pádem konstruovali náš
obraz veřejného mínění, který následně politici vzali za svůj.
Výzkum agentury STEM z roku 2016 argumentoval výsledkem, že 65 procent lidí
souhlasilo s poskytnutím azylu těm uprchlíkům, v jejichž zemi probíhá válečný
konflikt.173 Ačkoli se otázka nápadně podobala předchozímu výzkumu pořádaným
CVVM, výsledky jsou takřka opačné. Prokop to přičítá právě formulaci otázky a
168

Tamtéž, str. 103.
Zeman: Migrační krize spojuje společnost. Na jedné straně stojí 95 procent Čechů, na druhé "pražská
kavárna" [online]. Praha: Hospodářské noviny, 2015 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://domaci.ihned.cz/c1-64712460-zeman-migracni-krize-spojuje-spolecnost-na-jedne-strane-stoji95-procent-cechu-na-druhe-prazska-kavarna
170
PROKOP, Daniel. Slepé skvrny, str. 103.
171
Zajímavým příkladem je článek Blesku z ledna 2016, který akcentuje v nadpisu, že „Češi souzní se
Zemanem. Uprchlíky vnímají jako hrozbu“. A to i přes to, že ihned v perexu je uvedeno, že z výzkumu
CVVM vyplývá tato „shoda“ u zhruba 60 % respondentů.
Celý článek potom – Češi souzní se Zemanem. Uprchlíky vnímají jako hrozbu, v Česku je nechtějí [online].
Praha: Blesk.cz, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlickakrize/369014/cesi-souzni-se-zemanem-uprchliky-vnimaji-jako-hrozbu-v-cesku-je-nechteji.html
172
PROKOP, Daniel. Slepé skvrny, str. 104.
173
Polovina respondentů by příkladně udělila azyl pronásledovaným z politických důvodů, necelá polovina
potom z důvodů náboženských.
Celý výzkum – Ochota udělovat azyl uprchlíkům se v české veřejnosti snížila, přesto by stále většina lidí
dala azyl uprchlíkům ze zemí, kde se válčí [online]. Praha: STEM, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.stem.cz/ochota-udelovat-azyl-uprchlikum-se-v-ceske-verejnosti-snizila-presto-by-stalevetsina-lidi-dala-azyl-uprchlikum-ze-zemi-kde-se-valci/
169

84

nabízeným alternativám. V otázce STEM není použité negativně vnímané sousloví
„přijímání uprchlíků“, navíc se pracuje s aktivní podobou „udělení azylu“.174 Podobným
způsobem se projevovaly i další průzkumy týkající se uzavření hranic či omezení volného
pohybu osob. Pokud se v nabízených alternativách objevila možnost „zachován volný
přeshraniční pohyb osob jako dosud, i za cenu méně účinné kontroly pohybu uprchlíků
v EU“, je zřejmé, že k první variantě přísnější kontroly se přiklonilo podstatně více lidí.175
Kombinací podobných výzkumů se v českém prostředí začala rodit představa, že Češi
jsou mimořádně xenofobní národ, který chce obnovit neprostupnost hranic, opustit
Schengenský prostor, případně i Evropskou unii.
Prezentovanou xenofobní a izolacionistickou náladu české společnosti rovněž
umocňovaly mediální výstupy, kdy příkladně server iDnes.cz přišel s palcovým titulkem
„Obnovte kontroly na hranicích a zaveďte pohraniční stráž, přejí si Češi“ 176 jen proto,
že v provedeném průzkumu většina respondentů kladně odpověděla na otázku ohledně
zřízení evropské pohraniční stráže a důslednějšího posuzování práva na azyl u příchozích
žadatelů. Jak ovšem článek dále uvádí, podle zjištěných výsledků u Čechů nepřevládá
xenofobie, ale spíše strach, že politici nemají probíhající krizi pod kontrolou.177 Další
průzkumy ale prokázaly, že v případě, kdy mají respondenti na výběr více variant
azylového řízení, pokud by si Česká republika vybírala, koho přijme a koho ne, případně
by byli přijímáni pouze lidé z válečných zón apod., výsledky šetření popíraly původně
naznačený xenofobní vývoj. Mediální obraz byl ovšem prezentován ve výše
představených intencích.
Ještě výrazněji se formoval veřejný diskurz v případě dotazů ohledně nebezpečí,
které pro Českou republiku představuje tzv. Islámský stát. CVVM mapovalo postoje
české veřejnosti vůči této hrozbě průběžně v roce 2015 a 2016, přičemž největší nárůst
logicky provázel pařížské útoky. Ještě v září a na počátku listopadu 2015 představoval
tzv. Islámský stát hrozbu pro bezpečnost ČR pro cca 77 procent obyvatel, v prosinci a
lednu to ovšem bylo 87, respektive 85 procent respondentů.178 Skokový nárůst reflektoval
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nejen teroristické útoky v Evropě, ale rovněž zveřejnění propagandistického videa této
islamistické organizace z konce listopadu 2015, v němž byla vlajka České republiky
zařazena do „koalice ďáblů“ jako úhlavní nepřítel islamistů. Přítomnost české vlajky mezi
vlajkami dalších 60 zemí, které se tou dobou podílely na koaličních náletech v Sýrii a
Iráku, rovněž rezonovala českým mediálním prostorem a přispívala k umocnění
atmosféry strachu z islámského terorismu.179 Dlužno dodat, že podobně vysoká čísla
v kontextu veřejného mínění se udržela i v prvních měsících následujícího roku, kdy tzv.
Islámský stát vnímalo jako hrozbu pro bezpečnost ČR stále kolem 80 procent obyvatel
ještě v červnu roku 2016.
Výše představené postoje veřejnosti především ilustrují ochotu publika
(sekuritizační terminologií) akceptovat artikulaci hrozby, která byla v námi sledovaném
období představována v podobě migrační krize a islámského terorismu. Interpretace
výsledků sociologických šetření překvapivě ukázala, že fiktivních osmdesát procent
populace vymezujících se proti přijímání uprchlíků byla spíše velmi plastickou mediální
a politickou bublinou, která neodrážela faktické nálady veřejnosti. Na druhou stranu
zesilující islamofobní tendence a aktivity extremistických hnutí ve spojení s výše
zmiňovaným mediálním obrazem umožnily vytvořit iluzi vysoce xenofobní české
populace, která se staví nejen proti přijímání uprchlíků z postižených zemí, ale zároveň
se obává teroristických útoků, jejichž provedení na našem území očekávala.
Je třeba připomenout, že se naše práce nezabývá reálnými riziky a hrozbami, jimž
ČR mohla čelit. Naopak se soustředíme na konstrukce těchto hrozeb, jak byly
prezentovány extremistickými subjekty, jež ve sledovaném období získaly poměrně
silnou mediální pozornost i veřejnou podporu. Ačkoli považujeme eskalaci islamofobie,
antiimigrační rétoriku a obecně atmosféru strachu ve veřejném prostoru za stěžejní faktor
přispívající k sekuritizaci českého bezpečnostního prostředí našeho referenčního
časového rámce, nejedná se o faktor jediný. Následující části této kapitoly se budou
zabývat dalšími aspekty, jež přispěly k formování kontextu v rámci sekuritizačního
2016
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procesu. Je třeba připustit, že relevance těchto faktorů nepřispívá tak explicitně
k sekuritizaci našeho tématu, ale i přesto je důležitou součástí komplexity celého
problému.

5. 2. 2. Fenomén domobran
Druhý aspekt přispívající k vytváření specifického bezpečnostního prostředí se týká
formování domobran a podobných paramilitárních uskupení zejména v oblasti českého
pohraničí. Z hlediska našeho teoretického rámce je třeba se v tomto ohledu soustředit na
koncept legitimity sekuritizace a následné reakce ze strany státních ozbrojených složek.
Tématu legitimity se budeme ještě věnovat v následující kapitole zabývající se evaluací
bezpečnostních opatření ze strany státu. Na tomto místě jen stručně zmíníme formování
a existenci domobran, které se pokoušely narušit státní monopol na ozbrojenou ochranu
hranic a veřejného pořádku.
Prvopočátky paramilitárních uskupení jsou spojeny s výzvou Národní demokracie
k zakládání domobran ve spolupráci s první takovou formací – Československých vojáků
v záloze proti válce plánované velením NATO (ČSVZ), později se spolek přejmenoval na
Československé vojáky v záloze za mír. Iniciativa tohoto typu vznikla v lednu 2015 jako
skupina na sociální síti Facebook (můžeme zmínit podobnost s rozšířením hnutí IVČRN,
které využilo totožných praktik), přičemž většina členů odmítala přímé spojení
s extremistickou Národní demokracií a i přes otevřeně proruské názory odmítající
spojenecké závazky ČR vůči NATO či USA se nechtěla formálně připojit k ND.180
Během roku 2015 se tyto paramilitární složky výraznějším způsobem neprojevovaly,
kromě přítomnosti na shromáždění dne 17. listopadu na Albertově. Událost, jíž jsme
podrobněji zmiňovali v předchozí části této kapitoly, se stala jednou z prvních silnějších
manifestací domobranecké platformy.
Výraznou pozornost těmto uskupení nevěnovaly ani bezpečností složky, až na
stručnou zmínku ve výroční zprávě Vojenského zpravodajství, které v reakci na vývoj
migrační krize v Evropě zaznamenalo vznik těchto uskupení přičemž „společným
jmenovatelem těchto iniciativ byla snaha suplovat bezpečnostní složky státu s využitím
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vojenského know-how. Zapojení vojáků v činné službě do těchto iniciativ bylo v minulém roce
marginální. Tato uskupení nejsou prozatím vnímána jako přímá bezpečnostní hrozba.“ 181

V závěru roku 2015 a zejména v první polovině 2016 však dochází k většímu
rozvoji paramilitárních a domobraneckých skupin. Svým působením se snažily „vzbudit
dojem, že české bezpečnostní složky nejsou schopny zvládnout situaci a ochránit území
ČR a její občany. Snažily se je znedůvěryhodnit a zpochybnit jejich činnost“182. Původní
iniciativa Československých vojáků v záloze se kvůli vnitřním sporům fakticky rozpadla,
ovšem již v průběhu roku 2015 vznikal nový paralelní projekt Národní domobrana, jehož
vůdčí představitel, válečný veterán MUDr. Marek Obrtel, se původně angažoval v ČSVZ.
Po jeho rezignaci se spolek rozpadl na lokální iniciativy a Národní domobrana vznikla
jako nástupnický a sjednocující subjekt předchozích platforem. Vedle Marka Obrtela se
klíčovými členy stali i funkcionář Národní demokracie, František Krejča, a bývalá členka
ČSSD v Ostravě, Nela Lisková. I přes značnou mediální pozornost bližší analýzy
odhalily, že deklarovaná síla ve smyslu organizovaných regionálních skupin, je spíše
fikcí. Ministerstvo vnitra ve své zprávě odhaduje počet stoupenců na 70 osob, aktivních
pak pouhých 40.183 Členové paramilitárních uskupení se výjimečně scházeli k pokusům
o paramilitární trénink, nicméně nejčastější manifestací jejich akceschopnosti bylo
zajištění pořadatelské a bezpečnostní služby během protiimigračních shromáždění.
Přestože se aktivita těchto paramilitárních organizací přímo odvíjela od probíhající
uprchlické krize, zůstala Národní domobrana aktivním subjektem i po jejím skončení a
stále se prezentuje jako nadstranická iniciativa, jejíž hlavním úkolem je „bránit domovy
občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení
společenského klidu, stability a zákonnosti v případě dlouhodobých krizových stavů
společnosti, kdy bezpečnostní složky státu nebudou v krizové situaci schopny zajistit
ochranu majetku, zdraví a života jednotlivce. Souběžným úkolem Národní domobrany je
pomáhat bránit územní integritu a existenci České republiky v případě, že dojde k
závažnému selhání, paralýze nebo zhroucení státní moci a nebude možné jiným způsobem
účinně bránit její státní svrchovanost a suverenitu.“184
181

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2015 [online]. Praha: Ministerstvo
obrany, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2015.pdf
182
Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2017
[cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-oextremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
183
Podrobněji ohledně regionálních struktur Národní domobrany – Zpráva o extremismu na území České
republiky v roce 2016, str. 13.
184
Paramilitární uskupení typu Národní domobrany chápeme jako jeden z aspektů formující bezpečnostní
prostředí a sekuritizační proces, ovšem není naším cílem mechanicky popisovat detailní vývoj těchto
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Přestože se z vojensko-strategického hlediska jedná o zcela zanedbatelný faktor
mající minimální vliv na bezpečnostní prostředí (zejména co do počtu členů, organizační
struktury a ochoty se zapojovat do náročnějších polovojenských cvičení a akcí), je třeba
vnímat tento fenomén rovněž v symbolické rovině sekuritizačního procesu. Existenci
domobran byla v námi sledovaném období věnována mediální pozornost zvláště od
momentu, kdy se spolek oficiálně účastnil shromáždění 17. listopadu na Albertově.185
Navíc právě v roce 2016 je těmto uskupením věnována významnější pozornost i v rámci
bezpečnostních složek. Výroční zpráva BIS se ve zvláštní kapitole zcela výjimečně
zmiňuje o nestátním paramilitarismu a, podobně jako zpráva Ministerstva vnitra,
konstatuje, že se domobranecké subjekty svým působením „snažily vyvolat dojem, že české
bezpečnostní složky nejsou schopné zvládnout situaci a ochránit území ČR a její občany. Jejich
aktivity však nepředstavovaly konkrétní hrozbu pro bezpečnost a demokratické základy ČR. Z
jejich strany rovněž nedocházelo k užívání násilí.“186 Ve stejném duchu se vyjadřuje i Vojenské
zpravodajství v tom smyslu, že „nedojde-li k dostatečně silnému vnějšímu impulsu, jakým by

mohl být např. skokový nárůst počtu imigrantů, nebudou polovojenské iniciativy představovat
výraznější bezpečnostní riziko pro ČR.“187
Z hlediska fenoménu domobraneckých uskupení je třeba vnímat právě již výše
zmiňovanou symbolickou rovinu, přestože je bezpečnostními složkami jejich existence
marginalizována. Sama skutečnost, že je těmto iniciativám v závěrečných zprávách věnována
jistá pozornost, podobně tak v mediálním prostoru, je zřejmé, že jejich působení se podílí na
vytváření bezpečnostního prostředí. Při bližším zkoumání ideologické profilace těchto složek
nacházíme obdobnou rétoriku a argumentační techniky, které jsme již spatřovali u krajně

uskupení. Na druhou stranu otevřená deklarace suplovat bezpečnostní složky státu svědčí o nedůvěře
v systém jako takový, čímž se budeme zabývat podrobněji v následující kapitole.
Oficiální sebeprezentace Národním domobrany potom – CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA? [online].
Národní domobrana, 2018 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://narodnidomobrana.cz/co-je-narodnidomobrana/
185
Pro příklad zmiňme reportáž – WIRNITZER, Jan. V Česku roste proruská polovojenská milice. Chce si
„vzít vlast zpět“ [online]. Praha: iDnes.cz, 2015 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/profil-ceskoslovensti-vojaci-v-zalozeobrtel.A151123_123952_domaci_jw
Ale již v létě 2015, tehdy ještě jako ČSVZ, zaujal svými vojenskými cvičeními na Šumavě, kde trénoval
ostrahu hranic a zadržování migrantů při jejich nelegálním přecházení. Podrobněji příkladně reportáž –
Nebezpečná hra na vojáky: Reportéři ČT [online]. Praha: Česká televize, 2015 [cit. 2020-07-20].
Dostupné
z:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporterict/215452801240033/?_ga=2.20698808.1699570225.1596118429-581900555.1596027744
186
Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016 [online]. Praha: BIS, 2017 [cit. 2020-0720]. Dostupné z: https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzbyza-rok-2016-d30334e2.html
187
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2016 [online]. Praha: Ministerstvo
obrany, 2017 [cit. 2020-07-20], str. 15. Dostupné z: https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava2016.pdf
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pravicových a islamofobních subjektů, představených v předchozích částech této kapitoly.
Jak jsme již ovšem opakovaně zdůrazňovali, naše práce se nezabývá argumentační rovinou
těchto subjektů, proto jsme ani neanalyzovali jejich postoje, ideologické zakotvení či
samotnou argumentaci. Zjistili bychom, že se námi identifikované paramilitární subjekty
nejčastěji soustředí na podporu Ruska, relativizaci jeho účasti v rámci konfliktu na Ukrajině
a dále se vymezují proti NATO a rovněž migraci jako celku. Z našeho pohledu při analýze
sekuritizačního procesu je ovšem klíčové, že tyto iniciativy vůbec vznikly, podílely se na
veřejných akcích (jako bylo shromáždění na Albertově), dokázaly zaujmout veřejný prostor
a jejich existence neunikla bezpečnostním složkám a státní správě jako takové. Neboť právě
kroky státu se pokoušíme vysvětlit skrze specifické bezpečnostní prostředí, na jehož podobě
se podílely i nestátní paramilitární uskupení typu Národní domobrany.

5. 2. 3. Vnější výzvy kontextu doby
Třetí sekuritizační faktor se netýká přímo bezpečnostního prostředí v České
republice, ani nesouvisí s tehdejší migrační vlnou. Vrátíme-li se k úvodní teoretické
debatě druhé kapitoly o kritériích formující národní zájem, tak dvojice aspektů, s nimiž
bude tato část kapitoly pracovat, by s jistou nadsázkou mohla splňovat kritérium vnější
přijatelnosti v kontextu národního zájmu. Pro vysvětlení nasazení vojáků v činné službě
do ulic českých měst v reakci na teroristické útoky v Bruselu jsme se dosud zabývali
utvářením bezpečnostního prostředí, přičemž jsme kladli důraz na vnitrostátní faktory
extremistických skupin a jejich ovlivnění veřejného prostoru. Tato část se bude soustředit
na dvě specifické události, které byly s přítomností Armády ČR v pozicích hlídkové
činnosti policie explicitně spojovány. První z nich se týká státní návštěvy čínského
prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice, druhá pak mezinárodní konference
Interpolu.
Návštěva čínského prezidenta proběhla v České republice ve dnech 28. – 30. března
2016, necelý týden po teroristických útocích v Bruselu. Samotný fakt, že na státní
návštěvu přijel nejvýše postavený muž Číny, znamenal logicky mimořádná bezpečnostní
opatření. Do plánovaných bezpečnostních mechanismů ovšem vstoupilo nařízení vlády o
povolání vojáků v činné službě, neboť s těmito opatřeními se původně nepočítalo.188

188

Fakt, že původní opatření se připravovala bez účasti armády, potvrdila i policejní mluvčí. Vzhledem
k rozhodnutím vlády ovšem muselo dojít k operativním změnám.
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Právě návštěva čínského prezidenta byla explicitně zmiňována jako jedna z klíčových
příčin, proč vláda rozhodla o zcela bezprecedentním bezpečnostním opatření v podobě
nasazení armády do ulic. Když ministr Chovanec vysvětlovat plánovaná bezpečnostní
opatření v souvislosti s útoky v Bruselu, zdůrazňoval rovněž, že „Českou republiku čekají
významné mezinárodní návštěvy. Čekají nás některé události a chceme být připraveni.
Proto jsme se rozhodli požádat armádu. Armáda s tímto nemá problém a já očekávám,
že v počtu několika set mužů Armáda České republiky posílí hlídky policie. Osobně bych
byl velmi rád, aby armáda byla přítomna na českých ulicích, v českých městech,
samozřejmě na území celé České republiky. Není to pouze otázka Prahy. Je to otázka
všech velkých měst na území celé České republiky i Moravy. Od příštího rána, to znamená
od zítřka od rána, bychom chtěli, aby armáda byla účastna.“189 Z veškerých vyjádřeních
ministrů, či zástupců bezpečnostních složek, kterým se budeme ještě věnovat
v následující kapitole, se v tomto ohledu jedná o nejexplicitnější zdůvodnění nasazení
armády v roli policie v českých městech. Ministr Chovanec v prvním projevu před
Poslaneckou sněmovnou po bruselských útocích jasně deklaroval, že hlavními důvody
pro mimořádná bezpečnostní opatření jsou významné mezinárodní návštěvy, přičemž
těmito návštěvami v rozhodném období dvou měsíců operačního nasazení armády byla
návštěva čínského prezidenta a následná konference Interpolu.
Samotný průběh návštěvy čínského prezidenta provázelo množství drobných střetů
mezi českými aktivisty upozorňující na otázku Tibetu či obecnější téma dodržování
lidských práv v Číně. Proti nim se vymezovali Číňané žijící v České republice, kteří byli
organizováni čínskou ambasádou a vybaveni čínskými národními symboly měli za úkol
viditelně vítat čínského prezidenta při jeho průjezdu Prahou.190 Paradoxní skutečností je

Více příkladně – SCHREIB, Petr. Čínská návštěva: protesty, vojáci v ulicích i sporné vlajky [online]. Praha:
Pražský deník.cz, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/cinskanavsteva-protesty-vojaci-v-ulicich-i-sporne-vlajky-20160326.html
Následně ovšem policie opakovaně deklarovala přítomnost armády v rámci bezpečnostních opatření,
ovšem bez specifikace jaké konkrétní úkoly a na jakých místech bude armáda plnit.
Přesněji potom – Příjezd prezidenta ČLR - aktualizace [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016 [cit. 202007-20]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/prijezd-prezidenta-clr.aspx
189
Stenozáznam ze 42. schůze potom – Stenozáznam, PS 2013-2017, 42. schůze, úterý 22. března 2016,
část č. 290 [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042290.htm
190
Návštěva čínského prezidenta přilákala značnou mediální pozornost především kvůli střetům mezi
čínskými podporovateli a českými aktivisty na Kampě či v ulici Evropská. Veřejně debatovaným se stal
i zákrok policistů před Hradčanským náměstím, kde pořádkové síly odmítly vpustit demonstranty před
Pražský hrad, přestože se v něm v inkriminovanou dobu nenacházel ani prezident Si, ani prezident
Zeman. Návštěvu provázely další incidenty ohledně vyvěšování tibetských vlajek a jejich nucené
sundávání na pokyn policie. Incidenty v následných parlamentních debatách zcela zastínily ostatní
témata, neboť byly předmětem i několika interpelací na ministra vnitra.
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i fakt, že i přes deklarovanou přítomnost vojáků v službách policie nebyly smíšené hlídky
přítomné v místech střetů mezi příznivci a odpůrci čínského prezidenta. Na dostupných
záznamech z Evropské třídy či z Kampy jsou vždy zřetelně vidět anti-konfliktní týmy či
pořádkové jednotky policie, ovšem nikde nebyly smíšené hlídky vojáků a policistů,
dokonce ani v místě nejhlasitějších střetů v místech Loretánské ulice před Hradčanským
náměstím, kde se odpůrci čínského prezidenta včetně několika známých politiků
dožadovali vstupu až k areálu Pražského hradu.191
Situace vykazovala značné podobnosti s demonstrací uskutečněnou 26. března na
Václavském náměstí, kterou jsme připomínali v kontextu islamofobních tendencí. Ani
během této demonstrace nebyly během zákroků nasazeni příslušníci armády a veškeré
služební zákroky prováděli příslušníci speciálních pořádkových jednotek policie. I přes
deklaraci přítomnosti armády na veřejně exponovaných místech v Praze, Brně a Ostravě,
operační nasazení smíšených hlídek se soustředilo na dopravní uzly či obchodní centra,
ale významné společenské akce typu rozsáhlých demonstrací přenechalo k řešení policii.
Ani v případě demonstrace na Václavském náměstí, rovněž tak během střetů v době
příjezdu čínského prezidenta nebyly smíšené hlídky nasazeny. Lze tak usuzovat nejen
z dostupných a v tomto textu prezentovaných obrazových a zvukových záznamů, rovněž
ale lze čerpat i z osobních zkušeností autora tohoto textu, jež se obou událostí jako
pozorovatel účastnil. Zvláštnost situace pramení i z toho, jakým způsobem o nasazení
vojáků hovořil ministr Chovanec v Poslanecké sněmovně v den bruselských atentátů, kdy
jako přímý důvod k tomuto mimořádnému opatření zmiňoval plánované zahraniční
návštěvy, přičemž návštěva čínského prezidenta byla prezentována jako „největší
bezpečnostní opatření v historii ochranné služby“192. Nelze tvrdit, že by byla armáda
z bezpečnostních opatření zcela vyloučena, nicméně nebyla potvrzena její pořádková
Příkladně – Policisté, kteří při návštěvě čínského prezidenta přikázali sundat tibetskou vlajku, na to neměli
právo [online].
Praha:
Česká
televize,
2017
[cit.
2020-07-20].
Dostupné
z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2331133-soud-zakrok-policie-kvuli-tibetske-vlajce-pri-navstevecinskeho-prezidenta-byl
191
Patrně nejdelší kontinuální záznam ono dne, zaznamenávající veškeré výše vzpomínané události –
Čínský prezident v Praze - DVTV ŽIVĚ [online]. Praha: YouTube, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=h3mADmrdnkM
V rámci konkrétních záznamů střetů na Evropské třídě lze odkázat na – Pohled na vítání / protesty na
Evropské třídě 28. 3. 2016 [online]. Praha: YouTube, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=9QEq3HYKtKM
192
Lze zmínit slova tehdejšího ředitele Ochranné služby Policie ČR plukovníka Komorouse, jenž byl po
návštěvě čínského prezidenta povýšen prezidentem Zemanem do generálské hodnosti.
Podrobná reportáž popisující nejen mimořádná bezpečnostní opatření, ovšem bez využití smíšených hlídek
a armády pro zachování veřejného pořádku – Živě: Prezident Si Ťin-pching je v Česku [online]. Praha:
Aktuálně.cz, 2016 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-se-chystana-prijezd-cinskeho-prezidenta-na-sloupy-se/r~d9cc5446f4bf11e5a8c1002590604f2e/
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úloha, jak ji deklarovala vláda při vyhlášení mimořádných opatření v kontextu spolupráce
s policií. V tomto směru, podobně jako u předchozí demonstrace zůstaly smíšené hlídky
v předem určených oblastech, bez účasti na těchto opatření.
Druhou významnou událostí se zahraničním přesahem spadající do námi
sledovaného časového období byla výroční konference Interpolu probíhající v termínu
18. – 20. května v Praze. Jednalo se o jednu ze čtyř výročních konferencí uskutečněných
mimo valné shromáždění Interpolu a pro českou policii se jednalo o mimořádně prestižní
záležitost.193 Ministr Chovanec i přes nesouhlas ministra obrany Stropnického prosadil,
že smíšené hlídky v ulicích zůstanou podle původního plánu právě i s ohledem
mezinárodní konferenci. Ačkoli ke snížení počtu hlídek došlo rozhodnutím vlády v Brně
a Ostravě (podrobně jsme se tím zabývali v předcházející kapitole), dle ministra vnitra
byla bezpečnostní situace v Praze odlišná.194 Mezinárodní konference řešící kromě
ochrany hranic, kybernetickou bezpečnost či právě mezinárodní spolupráci v boji proti
terorismu se tak stala druhou mezinárodní událostí, jež zajistila přítomnost smíšených
hlídek až do konce jejich plánovaného mandátu.

5. 2. 4. Historická zkušenost
Posledním faktorem, který jsme nejen teoreticky vymezili v rámci konkretizace
sekuritizačního procesu, ale který se zároveň objevuje i v případě bezpečnostních
opatření, je role historické zkušenosti. V tomto směru je nutné zdůraznit mnohokrát
opakovanou skutečnost v tom smyslu, že námi analyzované kroky vlády představovaly
mimořádné a bezprecedentní bezpečnostní opatření, které nemělo v historii České
republiky obdoby. Při studiu historických příkladů, a stručně jsme se s nimi setkali
v kapitole věnující se institucionální a legislativní tradici českého boje proti terorismu,
lze najít pouze jediný příklad, kdy byla nasazena armáda při ochraně měkkých cílů a
civilních objektů. Jedná se o bezpečnostní opatření přijaté v souvislosti s teroristickými
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Praha bude hostit významnou konferenci Interpolu [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016 [cit. 202007-20]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/praha-bude-hostit-vyznamnou-konferenciinterpolu.aspx
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Ministr Stropnický prosazoval stažení vojáků ještě před plánovaným termínem v souvislosti
s bezpečnostním incidentem, o němž se zmíníme v následující kapitole věnující se evaluaci vládních
opatření.
Více potom – PRCHAL, Lukáš. Nebojte se vojáků, vzkázal Chovanec. V ulicích zatím zůstanou, ohlídají
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útoky 11. září 2001, v jejichž kontextu se začal vytvářet i první Národní akční plán a
v obecné rovině i institucionální tradice boje proti terorismu. Tehdejší ministr obrany,
Jaroslav Tvrdík, prosadil nasazení čtyř obrněných transportérů a vojenských hlídek
výsadkářů brigády rychlého nasazení v okolí budovy Rádia Svobodná Evropa v budově
bývalého Federálního shromáždění vedle historické budovy Národního muzea v centru
Prahy.195 Vojáci byli určeni k ostraze předem vytipovaných objektů. Jak se později
ukázalo, souviselo bezpečnostní opatření s reálnou hrozbou teroristického útoku ze strany
iráckých zpravodajských služeb.196 Důsledkem těchto hrozeb, s nimiž se potýkaly české
bezpečnostní složky, byl přesun sídla Svobodné Evropy z centra města do současného
působení ve čtvrti Hagibor poblíž Olšanských hřbitovů.
Právě tyto historické reminiscence mohlo evokovat i nasazení armády v námi
analyzovaném případě, přestože v tomto směru vyvolávalo místo strachu spíše pohrdání
nad akceschopností našich bezpečnostních složek. Příkladem může být zběžný průzkum
veřejného mínění časopisu Týden v polovině dubna 2016, kdy redaktoři zjišťovali postoje
veřejnosti k bezpečnostním opatření. Lidé na hlídky reagovali spíše odměřeně s pocitem,
že „vláda asi nějak na terorismus reagovat musela, ale vždyť stačí počkat, až hlídka
přejde, a můžete si dělat, co chcete. Je to, jako když Gross před lety poslal transportéry
hlídat Svobodnou Evropu.“197 Reakce na teroristické útoky roku 2001 a zejména pak
ostraha budovy Rádia Svobodná Evropa představovala jedinou historickou paralelu
s námi sledovanými opatřeními. I zde se jednalo o smíšené hlídky pod velení policejního
důstojníka, ovšem s tím rozdílem, že hlídky se tehdy primárně zaměřovaly na
bezprostřední okolí Svobodné Evropy v centru Prahy. Zároveň tehdejší vládní
představitelé otevřeně hovořili o nebezpečí teroristického útoku na tuto budovu, i přes
neuvedení bližších podrobností. Příkladem může být rozhovor v Českém rozhlase
s Jaroslavem Tvrdíkem, kdy na otázku moderátora, zda tajné služby odhalily nebezpečí
útoku, reagoval ministr slovy, že „nelze podcenit riziko možného teroristického útoku na
195

Pro ilustraci podrobnější informace – DUCHKOVÁ, Štěpánka. Bezpečnostní protiteroristická opatření
v ČR [online]. Praha: Prima TV, 2001 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: www.newtonmedia.cz
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Tento případ představuje jediný doposud podrobně zveřejněný neúspěšný pokus o teroristický útok na
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Podrobně potom – ŠUBERT, Jan. Raketový útok na Svobodnou Evropu nevyšel [online]. Praha: BIS, 2009
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197
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budovu Svobodné Evropy v Praze“198. Netřeba připomínat, že k podobně exaktnímu
prohlášení v našem případě nikdy nedošlo a politici naopak opakovali tvrzení, že České
republice nehrozí jakýkoli útok a nemají jakékoli zprávy o možném nebezpečí.
Pomineme-li reakci na teroristické útoky ze září 2001 v podobě, jak jsme se výše
naznačili, žádné následující útoky, jež se v Evropě odehrály, podobnou reakci
nevyvolaly. Teroristické útoky v Madridu v březnu 2004 či útoky v Londýně v červenci
2005 zůstaly bez podobné odezvy z hlediska bezpečnostních opatření. Jak jsme již
zmiňovali v kapitole věnující se historické tradici českého boje proti terorismu, jediné
podobné bezpečnostní opatření vojenského charakteru nastalo až v reakci na námi
studované bruselské útoky v březnu 2016. Tato skutečnost zdůrazňuje výjimečnost námi
sledovaného případu nejen v porovnání s pařížskými útoky z listopadu 2015, ale rovněž
s přechozími útoky ve španělské či britské metropoli. Přesto se historická zkušenost
v tomto smyslu zdá být pouhým marginálním faktorem. Nasazení armády do ulic v roce
2016 sice vyvolalo vzácné vzpomínky u některých respondentů, ale na druhou stranu tato
historická zkušenost nijak významně neformovala veřejný diskurz. Z historického
pohledu je zajímavé soustředit se právě na výjimečnost námi sledovaného případu, který
z hlediska vojensko-bezpečnostních opatření vyvolal silnější reakci v kontextu počtu a
umístění smíšených hlídek než útoky z 11. září 2001.

5. 3.

Závěrečné ukotvení

Výše identifikované faktory se pokusily přiblížit charakteristiku českého
bezpečnostního prostředí, přičemž jsme se pokusili akcentovat význam jednotlivých
momentů, který výrazným způsobem přispěl k vnímání vnějších hrozeb a do jisté míry
ovlivnil rozsah a míru bezpečnostních opatření přijatých českou vládou v reakci na
bruselské útoky. Je třeba vnímat rizika, uvedená na počátku této kapitoly ohledně
nedostatku všech relevantních informací zejména potom zpravodajského charakteru,
stejně jako ne vždy zřejmou kauzální linku, která byla nejsilněji patrná ohledně
zahraničních návštěv, jak je prezentoval ministr Chovanec.
Kapitola se detailně pokusila analyzovat klíčové faktory s důrazem na kontext
sekuritizačního procesu, jak jsme jej definovali v teoretickém úvodu. Nesoustředili jsme
se na specifické řečové akty, ale spíše na činnost jednotlivých aktérů – teoretickou
198

Ozvěny dne 27. 9. 2001 [online]. Praha: Radiožurnál, 2001 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
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terminologií aktérů sekuritizace, která v rámci představovaných aspektů sekuritizačního
procesu artikulovali bezpečnostní hrozbu explicitně migrace a rovněž terorismu, který
představuje existenční hrozbu pro českou společnost. Z hlediska teoretické představy
sekuritizační teorie jsme se pohybovali především ve společenském (societal) sektoru,
kdy ohroženým fenoménem byla národní identita a bezpečnost národa samotného.
Upozorňovali jsme na skutečnost, že se cíleně nezabýváme rétorikou jednotlivých aktérů,
zejména v případě prvního či druhého aspektu týkající se islamofobní rétoriky v případě
extremistických subjektů či paramilitárních uskupení. Naše práce se nezabývá obsahovou
analýzou těchto projevů, proto jsme výše citované výstupy přijali jako akceptovanou
islamofobní rétoriku i proto, že byly tyto projevy předmětem mnoha jiných (námi
citovaných) akademických prací a studií.
Při analýze sekuritizačního procesu jsme identifikovali aktéry sekuritizace, kteří se
více či méně úspěšně pokoušeli sekuritizovat téma migrace a terorismu a vytvořit z nich
v českém prostředí existenční hrozbu přičemž artikulovali zřejmé požadavky na uzavření
českých hranic, vystoupení z EU, demisi vlády či potírání islámského náboženství.
Komplexitu sekuritizačního procesu ovšem nelze vnímat jen pohledem extremistické
rétoriky. V dalších částech naší stěžejní kapitoly jsme se zaměřili na reakci veřejnosti, či
publika, jež v naší představě sekuritizačního procesu tvoří klíčového aktéra, neboť právě
skrze interakci s ním chápeme utváření reality konstruktivistickou optikou.
Referenčním objektem, jež byl aktéry sekuritizace definován jako ohrožený byl
v našem případě národ jako celek, nejčastěji vnímán z kulturního hlediska jako protipól
islámské kultury. Při hlubší analýze argumentačních rovin bychom nalezli časté odkazy
k židovko-křesťanským hodnotám, což je sousloví často používané konzervativní částí
veřejnosti, jíž se vymezuje proti jiným kulturám (v našem případě kultuře islámské).
Referenční objekt v podobě národa (jak jej prezentovaly zejména islamofobní proudy)
odpovídá původní představě kodaňské školy a vrací nás ke státocentrickému pojetí, jak
s ním pracoval Buzan a jak za to byli původní autoři kritizováni jako parazitování na
klasickém realismu.
Výše představené faktory lze vnímat jako prvky komplementárně spojené v jeden
celek, jež tvořily bezpečnostní prostředí, na nějž poté vláda reagovala. Naší snahou byla
ukázat, že provedená bezpečnostní opatření ve formě nasazení armády nebyla
neopodstatněnou akcí, ale vycházela z nálad veřejnosti, která byla výrazným způsobem
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ovlivněna islamofobní a extremistickou rétorikou, či alespoň takto byla prezentována
v mediálním a veřejném prostoru.
Následující, o poznání kratší, kapitola se pokusí vysvětlit mimořádná vládní
opatření z pohledu teoretických rámců politiky proti terorismu (counterterrorism policy)
a bude při tom využívat některé faktory, s nimiž jsme pracovali v rámci sekuritizačního
procesu. Zároveň se zaměří na evaluaci přijatých opatření z hlediska jejich efektivity a
bude zjišťovat, zda se potvrdí naše úvodní premisa v tom smyslu, že reálná efektivita
smíšených hlídek byla z bezpečnostního hlediska velmi nízká a celé opatření vysílalo
spíše signál veřejnosti v reakci na probíhající sekuritizační proces, než aby působilo jako
opatření zajištující bezpečnost.
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6.

Evaluace bezpečnostních opatření
Po identifikaci faktorů, které formovaly bezpečnostní prostředí a většinově časově

předcházely vyhlášeným bezpečnostním opatřením po 22. březnu, se přesuneme
k poslední perspektivě, jejíž pomocí budeme zkoumat protiteroristickou politiku České
republiky v inkriminovaném časovém rámci. Naše pozornost se zaměří nikoli na detaily
bezpečnostních opatření (těm jsme se věnovali ve čtvrté kapitole v souvislosti s tradicí
boje proti terorismu), ale na evaluaci provedených opatření z hlediska efektivity a
posílení bezpečnosti. Na počátku těchto našich úvah je však nezbytné striktně vymezit
faktický rámec, v němž se budeme pohybovat.
Politika proti terorismu (couterterrorism policy) zahrnuje ve svých teoretických
předpokladech mnoho vzájemně kooperujících jevů. Taková politika se může projevovat
aktivními opatřeními boje proti terorismu v rámci zahraničních vojenských operací
v místech zhroucených států, z nichž předpokládáme, že se budou teroristé rekrutovat,
zároveň to může znamenat integrační politiku směrem k etnickým či náboženským
menšinám s cílem začlenit je do většinové společnosti.199 Naše perspektiva se logicky
zaměří na velmi specifický moment protiteroristické politiky ve smyslu represivních
opatření státu na vlastním území s cílem zajištění bezpečnosti vlastním obyvatelům.
Tento pohled vylučuje výše uvedené příklady komplexity protiteroristické politiky a
implikuje pouze velmi úzký pohled na celou problematiku. S tímto vědomím budeme
stručně evaluovat již dobře známá bezpečností opatření s přihlédnutím k momentům, jež
jsme naznačovali v předchozích kapitolách. Primárně se zaměříme na efektivitu
prováděných opatření a zároveň budeme klást důraz na otázku legitimity, která nám může
nabídnout zajímavou perspektivu ve smyslu odhalení motivací, které k bezpečnostním
opatřením vedly.

6. 1.

Teoretická reflexe

Teoreticky budeme vycházet z komplexních představ protiteroristické politiky,
přičemž se budeme soustředit na úzký okruh represivní složky v teritoriu vlastního státu.
199
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Nutně tím pomineme mnoho dalších perspektiv výzkumu, ovšem tyto perspektivy by nám
neobjasnily problém, jehož řešení jsme si vytkli na samém počátku práce. Základním
předpokladem reflektovaným autory soustředící se na výzkum terorismu je snaha odhalit
motivaci útočníků. Logickým závěrem je tvrzení, že terorismus je komunikační
prostředek s důrazem na psychologický účinek v podobě vyvolání strachu u cílového
publika.200 Strach, jehož příčiny a formování jsme se pokoušeli definovat v předcházející
části, pak ukazuje podobu státu a odolnost společnosti jako celku, neboť otevírá možnost
mimořádným opatřením včetně posílené politické represe. Snaha útočníků tak je vždy
primárně vyvolat nepřiměřenou reakci ze strany státu, vědomi si vlastní slabosti, že jejich
šance prosadit předpokládané změny vlastním úsilím je minimální.201 Klíčovým
momentem je pak skutečnost, jak je taková „zpráva“ přijata ve společnosti a zda bude
reakcí přirozená posílená důvěra ve stát a přimknutí se k institucím, nebo naopak ztráta
této důvěry a příklon k extremistickým a jiným alternativám vymezujících se vůči
dominantnímu proudu.202
Z toho vychází ovšem hlubší teoretický princip funkce státu, který již od Hobbese
má zajistit bezpečnost, to je hlavní úkol státu jako suveréna. Prvořadý úkol v podobě
bezpečnosti, jemuž se podřizuje vše ostatní. Opět můžeme vzpomenout úvodní
teoretickou kapitolu věnující se normativitě národního zájmu v konstruktivistické tradici,
kde byla bezpečnost v podobě fyzického přežití neměnným národním zájmem bez ohledu
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Při těchto teoretických reflexích si můžeme připomínat závěry předchozí kapitoly, která se soustředila
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na jinak dynamicky se měnící intersubjektivní představy ohledně utváření zájmů jiných.
Pro zajištění bezpečnosti jsou potom veřejností akceptována mimořádná opatření, jež
ovšem mohou v krajním důsledku vést k „neliberálním“ praktikám.203 Terorismus je
v tomto směru vnímán ne jako ohrožení života jednotlivce, ale jako ohrožení společnosti
a jejích hodnot a způsobu života (při analýze argumentace sekuritizujících aktérů bychom
se s tímto typem rétoriky setkali velmi často). Při protiteroristických opatřeních se pak
stát řídí „zero-tolerance“204 s cílem maximálně ubránit občanskou společnost jako
kolektivní fenomén a jeho hodnotový rámec. Mimořádná opatření jsou pak vnímána jako
nutný prostředek, a jsou tak společností legitimizována, zajišťující ochranu západních
hodnot ve smyslu demokracie, vlády práva, svobody slova apod.
Zajímavou

perspektivu

představuje

Richard

Jackson,

když

hovoří

o

„epistemologické krizi protiteroristické politiky“205 týkající se především povrchního
poznání skutečných rizik a místo toho vytvářející fiktivní teoretická nebezpečí bez
faktického základu. Výsledkem je produkce vlastního obrazu terorismu bez možnosti
racionální explanace a tím pádem neschopnost poznat hrozbu jako takovou.
Epistemologická krize se vyznačuje nejen nepochopením terorismu jako jevu, ale
zejména (a to je podstatné i v kontextu našeho případu) vytvářením preventivního
dogmatismu a permanentního stavu čekání na teror (waiting for terror)206. Tento stav
charakterizován permanentní mobilizací je vlastně terorismem sám o sobě, aniž by došlo
ke konkrétnímu fyzickému útoku. Iracionální bezpečnostní opatření preventivního
charakteru jsou produktem myšlenkových fantazií a především projevem nedostatku
hlubšího poznání přecházející v extrémní dogmatickou prevenci, jež se označuje jako
„Dick Cheneyova jednoprocentní doktrína – dělat něco je lepší než nedělat nic“207.
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Důvodem, proč se zde podrobně zabýváme právě Jacksonovým příspěvkem, je nápadná
podobnost s námi studovaným empirickým příkladem v rámci českého boje proti
terorismu. Rovněž Jackson vychází z úvodní premisy v tom smyslu, že neexistuje náznak
nebezpečí možného teroristického útoku a tato hrozba je uměle přiznaně či nepřiznaně
uměle vytvářena politickou reprezentací skrze jejich rozhodnutí o nasazení
bezpečnostních složek a další opatření mimořádného charakteru, jež ovšem nemají
racionální opodstatnění z hlediska účinné protiteroristické politiky. Výsledkem takových
kroků je pak neustálé čekání na teror a dogmatická prevence, která sama o sobě vytváří
mnohem větší hrozbu než skutečné riziko možného útoku. Z terorismu, byť sebevíce
vzdáleného s minimálním rizikem přímého ohrožení dané společnosti, se stává
všudypřítomná paranoia a podezřívavost kohokoli a kdekoli, přičemž prvotní příčina
spočívá v nedostatku znalostí, ale zejména v neochota takové nevědomosti prolomit,
neboť se zdá, že podobný stav mimořádných opatření může některým stranám vyhovovat.
Sekuritizační optikou se vlastně jedná o úspěšný sekuritizační proces ve smyslu prosazení
mimořádných opatření a nastolení tématu existenční hrozby v podobě teroristického
útoku bez ohledu na mizivou pravděpodobnost jeho uskutečnění.
Bezpečnostní opatření jsou nanejvýš produktem věčného čekání na útok a sama o
sobě potvrzují domněnky, že veřejnost vyžaduje absolutní ochranu od státu ve smyslu
výše zmíněné hobbesovské společenské smlouvy. Paradoxně Jackson tento stav nedává
za vinu politické reprezentaci, ale spíše paradigmatu poznání samotnému, protože pouze
v rámci tohoto paradigmatu politici uvažují a konají, aniž by zvažovali jiné, méně
teatrální alternativy.208 Produktem podobných paradigmat jsou ekonomicky zcela
neefektivní opatření připomínající fanatické hony na čarodějnice v podobě masivního
sledování, či zcela neefektivní využití bezpečnostního represivního aparátu.
Z dlouhodobého hlediska se vytváří neopodstatněná politika strachu, z níž mohou jisté
elity čerpat svou legitimitu, a daný stav vyhovuje jejich percepci politiky. Jacksonův
příspěvek představuje mimořádně inspirativní pohled na neexistující hrozbu, která je
uměle konstruována na národní úrovni politickou reprezentací mnohem účinněji, než jak
bychom ji vnímali prostou racionální optikou posouzení reálných rizik.
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Jinou, pro nás podobně inspirativní perspektivu z pozic vládnoucí garnitury
představuje příspěvek zabývající se „performativní silou“209 protiteroristické politiky.
Bezpečnostní opatření mají za cíl demonstrovat státní moc v souladu s výše zmíněnou
povinností suveréna zajistit vlastním obyvatelům bezpečnost. Účinná protiteroristická
politika se proto orientuje na mobilizaci veřejnosti ve smyslu širší podpory vládních
opatření zajištující výše zmíněnou ochranu hodnot naší společnosti. Ovšem při
mimořádné síle opatření a jejich výjimečnosti, jak jsme byli svědky i v našem případě,
jsou obyvatelé mnohem více zasažení protiteroristickou politikou než terorismem
samotným. Opět se dostáváme na velmi tenkou hranici mezi odpovědnou bezpečnostní
politikou a přehnanou formou represe a neefektivního dokazování performative power210,
neboť absolutní bezpečí mohou v tomto smyslu poskytnout totalitní režimy, ovšem za
cenu absolutní ztráty jiných svobod.211 Autoři upozorňují na důležitost načasování
opatření, kdy argumentují faktem, že zvýšená represe je na krátkou dobu bezprostředně
po útoku přijatelná, ale jinak musí být použití performative power vysoce flexibilní, aby
byly zachovány ty hodnoty, jejichž ochranu mají daná opatření zajistit.212 Z hlediska
našeho empirického případu je tento teoretický předpoklad velmi zajímavý, neboť česká
vláda zvolila mimořádná bezpečnostní opatření represivního charakteru pro v podstatě
krátký časový úsek dvou měsíců. Přesto se, jak se přesvědčíme v druhé části této kapitoly,
objevovaly názory, že stažení vojáků z ulic má přijít ještě před vypršením jejich
plánovaného mandátu.213
Vláda svými kroky nastoluje bezpečnostní diskurz a skrze její opatření lze
posuzovat závažnost hrozby. Pokud se rozhodne nasadit smíšené hlídky, pak veřejnosti
vysílá zprávu o tom, že situace je vážnější, než by se mohlo zdát – v našem případě by
byly bruselské útoky mnohem vážnější než přecházející útoky v Paříži bez ohledu na
nepoměr v počtu obětí či rozsah útoků. Konstruktivistickou optikou prováděná opatření
konstruují realitu, neboť skrze ně vláda a odpovědní představitelé zobrazují hrozby, jimž
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je následně třeba čelit – příkladně nasazením armády. Jak ale autoři upozorňují, vysoká
performative power nemusí korelovat s vysokou efektivitou provedených opatření, jak se
empiricky přesvědčíme v následující části kapitoly. Vrátíme-li se širšímu vnímání
protiteroristické politiky, jíž jsme zmiňovali v úvodních odstavcích, potom intenzivní
výkon performative power směrem k potlačení teroristické hrozby může paradoxně vést
k jejímu nárůstu. Příkladem může být radikalizace potíraných menšin, v našem případě
muslimů. V tomto momentě musí represivní výkonná moc státu respektovat právní stát a
ve své činnosti nepřekračovat vládu právu ani skrze mimořádná opatření. K takové
eskalaci v českém případě nedošlo, ovšem stačí připomenout rétoriku některých
islamofobních subjektů, kterou jsme naznačovali v přechozí kapitole, a je zřejmé, že
politickým cílem některých hnutí byl právě politický a společenský útlak vybraných
náboženských menšin.
Z uvedeného je zřejmé, že skutečný dopad teroristických akcí je vždy plně závislý
na naší reakci, respektive reakci vlády či společnosti jako celku. Vláda může v reakci na
konkrétní útoky vyvolávat paniku či naopak nabádat k opatrnosti a odolnosti. V českém
případě došlo k zajímavé kombinaci obojího ze strany vlády. Přestože slovně uklidňovala
veřejnost a ujišťovala, že žádné útoky nehrozí (lze připomenout tiskové konference
uvedené v kapitole 4), zároveň aktivovala zcela mimořádné bezpečnostní opatření. Dle
Graaf a Graaf mají mohutná a viditelná bezpečnostní opatření a zesílená mobilizační
strategie mnohdy negativní efekt na společnost a vlády často používají nepřiměřená
bezpečnostní opatření, jež zcela neodpovídají reálným rizikům. Jak autoři vzpomínají,
nejlepší reakcí je když „veřejnost pokrčí rameny, aby ukázala, že kroky teroristů
postrádají jakýkoli efekt“214.
Pokud jsme definovali hlavní motivaci terorismu v předávání konkrétních zpráv,
potom skutečným vítězstvím společnosti je schopnost vytrvat v přirozeném způsobu
života, nehledě na proběhnuvší útoky.215 S ohledem na náš případ je třeba zdůraznit, že
žádné útoky u nás neproběhly a jednalo o zvnějšku přenesenou hrozbu. Přesto může být
214
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takový útok zneužit jako bezpečnostní hrozba, jak jsme se přesvědčili v rámci formování
veřejného diskurzu. Reakce vlády, potažmo státu, však zůstává pro formování diskurzu
klíčová. Zde se obloukem vracíme k teoretickému zakotvení sekuritizačního procesu, kde
jsme připomínali, že koncept bezpečnostního dilematu budeme využívat v rámci
evaluačního procesu. Nepřiměřené kroky protiteroristické politiky totiž mohou
v extrémních případech vyvolat „domácí“ bezpečnostní dilema (domestic security
dilemma), kdy jsou obavy z vládních kroků a nařízení vyšší, než z teroristického útoku,
který tyto kroky vyvolal.216 Field pracuje s představou, že nadměrné bezpečnostní
opatření vedou k obavě lidí ze ztráty svobody a nárůstu represivního státu (podobně, jako
zmínka o několik odstavců výše týkající se absence terorismu v totalitních režimech).
Autor se shoduje s námi představenými příspěvky v tom smyslu, že krátkodobá emoční
reakce se setkává s širokou podporou veřejnosti, ovšem v delším časovém horizontu se
zpravidla ozývá opozice upozorňující na ochranu zaručených svobod. V našem případě
lze pozorovat paradoxní situaci, že vláda, i přes přijatá opatření, byla kritizována
některými subjekty (nejen extremistickými mimo parlament, ale příkladně i SPD, či
hnutím Úsvit), že opatření nejsou dostatečná. Na druhou stranu v následující části
připomeneme incident, jenž vyvolal snahu některých parlamentních stran, aby bylo
působení smíšených hlídek v ulicích předčasně ukončeno.
Bezpečnostní dilema vzniká velmi podobně, jako jsme jej zahrnovali do
sekuritizačního procesu, a sice v domácím prostředí proti sobě staví vládu a veřejnost.
Krátkodobá podpora represivních opatření bezprostředně následující teroristické útoky je
vystřídána voláním po ochraně individuálních svobod a argumentací nepřiměřenosti
použití vojenské síly vůči vlastním obyvatelům. Zde se objevuje ambivalentní funkce
státu, který sice může chránit skrze monopol fyzické síly, ovšem ten samý monopol může
použít v represi a potlačování svobody. Jak ale pramení ze samotného konceptu
bezpečnostního dilematu, může se často jednat o nezamýšlené důsledky, neboť slabá i
silná reakce vlády vždy představuje riziko.217 Terorismus je potom spíše psychologická
válka a je otázkou, zda společnost na tuto militarizaci přistoupí.
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Jak jsme ovšem viděli v českém kontextu, jistá část společnosti (přestože byla
početně minimální) militaristickou rétoriku přijala a začala se paralelně mimo vládní
struktury připravovat na válku s terorismem. Máme pochopitelně na mysli domácí
domobrany, jejichž působení narušovalo monopol státní moci na fyzickou sílu, když sami
její členové explicitně prohlašovali, že stát není schopný zajistit vlastní bezpečnost.
Militarizace může vytvářet prostředí bez práva a akceptuje paradigma války. 218 Ačkoli
jsme v námi sledovaném případě nezaznamenali násilní činy vybočující z českého
právního rámce, lze připomenout rétorickou rovinu domobran, jak byla zachycena
v reportáži České televize, kdy během cvičení v šumavských lesích účastníci „trénují“
zadržování migrantů a rétoricky dávají najevo porušování základních lidských práv.
Paradox

bezpečnostního

dilematu,

podobně

jako

v přechozím

případě

sekuritizačního procesu, spočívá v tom, že původní záměr posilující bezpečnost může
naopak působit jako strůjce strachu a bezpečnostní opatření jsou vnímána negativně vůči
lidem a jejím svobodám. Jak jsme zmiňovali výše, zásah protiteroristické politiky je tak
ve výsledku mnohem větší, než útoky samotné. V teoretické rovině se může jednat až o
extrémní případy, kdy se terorismus a protiteroristická politika fakticky neliší. Boj proti
terorismu pak zakládá dilema, zda se bude ve výsledku jednat o boj proti teroristům, či
boj proti vlastním obyvatelům a právnímu státu.
Předložená teoretická reflexe protiteroristické politiky ukázala, jakým způsobem
lze vnímat námi analyzovaná bezpečnostní opatření a zda odpovídají teoretickým
představám týkající se boje proti terorismu. Pro evaluaci přijatých opatření je taková
reflexe klíčová, neboť jsme se vždy pokoušeli naznačit praktické přesahy teoretických
představ vůči našemu konkrétnímu empirickému případu. Druhá část této kapitoly se
bude týkat evaluace těchto opatření z hlediska české bezpečnostní komunity a rovněž
z hlediska parlamentní debaty, jak jsme naznačovali v teoretické reflexi. Konkrétní
incident z počátku května 2016 totiž zavdal příčinu mnoha debatám, které jsme již
nastínili výše týkající se omezování svobod, nasazení armády vůči vlastím obyvatelům a
přílišnou performative power na vlastním území. To vše v bezpečných podmínkách, kdy
byla veřejnost ujišťována, že jí žádný teroristický útok nehrozí.
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6. 2.

Empirický případ na Florenci

Druhá část kapitoly se bude stručně věnovat naznačené teoretické reflexi
v podmínkách českého bezpečnostního diskurzu. Nasazení armády do ulic českých měst
zpočátku nevyvolalo větší debatu ohledně nutnosti tohoto opatření. Hlídky plnily úkoly
v intencích pořádkové činnosti policie a nedostávaly se do vážnějších akcí, které by
vzbudily jakýkoli ohlas. Situace se ovšem změnila začátkem května, kdy došlo
k incidentu na autobusovém nádraží Florenc v Praze. Tento incident vyvolal jedinou
vážnější debatu o smyslu nasazení smíšených hlídek, to dobou již přes měsíc působících
v terénu. Ačkoli se celá situace zdála být zcela banální, Občanská demokratická strana
(ODS) ji chtěla probírat na plénu Poslanecké sněmovny.
O události, jež se odehrála v sobotu, 23. dubna, jako první informoval sever
A2larm.cz, přičemž ve své argumentaci používal značně jednostrannou rétoriku.219
Samotný incident se týkal pokusu o ztotožnění mladého muže zanedbaného zevnějšku,
jenž spal ve fastfoodu na Florenci. Kontrolovaný muž opakovaně odmítal vyhovět výzvě
policistů vydat svůj doklad totožnosti ke kontrole, či alespoň sdělit své jméno. Muž byl
následně policistou oficiálně vyzván k předložení dokladu totožnosti, v opačném případě
byl upozorněn, že bude předveden na místní oddělení. V tento okamžik muž začal
odcházet a opakovaně narážel do příslušníků smíšené hlídky. V ten moment hlídka pod
velením policejního důstojníka provedla služební zákrok a po několika pokusech byl muž
předveden na služebnu. Po provedení dokumentace byl následně propuštěn a svého činu
litoval. Odbor vnitřní kontroly následně potvrdil správnost a efektivitu zákroku, jež byla
dle oficiálních stanovisek plně v souladu se zákonem a hlídka během zákroku nijak
nepochybila.220 Z tohoto pohledu zcela banální služební zákrok proti člověku, který
odmítl poskytnout hlídce své osobní údaje a neuposlechl oficiální výzvy, se ovšem stal
předmětem spekulací, zda je na místě, aby vojáci vybaveni útočnými puškami plnili
podobné úkoly na území Prahy.
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Článek byl zveřejněn až 1. května a byl spouštěčem širší debaty ohledně nasazení smíšených hlídek.
Podrobně pak – Policisté a vojáci násilně zadrželi mladíka na Florenci [online]. Praha: A2larm, 2016
[cit. 2020-07-21]. Dostupné z: http://a2larm.cz/2016/05/policiste-a-vojaci-nasilne-zadrzeli-mladika-naflorenci/
O jednostranně zabarvené rétorice svědčí i oficiální reakce Policie ČR, která v souvislosti se situací zahájila
vnitřní kontrolu s výsledkem, že k žádnému pochybení ze strany bezpečnostních složek nedošlo.
Celá zpráva – Nastavili společnosti rozbité zrcadlo [online]. Praha: Policie ČR, 2016 [cit. 2020-07-21].
Dostupné z: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22172058&docType=ART
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Problém logicky nespočíval v zákroku samotném, ani v jeho oprávněnosti, ale ve
skutečnosti, že ho aktivně prováděli vojáci vybavení dlouhými útočnými puškami.
Bývalý poradce ministerstva obrany, František Šulc, ve svém článku kritizuje zcela
neefektivní nasazení armády, navíc našich elitních útvarů 4. a 7. brigády, kteří se místo
důkladné přípravy na zahraniční mise a nejnáročnější úkoly, musí zabývat lidmi, kteří
odmítají sdělit policistům svou totožnost.221 Šulc připouští, že nasazení armády může mít
dočasný uklidňující efekt, ovšem pouze v řádu dnů, což odpovídá naší teoretické reflexi.
V případě, že se nezvýší reálné ohrožení bezpečnosti, o čemž jsme byli ujišťováni ze
strany vlády, je podobná demonstrace síly vůči vlastnímu obyvatelstvu neúčinná.
Problém byl zejména v tom, že armádní síly, podílející se na ostraze veřejného pořádku,
logicky chyběly ve výcviku v rámci vlastních útvarů. Druhým momentem, který jsme
rovněž opakovaně zmiňovali v teoretické reflexi, je skutečnost, že použití armády, jako
represivní síly, na vlastním území musí mít zcela mimořádné důvody reálně ohrožující
bezpečnost státu.222 Klíčový je moment reálného ohrožení, které v námi studovaném
případě během dvou měsíců operačního nasazení nenastalo. Případné nasazení, aby bylo
efektivní, musí být „co nejkratší, místně omezené, limitované z hlediska použití síly i
pravomocí“223. Důležitým aspektem je rovněž přirozený rozdíl v práci policie zajišťující
vnitřní bezpečnost a armády soustředící se na vnější hrozby. Můžeme se odvolat na
teoretickou reflexi akcentující válečné paradigma, které implikuje, že vojáci nejsou svým
výcvikem ani praxí kompatibilní s procesy vnitřní bezpečnosti, které logicky fungují
jinak, než válečné operace mimo území České republiky.
Incident z autobusového nádraží vyvolal i reakci v parlamentních kruzích, kdy
poslankyně ODS a členka Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost, Jana Černochová,
požadovala na 44. schůzi Poslanecké sněmovny, dne 3. května, zařadit na plénum nový
bod s názvem „Informace ministra vnitra a ministra obrany o efektivitě smíšených hlídek
Armády České republiky a Policie České republiky“224. Při argumentaci obhajující
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ŠULC, František. Neefektivní a neproporcionální nasazení [online]. Praha: On War, On Peace, 2016
[cit. 2020-07-21]. Dostupné z: http://www.onwar.eu/2016/05/01/neefektivni-a-neproporcionalninasazeni/
222
Zde je třeba odlišit různé nasazení příslušníků Armády ČR, neboť v celé práci se zabýváme nasazením
armády, jakožto represivního aparátu. Armáda pravidelně asistuje jako pomocný sbor při řešení
povodní, přírodních katastrof, či v poslední době pomáhá při řešení pandemie COVID-19. Takové
nasazení armády nemá s represí nic společného a logicky se setkává jen s pozitivní odezvou. Námi
analyzovaná situace se ovšem značné liší od těchto aktivit.
223
Tamtéž.
224
Pro znění bodu a následnou stručnou parlamentní debatu potom stenozáznam zmíněné schůze –
Stenozáznam, PS 2013-2017, 44. schůze, úterý 3. května 2016, 14:10 [online]. Praha: Poslanecká
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zařazení nového bodu se poslankyně zmiňovala původní konsenzus o nasazení armády,
neboť „jistě nikdo z nás nezpochybňoval, když jsme v prvních dnech po teroristických
útocích v Bruselu mohli vídat na ulicích tyto smíšené hlídky. Zejména ve velkých městech
v blízkosti chráněných budov to mělo zcela racionální základ.“225 Zároveň však připustila
impuls v podobě incidentu na Florenci, který znamenal změnu původních postojů:
„bohužel to, co se děje v posledních dnech, kdy se z médií dozvídáme informace o tom, že
dochází k celé řadě incidentů, kdy skutečně - a teď já nechci říkat, že vojáci, nebo policisté
- ty uniformované hlídky šikanují lidi na ulici. Viděli jsme i jeden zákrok, který je
k dispozici na YouTube, kdy si naprosto neodborným zásahem jak policisté, tak
příslušníci Armády České republiky možná, chtěla bych říct, zchladili žáhu na jistém
člověku, který asi na nás působí a vyvolává dojem - ano, šlo o anarchistu, ale já nevidím
jediný důvod, proč by měl být někdo, kdo v tu danou chvíli nic nepáchá, proč by měl být
po něm vyžadován občanský průkaz. Bohužel se těmito věcmi vracíme zpátky do doby
minulé a o to myslím nikdo z nás nestojí.“226 Argumentace ODS na půdě Poslanecké
sněmovny se tak nápadně podobá výše představené teoretické reflexi, která akcentuje
využití armády pouze ve zcela výjimečných případech, kdy by se armáda slovy
poslankyně „měla nasazovat před jistými hrozbami, ale neměla by nás chránit armáda a
neměla by armáda bojovat s vlastními občany, jako jsme toho bohužel v těch posledních
dnech svědky.“227
Klub ODS zároveň zajímalo, jak dlouho tyto hlídky ještě budou nasazeny a
především zda se těmito kroky nevyčerpávají jejich kapacity, které mohou logicky chybět
jinde. Pro úplnost je třeba dodat, že předseda poslaneckého klubu ČSSD, Roman Sklenák,
návrh na zařazení tohoto bodu z pozice vládní koalice vetoval a bod tedy oficiálně nebyl
zařazen do pořadu schůze. Z toho důvodu je projev poslankyně Černochové jediným
příspěvkem
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argumenty228) týkající se nasazení armády. Ovšem i přesto v její argumentaci lze najít
momenty, které jsme opakovaně vyzdvihovali v rámci teoretické reflexe.
V reakci na incident z konce dubna nad smyslem smíšených hlídek a jejich
reálnému přispění posílení bezpečnosti pochyboval i ministr obrany Stropnický. Jak jsme
analyzovali v kapitole týkající se vládních opatření, během jednání vlády v reakci na
bruselské útoky byl ministr v Římě a účastnil se až následných setkání. Od počátku se
k nasazení vojáků v ulicích stavěl rezervovaně a po incidentu na autobusovém nádraží
konstatoval, že „Je čas, aby se na některém z nejbližších zasedání vlády o tom mluvilo,
vyhodnotilo se to. Nechci zbytečně zaměstnávat vojáky v ulicích“.229 Jak ale víme, vojáci
zůstali v operačním nasazení až do závěru svého mandátu především z důvodu konání
mezinárodní konference Interpolu, jak zdůvodnil ministr Chovanec.
Poslední moment, jež jsme zmiňovali v rámci teoretické reflexe, se týká posílení
performative power, respektive argumentace, s níž vysvětlovat nasazení armády policejní
prezident Tomáš Tuhý. Ačkoli se tak stalo již na úvodní tiskové konference na začátku
bezpečnostních opatření, představují jeho slova zajímavý moment, který dotváří
perspektivu motivací vedoucích k nasazení armády. Během tiskové konference policejní
prezident vyloučil riziko teroristického útoku, kdy policie shromažďovala informace
skrze NKBT. Zároveň zdůvodnil posílení policie armádou bezpečnostní opatření, která
byla plánována. Jednalo se o především o státní návštěvu čínského prezidenta, jíž jsme se
věnovali v přecházející kapitole. Opatření, jež policejní prezident navrhoval, měla být dle
jeho slov „viditelná, pro občany České republiky, abychom jasně deklarovali, že jsme
tady pro občany tohoto státu. Budeme se pohybovat ve společných hlídkách na
frekventovaných místech tam, kde bude potřeba, aby čeští občané viděli viditelnou policii
a příslušník Armády České republiky“230. Zde je patrné, že hlavním účelem opatření bylo
především posílení performative power, které bude viditelné pro občany a posílí jejich
pocit bezpečí. V kontextu přestaveného empirického příkladu ovšem došlo spíše
k neúmyslné eskalaci domácího bezpečnostního dilematu, kdy byla armáda opozičními
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Stanjura ve svém projevu rovněž zdůraznil, že se poslanci ODS chtějí na incident ptát ministrů v rámci
pravidelných čtvrtečních interpelací a apeloval na ministry, aby byli ve čtvrtek ve Sněmovně přítomni.
Z dostupných záznamů interpelací ovšem zjišťujeme, že na dotazy týkající se nasazení armády nakonec
vůbec nedošlo.
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Vojáci udělají čelem vzad. O smyslu hlídek v ulicích pochybuje i Stropnický [online]. Praha: Česká
televize, 2016 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1774805-vojaciudelaji-celem-vzad-o-smyslu-hlidek-v-ulicich-pochybuje-i-stropnicky
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Tisková konference po jednání předsedy vlády s ministry vnitra a zahraničních věcí, policejním
prezidentem a zástupci zpravodajských služeb

109

politiky (konkrétně ODS) kritizována za příliš horlivý postup proti vlastním obyvatelům.
Přestože incident vyvolal zájem nejen médií, ale i politické reprezentace a nastolil otázku,
zda je nezbytné vyčerpat plný mandát armády pro plnění úkolů policie, ministr Chovanec
tento krok obhájil.
Teoretická reflexe, na níž byl v této kapitole kladen největší důraz, měla za úkol
nehlédnout na provedené bezpečnostní opatření z jiné perspektivy – z perspektivy
teoretických představ protiteroristické politiky. Pokusili jsme se objasnit nasazení armády
z hlediska vládní reprezentace především ve smyslu zachování vlastní legitimity, že vláda
něco dělá pro bezpečnost obyvatel. Z hlediska účinnosti samotného nasazení se ovšem
dvouměsíční přítomnost armády v českých ulicích jevila jako mimořádně neefektivní a
neproporcionální opatření, které mohlo v krajním případě zasáhnout i do výcvikových
programů našich elitních útvarů, jež se běžně podílejí na činnostech v zahraničních
misích.
Armáda v ulicích tak perspektivou protiteroristické politiky působila jako
preventivní nástroj mající zejména symbolický význam vysílající zprávu vlastním
občanům, že stát dělá maximum pro jejich bezpečnost a není zde jakýkoli prostor pro
nejrůznější paramilitární uskupení s tendencí převzít státní monopol užití fyzické síly
k zajištění bezpečnosti. Jednalo se především o viditelné opatření směrem k veřejnosti,
ačkoli z odborného hlediska postrádalo racionální vysvětlení.
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7.

Závěrečná syntéza
Komplexní analýza výjimečného jevu, jež v mnoha perspektivách hledá vysvětlení,

proč k danému jevu došlo a nachází ho ve vnitřním bezpečnostním prostředí, kdy se
pomocí sekuritizačního procesu proměňoval bezpečnostní diskurz a výsledkem těchto
procesů bylo nasazení armády, jež měla symbolicky posílit roli státu a deklarovat
veřejnosti zvýšenou snahu ochránit vlastní občany před teroristickou hrozbou.
Dlouhé a komplikované souvětí přesto pravděpodobně nejlépe vystihuje uplynulé
kapitoly, jejichž závěrečné shrnutí je předmětem následujících odstavců. Práce měla
hlavní cíl – vysvětlit mimořádné užití vojenské síly vůči vlastnímu obyvatelstvu za
účelem jeho ochrany před hrozbou, která se v tuzemských podmínkách zdála být zcela
nepravděpodobnou. K analýze tohoto výjimečného jevu jsme využili konstruktivistickou
a poststrukturální teoretickou školu zejména proto, že právě skrze tyto moderní teoretické
přístupy lze zkoumat abstraktní hrozbu, která nemá v daném bezpečnostním prostředí
reálný základ a přesto je konstruována a přijímána i politickou reprezentací. Diskurzivní
strategie konkrétních islamofobních subjektů byla úspěšná do té míry, že motivovala
vládní reprezentaci přijmout taková opatření, která postrádala racionální opodstatnění, ale
z hlediska sekuritizačního procesu bylo zřejmé, že vláda musí a chce na tento vypjatý
diskurz reagovat.
Z hlediska teoretického rámce trojí sedimentace identity, který jsme představovali
v úvodní teoretické kapitole, jsme pozorovali, že nasazení armády představuje třetí,
nejvyšší vrstvu této sedimentace v kontextu dynamických proměn, jež se vymyká
dosavadnímu kontinuálnímu vývoji. Takovýto kontinuální a institucionálně statický
vývoj bylo možné spatřovat v aktivaci prvního stupně ohrožení terorismem, neboť
vytváření této škály, včetně jejího použití (i přes některé výhrady) bylo dlouhodobým
programem bezpečnostního aparátu. Z hlediska sedimentace identity by se jednalo o
druhou, víceméně stabilní vrstvu, jež omezeně reaguje na vnější podněty a podporuje
spíše institucionální stabilitu. Na druhou stranu nasazení armády plně odpovídalo
dynamické třetí vrstvě, která pružně reagovala na vnější, ale zejména na vnitřní podněty.
Vnějšími podněty byly pochopitelně teroristické útoky, vnitřními potom sekuritizační
proces bezpečnostního diskurzu. Netřeba ovšem předpokládat, i s ohledem na historickou
zkušenost, že by provedená opatření i přes svou mimořádnost měla zásadní dopad na
hlubší vrstvy sedimentace identity, jež by mohly zásadním způsobem ovlivňovat klíčové
politické a bezpečnostní otázky. Z dlouhodobého hlediska se taková situace zdá spíše
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nepravděpodobnou a mimořádná opatření se udržela ve formě třetí, nejvyšší, dynamicky
se proměňující vrstvy v rámci trojí sedimentace identity v tradici poststrukturální školy.
Nicméně právě tato třetí vrstva poskytla jistý prostor pro střet konkrétních identit v rámci
domácího bezpečnostního diskurzu, kdy jednou z těchto identit byla rétorika vládní
politiky vymezující se proti islamofobním a jiným extremistickým tendencím. Proti této
vládní rovině pak byla identita aktérů podmiňující a vytvářející sekuritizační diskurz
hrozby teroristického útoku a opakovaně se vymezující vůči vládní politice.
Téma

sekuritizačního

diskurzu

logicky

představovalo

účinný

nástroj

konstruktivistického vytváření politiky, neboť pracovalo s intersubjektivně sdílenými
představami více či méně vzdálenými od reálného základu. Kapitola věnující se
identifikaci aktérů sekuritizace včetně jejich argumentace odpovídala úvodním
teoretickým východiskům. Jak jsme v textu několikrát zmiňovali, neexistoval jakýkoli
předpoklad provedení teroristického útoku na našem území, přesto vládní opatření tomuto
deklarovanému přesvědčení absolutně neodpovídala. Odpověď jsme proto hledali
v sekuritizačním procesu, kterému se se částečně dařilo vytvořit konstrukt dogmatické
imaginární hrozby migrační vlny, terorismu a islamizace evropského kontinentu, vůči
němuž je každá vláda povinna se všemi prostředky bránit. Tento vypjatý diskurz byl
vládními opatřeními fakticky částečně legitimizován a přistoupil na představu hrozby
teroristickým útokem. Paradoxní skutečností ovšem zůstává, že v rétorické rovině vládní
politici i představitelé bezpečnostních složek tvrdili pravý opak. Právě rozdíl mezi
prezentovanou skutečností a reálnými opatřeními činí pak takovou politiku mimořádně
nedůvěryhodnou, ačkoli jednou z hlavních motivací bylo udržení, či v lepším případě
posílení, legitimity vlády, která svým rozhodnutím reaguje na potřeby občanů.
Jednotlivé kapitoly pak odpovídaly na předem stanovené výzkumné otázky, jak
jsme je zmiňovali v úvodu naší práce. První otázka týkající se institucionální tradice byla
zodpovězena ve čtvrté kapitole, zejména s důrazem na historii vývoje protiteroristické
politiky, což se později ukázalo jako relevantní argument v kontextu sekuritizačního
procesu a důrazu na historickou zkušenost s podobnými opatřeními. Kapitola navíc
potvrdila výjimečnost námi vybraného případu s ohledem na historický vývoj a přispěla
rovněž v preciznějšímu vysvětlení teoretické představy trojí sedimentace identity v rámci
poststrukturální školy, neboť je patrné, že protiteroristická politika má v České republice
svou tradici a mimořádné opatření vlády ještě neznamená kompletní programovou změnu
původních východisek.
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Druhá otázka se již týkala našeho stěžejního argumentu v rámci sekuritizačního
procesu, kdy můžeme skrze pátou kapitolu konstatovat, že došlo k sekuritizaci migrace a
terorismu a právě tento relativně úspěšný sekuritizační proces podnítil jednání vlády
vedoucí k nasazení armády za účelem posílení nejen své legitimity v tom ohledu, že se
stará o bezpečnost občanů. Rovněž byla v symbolické rovině ukázána performative
power ve smyslu vojenských kapacit, které je vláda ochotna poskytnout za účelem
zachování zdraví a života obyvatel.
Třetí otázka se rovněž týkala sekuritizačního procesu, již ovšem v rámci
identifikace konkrétních faktorů, jež samotný proces utvářely. S odkazem na pátou
kapitolu lze konstatovat, že jsme identifikovali několik těchto faktorů, přičemž tím
nejsilnějším byla nepochybně islamofobní a extremistický proud formující výrazným
způsobem veřejný prostor a konstruující hrozbu v podobě nekontrolované migrace a s ní
související teroristické útoky. Tento faktor jsme vyhodnotili jako nejsilnější, neboť se na
něm podílelo množství subjektů a rovněž dokázaly v inkriminovaných letech zasáhnout
veřejný diskurz skrze nemálo poměrně silných nátlakových akcí v podobě několika
úspěšných demonstrací, v rámci nichž dokázaly mobilizovat nadprůměrné množství lidí.
Mimo tyto subjekty jsme identifikovali fenomén domobran jako sice početně
výrazně slabší faktor, nicméně i přesto dokázaly vyvolat zájem bezpečnostních složek a
jejich plánovaná činnost popírala roli státu jako suveréna zajišťujícího svým obyvatelům
bezpečnost. V případě, že by podobné subjekty dokázaly mobilizovat takový počet
příznivců, jako se to podařilo islamofobním hnutím skrze početné demonstrace, mohlo
by to znamenat možné ohrožení státního monopolu na užití fyzické síly a zpochybnění
role státu vůbec. Z tohoto úhlu pohledu bylo nasazení vojáků odpovědí na tuto výzvu, jež
měla především dokázat, že bezpečnostní složky státu mají situaci pod kontrolou a jsou
schopné zajistit bezpečí obyvatel alespoň v tom smyslu, že provedou viditelná opatření
s jasným signálem směrem k veřejnosti. Ačkoli tato paramilitární uskupení formálně
fungují dále, nezaznamenaly jakoukoli silnější odezvu ve formě podpory pro svou
činnost.
Mimo tyto subjekty jsme rovněž identifikovali dvě události, které doplňovaly
sekuritizační kontext a především byly prezentovány jako přímé příčiny následných
opatření. Jednalo se o konferenci Interpolu a návštěvu čínského prezidenta, kterou
provázely mimořádná opatření, možná největší v historii ochrany ústavních činitelů.
Samotná návštěva čínského prezidenta by byla zajímavým námětem jiné akademické
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práce, neboť přijatá opatření vyvolala nebývalý rozruch nejen v mediálním prostoru, ale
příkladně i na půdě Poslanecké sněmovny. Incidenty ohledně tibetských vlajek byly
interpretovány jako pošlapávání svobod českých občanů a byly předmětem dalších debat
již zcela pomíjejících teroristickou hrozbu, která byla aktuální o necelý týden dříve.
Paradoxní skutečností bylo, že i když ministr Chovanec zdůvodňoval nasazení armády
právě těmito dvěma událostmi, při exponované návštěvě čínského prezidenta nebyly
smíšené hlídky vůbec přítomny v místech, kde měly udržovat veřejný pořádek a ten tak
musely zajišťovat pouze pořádkové jednotky policie. To bylo patrné zejména v rámci
střetů mezi příznivci a odpůrci čínského prezidenta, při nichž k reálnému nasazení
armády vůbec nedošlo, i přes původní výslovnou deklaraci ministra vnitra, který
uskutečnění mimořádných opatření spojoval právě s touto návštěvou.
Poledním faktorem byla v tomto směru role historické zkušenosti, která byla již
zmíněna v rámci historické tradice protiteroristické politiky a umocňovala výjimečnost
námi zkoumaného případu, stejně relevanci poststrukturálního nástroje trojí sedimentace
identity. Rovněž jsme upozornili na fakt, že smíšené hlídky v ulicích evokovaly opatření
v rámci zabezpečení budovy Rádia Svobodné Evropy po útocích 11. září, čemuž ovšem
přecházela skutečná hrozba teroristického útoku, naznačovaná i tehdejšími vládními
představiteli.
Čtvrtá otázka se týkala racionality nasazení armády z pohledu protiteroristické
politiky a souvisejících teoretických představ. Předmětem šesté kapitoly bylo odpovědět,
že neproporcionální opatření podobného rozsahu nemají racionální základ a nepřispívají
k uklidnění situace. Mimořádné opatření vlády by bylo z tohoto pohledu akceptovatelné
v horizontu několika dní bezprostředně po útocích, ovšem dvouměsíční mandát byl zcela
nepřiměřený, ačkoli časem došlo ke snížení nasazených počtů. Incident z autobusového
nádraží na Florenci, který jsme rovněž zmiňovali, ukázal přílišnou robustnost těchto
opatření a především slabou komunikace ze strany vlády směrem navenek. I přes značnou
kritiku nasazení vojáků po zmiňovaném incidentu bylo nakonec operační nasazení
dokončeno v původně plánovaném termínu, ačkoli již zcela postrádalo racionální základ.
Poslední otázka se vracela ke stěžejnímu tématu práce, kterému jsme se podrobně
věnovali v úvodní teoretické kapitole a průběžně jsme na něj odkazovali při našem
zkoumání. Závěrečná syntéza našich poznatků by se měla konečně zabývat tím, zda
mimořádná opatření vlády naplňuje teoretické představy národního zájmu a zda byla
v tomto ohledu legitimní. Otázku legitimity národního zájmu jsme představili v závěru
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teoretické kapitoly včetně čtyř nezbytných kritérií, přestože jejich naplňování závisí od
použití daného konceptu jednotlivými autory. Vzhledem k explicitě konkrétních kritérií
by si mohl pozorný čtenář celé práce udělat již závěr do jisté sám, zda bylo nasazení
armády v národním zájmu či nikoli, přesto se na závěr našich úvah pokusíme o celistvý
pohled na problematiku národního zájmu skrze jednotlivá kritéria.
Z hlediska kritéria relevance je zřejmé, že toto kritérium bylo splněno zcela.
Vycházíme z toho, že téma protiteroristické politiky bylo dlouhodobě přítomno ve
veřejném prostoru, ačkoli se netýkalo konkrétních opatření v podobě nasazení armády, je
třeba připustit, že otázka migrace a terorismu byla kontinuální součástí veřejného
diskurzu. Pokud bychom se ovšem zaměřili striktně na jev v podobě nasazení armády bez
potřebného kontextu, potom by se kritérium relevance mohlo překrývat s racionalitou
nasazení, kterou jsme analyzovali v kontextu protiteroristické politiky, a naše odpověď
by byla záporná. Vzhledem k tomu, že se zabýváme komplexitou celého jevu, pak
můžeme konstatovat, že téma relevantní bylo.
Kritérium deliberace je ovšem spornější, respektive při budeme-li následovat
Kratochvílovu charakteristiku široké poučené debaty, potom je zřejmé, že toto kritérium
naplněno nebylo. Rozhodnutí o nasazení armády sice bylo diskutováno Bezpečnostní
radou státu, ovšem rychlost, s níž bylo přijato rozhodnutí, přičemž hned druhý den již
došlo k operačnímu nasazení vojáků, neevokuje dlouhodobou, a tím méně příkladně
veřejnou či odbornou, deliberaci daného tématu. Navíc, jak později upozornila
poslankyně Černochová, ministr obrany byl v inkriminovanou dobu v Římě a nemohl se
rozhodování plně účastnit. Z tohoto pohledu je zřejmé, že ke splnění druhého kritéria
nedošlo.
Kritérium vnější přijatelnosti je komplikované z toho pohledu, že je otázkou, zda je
pro náš případ vůbec relevantní. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnutí směřováno dovnitř
státu vůči české veřejnosti, může se zdát, že toto kritérium relevantní není. Ovšem
s ohledem na jeden ze sekuritizačních faktorů v podobě návštěvy čínského prezidenta,
k němuž se explicitně odvolával ministr vnitra při obhajobě mimořádných opatření, je
možné kritérium vnější přijatelnosti v daném případě spatřovat. Na druhou stranu by bylo
třeba zahrnout i reakci v zahraničí ve smyslu toho zda bylo opatření přijatelné. Jevilo by
se logickým, že by to měla být čínská strana, která by zhodnotila daná opatření, k čemuž
ovšem pochopitelně nedošlo. Pokud ovšem bylo cílem vyslat do zahraničí signál, že české
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bezpečnostní složky výrazně posilují kvůli návštěvě čínského prezidenta, potom se zdá
být logické o vnější přijatelnosti s jistým odstupem hovořit.
Poslední kritérium konsenzu jsme opakovaně zmiňovali v kapitole věnující se
evaluaci mimořádných opatření. Jak jsme již akcentovali, nasazení armády se setkalo se
všeobecným konsenzem bezprostředně po útocích a tuto tichou podporu si rozhodnutí
udrželo až do incidentu na Florenci z konce dubna. To byl první moment, kdy se začalo
vážně veřejně debatovat o efektivitě těchto opatření, a ministr obrany připouštěl, že vojáci
v ulicích jsou spíše zbytečná starost evokující silný represivní aparát namířený vůči
vlastním obyvatelům. Kritérium konsenzu proto je třeba rozdělit na dobu bezprostřední
po teroristických útocích, kdy můžeme tvrdit, že kritérium bylo jistě splněno. Na druhou
stranu s postupujícím časem a s ohledem na výše zmíněný incident se konsenzus začal
vytrácet a objevovala se spíše kritika těchto opatření, které jsou v demokratické
společnosti považována za nadbytečná a v krajním případě mohou být i nebezpečná.
Celkově tak můžeme hovořit o tom, že v první dnech a týdnech následující
teroristické útoky prováděná opatření splňovala kritéria národního zájmu, především
prvního a posledního. Postupem času se však okolnosti proměnily natolik, že národním
zájmem uvedená opatření ani z hlediska protiteroristické politiky být nemohla.
Při snaze pochopit námi zkoumaný jev v jeho celistvosti docházíme k závěru, že se
jedná o výsledek komplexního sekuritizačního procesu v českém bezpečnostním
diskurzu, na nějž vláda reagovala těmito opatřeními. Z hlediska teoretických představ
protiteroristické politiky nemá nasazení armády racionální vysvětlení. Na druhou stranu
v rámci sekuritizačního procesu naplňuje teoretickou představu národního zájmu, neboť
klíčové kritérium konsenzu bylo do značné míry vyvoláno a posíleno dlouhodobým
veřejným diskurzem, jenž posiloval atmosféru strachu a vyvolával dojem, že nám dříve
či později hrozí teroristický útok v důsledku nekontrolované migrace a tomuto nebezpečí
je třeba se ze všech sil bránit. Ukazuje se, že strach mnohdy dokáže víc, než si umíme
představit a v případě, že je využíván k manipulaci veřejnosti a veřejného diskurzu, tak
dokáže i modifikovat bezpečnostní politiku státu.
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Představení tématu
Zahraniční a bezpečnostní politika kteréhokoli státu byla historicky vždy vnímána
jako nezbytná součást státní moci. Teritoriální integrita a faktická nezávislost tvořily její
klíčové atributy. V souvislosti s tvorbou bezpečnostní politiky a později i s prosazováním
jednotlivých cílů se historicky vyprofiloval i pojem, jenž bezprostředně souvisel
s konkrétními kroky politických představitelů – národní zájem.
Koncept národního zájmu je ve větší či menší míře konstantě přítomen v rámci
debat ohledně směřování české zahraniční i bezpečnostní politiky. Velmi často se jedná
o všeobjímající termín, který paušálně zahrnuje nejrůznější rozhodnutí daných
politických aktérů, jež jsou přesvědčeni, že jednají v souladu právě s takovými zájmy.
Předmětem hledání národních zájmů České republiky se tak zabýval značný počet
odborných publikací a podkladů sloužící pro formulování oficiálních stanovisek
ministerstva zahraničí a potažmo státu jako celku.231
Mnohé odborné instituce vydávají zprávy a návrhy určené politickým
představitelům a příslušným resortům s doporučeními, jakým směrem se má ubírat
bezpečnostní politika České republiky v příštích letech.232 Většina těchto prací se věnuje
konkrétním případům v oblasti bezpečnosti a vydává konkretizovaná stanoviska. Veskrze
odpovídají na otázku „Co?“ – co je třeba udělat lépe, co je třeba změnit a co určit jako
klíčové zahraničně-bezpečností priority v konkrétním období. Státní zájem tak z tohoto
231
232

Konkrétní tituly a publikace budou zmíněny v části zabývající se literární rešerší tématu.
Výstupy odborných institucí se přirozeně nezabývají „jen“ čistě bezpečnostní problematikou, ale rovněž
jinými tématy, jež se zahraničněpolitickou agendou souvisejí. Tato práce má za cíl analyzovat právě tu
bezpečností agendu, proto jsou další významné segmenty cíleně upozaděny.

130

pohledu je koncipován jako odpověď jednotlivým politickým tématům nejrůznějšího
zaměření (namátkou bezpečnostní koncept české účasti v Afghánistánu, nebo energetická
bezpečnost dle českých atlantistů apod.).233 Při zběžné rešerši těchto publikací je zřejmé,
že se současní badatelé příliš nezabývají otázkou „Jak?“, případně „Proč?“ Proč byla
k dané politické agendě zaujat právě takový postoj? Jak se utváří česká bezpečností
politika a jaké jsou příčiny konkrétních politických kroků?

Jaké jsou prameny

současného formulování a prosazování národního zájmu v bezpečnostních tématech?
Při zkoumání podobné problematiky je třeba přijmout fakt, že politické rozhodnutí
v demokratických společnostech se nutně utváří interakcí mezi relevantními subjekty.
Tyto subjekty ale jsou ovlivněny prostředím, v němž se nacházejí. Prostředím, jež
determinuje historická zkušenost, kulturní podmínky a společná identita celého
společenství – národa. Prostředím, jež může blíže poznat a popsat i koncept strategické
kultury.
Strategická kultura představuje unikátní možnost propojení strategického myšlení
s fenoménem kulturní identity národa, jež přímo ovlivňuje bezpečností prostředí a tvorbu
národního zájmu. Na druhou stranu je ovšem třeba si uvědomit, že koncept strategické
kultury byl od dob jejího vzniku uplatňován především vůči státům, jejichž strategická
kultura byla svým způsobem unikátní.234 Pro pokus aplikovat roli strategické kultury na
utváření bezpečnostní politiky státu se práce soustředí na jedno z klíčových
bezpečnostních témat nejen v České republice – mezinárodní terorismus, respektive
politiku boje proti terorismu. Téma se ve veřejném diskurzu výrazněji objevilo
v souvislosti s migrační krizi a zejména pak s útoky v evropských městech v letech 2015
a 2016 – v Paříži, Bruselu a dalších městech. Česká republika přijala řadu opatření,
přičemž jedno z nejvýraznějších byla přítomnost ozbrojených vojáků v ulicích Prahy.
Konkrétní případy boje proti terorismu posledních let mohou sloužit jako účinný způsob,
jak charakterizovat českou bezpečnostní politiku vůči jedné z klíčových hrozeb.
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Z široké škály publikací zaměřujících se na české „národní zájmy“ byly vybrány parafráze kapitol
z publikace „Hledání českých zájmů“ Petra Druláka a kol. Více – Drulák, Petr, a Vít Střítecký. Hledání
českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2010.
234
V tomto případě se jednalo o detailní analýzu strategické kultury Německa a Japonska po druhé světové
válce a jejich bezprecedentního obratu, odklonu od militarismu a formování zcela nové de facto
pacifistické národní identity. Podrobněji potom – BERGER, Thomas U., "Norms, Identity, and National
Security in Germany and Japan", in The Culture of National Security, ed. Peter J. Katzenstein, New
York: Columbia University Press, 1996.
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Cíl práce, možné výzkumné otázky
Předpokládaným cílem diplomové práce bude maximálně poznat a identifikovat
klíčové impulsy a podněty, které mají přímý vliv na vytváření bezpečnostních koncepcí,
respektive bezpečnostní politiky v rámci boje proti terorismu.
Skrze koncept národního zájmu bude cílem analyzovat postupy relevantních aktérů
na úrovni strategických subkultur v kontextu utváření bezpečnostní politiky státu.
Podstatné bude zacílení na konkrétní projevy kulturní identity v rámci daných resortů (=
strategických subkultur), neboť je třeba zkoumat strategickou kulturu na detailnější
úrovni, než je úroveň celého státu.
Hlavním cílem práce bude podrobně analyzovat a představit tvorbu české
bezpečností politiky v kontextu boje proti terorismu z hlediska jejich relevantních aktérů.
Rovněž ale reflexi této politiky ve veřejném prostoru, neboť právě vzájemnou interakcí
(jež je tak příznačný pro konstruktivistickou představu utváření mezinárodního prostředí)
s postupem státní správy se v konečném důsledku utváří národní zájem ve své komplexitě
(podobně navrhuje rekonceptualizaci národního zájmu ve svém příspěvku i N. Hynek a
V. Střítecký, jak bude naznačeno dále.)
Zamýšlené výzkumné otázky pro náplň práce mohou znít:
Jakým způsobem ovlivňuje strategická kultura formování bezpečností politiky?
Je boj proti terorismu skutečným národním zájmem?
Jaké byly příčiny mimořádných opatření v reakci na teroristické útoky v evropských
městech?

Literární rešerše
V rámci předběžné literární rešerše a tvorby přehledu o dané problematice je
zřejmé, že tématem bezpečnostní politiky státu a formulování politik vůči konkrétním
podnětům se zabývá, kromě samotných resortů a vládních institucí, také mnoho
nevládních odborných platforem, přičemž nevyjímaje ani univerzitní půdu.
Souborný přehled české zahraniční politiky od roku 2007 každoročně zveřejňuje
Ústav mezinárodních vztahů235, kdy v jednotlivých kapitolách mapuje prosazování
235

Poslední analýza české zahraniční politiky pochází z roku 2016 – KOŘAN, Michal a spol. Česká
zahraniční politika v roce 2016: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. Praha:
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českých zájmů v různých aspektech mezinárodní problematiky daného roku. Nejedná se
ale o výzkumný rámec hledání konkrétních příčin, jako spíše o přehledovou
retrospektivní studii, která mapuje předešlý rok konceptuálně uceleným postupem a
ukazuje dlouhodobé trendy.
Podobnou, i přes konceptuální odlišnosti, soubornou zprávu pravidelně publikuje i
Asociace pro mezinárodní otázky s názvem „Agenda pro českou zahraniční politiku“,
aktuálně již z roku 2018236.
Konkrétním konceptem národního zájmu a mezinárodní bezpečnosti se z hlediska
českého kontextu zabýval výzkumný kolektiv Petra Druláka a Víta Stříteckého, jež své
výstupy prezentovali jednou z publikací v rámci ediční řady „Hledání českých zájmů“237.
Jednou z nejstarších publikací české provenience ohledně konceptu národního zájmu lze
spatřovat v knize J. Valenty z roku 1992 – „Máme národní zájmy?“, jež si klade za cíl
alespoň částečně ukotvit směřování české zahraniční politiky v době jejího samostatného
vzniku.
Národní zájem a jeho rekonceptualizace byla diskutována rovněž v souvislosti
s článkem N. Hynka a V. Stříteckého ohledně českého diskurzu o protiraketové obraně a
možnou instalací amerického radaru ve vojenské prostoru v Brdech238. Autoři zde
navrhují upravený koncept národního zájmu, jak jej původně představil P. Kratochvíl
(tento fenomén bude diskutován v rámci teoretického ukotvení práce) a na konkrétním
případu představují obtíže s identifikováním skutečných zájmů, jak byly prosazovány
českou vládou a zároveň zcela jinak reflektovány českou veřejností.
Kromě literárního základu ohledně pramenů českých národních zájmů a jejich
následné politické formulace je třeba brát v potaz i práce badatelů v kontextu výzkumu
strategické kultury a jejích dopadů na strategické chování státu v mezinárodním prostředí.
V tomto smyslu se lze opřít o poměrně širokou základnu odborných podkladů, neboť

ÚVM, 2017 [cit. 2018-10-27]. Dostupné z: http://www.umv.cz/cz-detail-226996-ceska-zahranicnipolitika-v-roce-2016-analyza-umv.html
236
Agenda 2018 - Agenda pro českou zahraniční politiku [online]. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky,
2018 [cit. 2018-10-27]. Dostupné z: http://www.amo.cz/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/
237
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koncept strategické kultury jako první představuje J. Snyder ve svém článku239 již v 70.
letech minulého století. Strategická kultura rozvíjená zejména v době studené války byla
v 90. letech diskutována s tzv. „třetí“ generací autorů, mezi něž lze nepochybně zařadit i
A. Johnstona, který se pokusil utřídit dosavadní poznatky tohoto fenoménu240.

Konceptuální a teoretický rámec
Jak již bylo poměrně podrobně naznačeno v předchozí části, práce má za cíl se
opírat o několik teoretických konceptů, jejichž efektivní kombinace může znamenat nové
perspektivy ohledně výzkumu bezpečnostní politiky České republiky. Obecně se bude
práce opírat o konstruktivistickou teorii mezinárodních vztahů, neboť je zřejmé, že
konstituování národních zájmů musí probíhat uvnitř státu vzájemnou interakcí daných
subjektů zároveň s historickým a kulturním prostředím. Důraz přitom bude kladen na roli
národní identity a kulturního rámce v kontextu tvorby bezpečností politiky na půdě
gesčních resortů.
V rámci konstruktivistického přístupu se autor pokusí aplikovat jeden poměrně
málo využívaný nástroj, konkrétně pak teorii rolí a její aplikaci při analýze bezpečnostní
politiky. Právě teorie rolí, jak ji představil K. Holsti na počátku 70. let241 může znamenat
poměrně neotřelý způsob možného výzkumu.
Kromě konstruktivistického pohledu a některých jeho nástrojů bude práce
zahrnovat i koncept strategické kultury, v tomto případě spíše subkultury, neboť se
z logických důvodů, jež byly naznačeny výše, nebude jednat o výzkum kultury na úrovni
státu jako celku, ale spíše o analýzu dílčích faktorů, které mají zásadní vliv na bezpečností
problematiku.
Souhrnným konceptem, k němuž bude práce ve svém závěru směřovat, bude
koncepční pohled na problematiku státního zájmu. Koncept státního zájmu je
v akademické literatuře poměrně hojně analyzován. V kontextu českého výzkumu se o
jeho nový konceptuální pohled zasloužil především P. Kratochvíl242.
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SNYDER, Jack L. The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa
Monica: RAND Corporation, 1977.
Více potom – JOHNSTON, Alastair Iain. "Thinking about Strategic Culture." International Security,
vol. 19 no. 4, 1995, pp. 32-64. Project MUSE, muse.jhu.edu/article/447377.
Konkrétně pak ve své práci – HOLSTI, Kalevi J. National Role Conceptions in the Study of Foreign
Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, No. 3, 1970, pp. 233–309.
Jeho příspěvek obnovil zájem o výzkum v tomto směru a inspiroval další autory, či metodologicky
sjednotil jiné publikace zabývající se „hledáním českých zájmů“.
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Empirická data a struktura analýzy
Data pro předkládanou práci budou několikerého druhu. Pro získání ucelené
představy o komplexitě strategických zájmů budou primárně využity aktuální strategické
dokumenty České republiky, které budou podrobeny obsahové analýze s cílem
identifikovat klíčové národní zájmy z těchto materiálů vyplývající. I přesto, že strategické
dokumenty tohoto charakteru již podobným procesem na odborné úrovni prošly243, pro
náš výzkum umožní prvotní představu o strategických zájmech bezpečností politiky
deklarované ve formální podobě.
V rámci výzkumu činnosti jednotlivých aktérů, v případě analýzy strategické
subkultury se bude jednat primárně o dotčené instituce, budou empirická data získávána
analýzou textových výstupů, prosazování konkrétních politických návrhů, či
polostrukturovanými rozhovory s relevantními aktéry a představiteli institucí.
Pro dokreslení obecného povědomí a veřejných preferencí (které, dle některých
autorů, tvoří podstatou část formování národního zájmu) lze po analýze mediálního
pokrytí též načrtnout obecný diskurz týkající se konkrétních témat, jež formují český
národní zájem.

Předpokládaná struktura práce
Struktura práce bude korespondovat s načrtnutými tematickými okruhy.
Předpokládaný postup bude zahrnovat:
1. Úvod
2. Teoretické vymezení a konceptuální operacionalizace pojmů.
3. Strategická kultura pohledem doktrinálních dokumentů
4. Tvorba bezpečnostní politiky komunitou byrokratů
5. Teroristické útoky v Evropě – kontextuální vymezení
6. Strategie boje proti terorismu České republiky
7. Závěr
8. Bibliografie

243

Jako příklad lze uvést výše zmiňovaný příspěvek N. Hynka a V. Stříteckého ohledně českého diskurzu
v rámci protiraketové obrany.
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