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Anotace 

O obsahu bakalářské práce nazvané Budování separačních bariér jako nástroj 

bezpečnostní politiky Izraele a USA nejlépe vypovídá název sám. Cílem práce bylo najít 

a popsat bezpečnostní hrozby, které přiměly Izrael a Spojené státy ke zbudování 

separačních bariér. Práce se dále snaží najít místo těchto hrozeb v bezpečnostním 

diskurzu obou států. Konceptuální a pojmové zastřešení tu poskytuje teorie 

bezpečnostní analýzy rozpracovaná tzv. „kodaňskou školou“ a práce Petera Andrease, 

odborníka na bezpečnost státních hranic. Dále práce posuzuje míru efektivity bariér 

jako bezpečnostního nástroje ve vztahu k popsaným hrozbám a zabývá se rovněž 

vedlejšími dopady bariér, jimiž byla jejich stavba vykoupena. Shrnutí politického 

kontextu stavby obou bariér a procesu jejich realizace odkrývá i další funkci již opatření 

plní, funkci politickou. Práce je členěna do čtyř kapitol. První vymezuje pojem 

„separační bariéra“ a stanovuje jeho definiční znaky. Druhá a třetí kapitola se zabývají 

případy izraelské bezpečnostní bariéry na hranici se Západním břehem Jordánu a 

amerického bezpečnostního plotu na hranici s Mexikem. Čtvrtá kapitola srovnává 

povahu hrozeb, jimž se Izrael a Spojené státy snaží prostřednictvím separačních bariér 

čelit. 

 

Abstract 

This bachelor thesis entitled Construction of Separation Barriers as an Instrument of 

Security Policy in Israel and the U.S. explores the new phenomenon of constructing 

barriers along state borders as a measure to thwart certain security threats. Two cases 

are analyzed: the Israeli security barrier in the West Bank and the American security 

fence on the U.S.-Mexican border. First question dealt with is the nature of the security 

threats and their role in the Israeli and American national security discourses. The so-
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called Copenhagen school of security studies along with the work of Peter Andreas 

serve as a theoretical and terminological starting point. Another question discussed is 

the efficiency of the separation barriers as security measures. The thesis further analyzes 

negative effects of the barriers as recognized on both civilian and state level. Apart from 

security aspects the thesis also takes up the political context of separation barrier 

construction in Israel and the U.S.. In its four sections the thesis offers a draft definition 

of the term "separation barrier", case studies of the Israeli and American barrier, and a 

final comparison of the security threats Israel and the U.S. are confronting, respectively. 

 

Klíčová slova 

Separační bariéra, Izrael, USA, bezpečnostní hrozba, funkcionální aktér, referenční 

objekt, státní hranice, terorismus, nelegální imigrace. 

 

Keywords 

Separation barrier, Israel, USA, security threat, functional actor, refferential object, state 

boundary, terrorism, illegal immigration. 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřenosti pro účely výzkumu a studia. 

3. Práce byla vyhotovena v rozsahu 85 normostran (rozsah od úvodu do angl. summary 

včetně 152 767 znaků s mezerami, 131 326 znaků bez mezer).  

 V Praze dne Michal Kuzmič 

 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval JuDr. PhDr. Tomáši Karáskovi PhD. za podnětné 

připomínky a vstřícný přístup při vedení práce. Dík patří také Mgr. et Mgr. Kryštofu 

Kozákovi PhD. za cenné rady k tématu americké imigrační politiky. Zásadní 

poděkování patří Nadě Aliové, která stála za mým rozhodnutím věnovat se v bakálářské 

práci právě tématu separačních bariér. 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 7 

Obsah 
 
Anotace ...................................................................................................................................... 3 
Abstract ...................................................................................................................................... 3 
Obsah.......................................................................................................................................... 7 
Seznam použitých zkratek.......................................................................................................... 9 
Projekt bakalářské práce: Budování separačních bariér jako nástroj zahraniční politiky 
Izraele a USA ........................................................................................................................... 11 
Úvod......................................................................................................................................... 15 

K tématu práce ..................................................................................................................... 15 
Východiska a cíl práce ......................................................................................................... 17 
Metodologický rámec a postup ............................................................................................ 18 
Výchozí literatura o separačních bariérách .......................................................................... 20 

1 Separační bariéra a její úloha v bezpečnostní politice státu.................................................. 22 
1.1Separační bariéra – vymezení pojmu .............................................................................. 22 
1.2 Členění separačních bariér ............................................................................................. 23 
1.3 Separační bariéry na hranicích států .............................................................................. 26 

1.3.1 Hranice státu a její propustnost ............................................................................... 26 
1.3.2 Typy hranic podle Petera Andrease ........................................................................ 28 
1.3.3 Separační bariéra jako politický nástroj a prostředek územní expanze .................. 30 

2 Izraelská bezpečnostní bariéra na Západním břehu Jordánu................................................. 33 
2.1 Širší souvislosti stavby izraelské bezpečnostní bariéry ................................................. 33 

2.1.1 Rozdělení Palestiny a vznik Státu Izrael ................................................................. 33 
2.1.2 Vznik izraelsko-palestinského konfliktu................................................................. 35 
2.1.3 Neúspěšná jednání o vzniku palestinského státu .................................................... 36 

2.2 Příčiny výstavby separační bariéry na Západním břehu ................................................ 39 
2.2.1 Zkušenost první intifády a první projekty bariéry................................................... 39 
2.2.2 Druhá intifáda a proměna vládního postoje ke stavbě bariéry................................ 41 
2.2.3 Demografické změny jako „časovaná bomba“ ....................................................... 42 
2.2.4 Politický význam bariéry ........................................................................................ 44 
2.2.5 Zastánci a odpůrci bariéry v Izraeli......................................................................... 45 

2.3 Realizace bariéry............................................................................................................ 46 
2.3.1 Geografie zelené linie ............................................................................................. 46 
2.3.2 Aspekty výstavby .................................................................................................... 46 
2.3.3 Podoba a trasa bariéry ............................................................................................. 48 

2.4 Efekty bariéry................................................................................................................. 51 
2.4.1 Efektivita bariéry..................................................................................................... 51 
2.4.2 Ekonomické a sociální dopady bariéry na civilní obyvatelstvo.............................. 54 
2.4.3 Dopad bariéry na distribuci moci na palestinských územích.................................. 56 

2.5 Mezinárodně politické a právní dopady......................................................................... 57 
2.5.1 Bariéra a mezinárodní soudní dvůr ......................................................................... 57 
2.5.2 Mezinárodněpolitické důsledky stavby bariéry ...................................................... 59 

Shrnutí k případu izraelské bezpečnostní bariéry ................................................................ 60 
3 Bezpečnostní plot na hranici USA a Mexika ........................................................................ 62 

3.1 Širší souvislosti stavby amerického bezpečnostního plotu ............................................ 62 
3.1.1 Transformace Mexika a jeho vztahy s USA ........................................................... 62 
3.1.2 Příčiny imigrace z Mexika ...................................................................................... 63 
3.1.3 Dělení imigrantů...................................................................................................... 64 
3.1.4 Nelegální imigrace z Mexika .................................................................................. 65 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 8 

3.2 Vývoj opevňování americko-mexické hranice do roku 2001 ........................................ 68 
3.2.1 Geografie hranice .................................................................................................... 68 
3.2.2 Ochrana hranice ve dvacátém století....................................................................... 69 

3.3 Od 11. září k separační bariéře: politický proces ........................................................... 71 
3.3.1 Bezpečnost hranice v domácím bezpečnostním diskurzu....................................... 71 
3.3.2 Proměna institucionálního rámce ochrany hranice po 11. září ............................... 73 
3.3.3 Přijímání legislativních opatření ve vztahu k výstavbě bariéry a politické 
souvislosti......................................................................................................................... 73 
3.3.4 Zastánci a odpůrci bariéry v USA........................................................................... 75 

3.4 Realizace bariéry............................................................................................................ 76 
3.4.1 Aspekty výstavby .................................................................................................... 76 
3.4.2 Podoba a trasa plotu ................................................................................................ 77 

3.5 Efekty bariéry................................................................................................................. 78 
3.5.1 Efektivita bariéry..................................................................................................... 78 
3.5.2 Vedlejší dopady bariéry na substátní aktéry ........................................................... 80 

3.6 Mezinárodně politické důsledky stavby bariéry ............................................................ 81 
3.7 Funkce bariéry z pohledu societální bezpečnosti........................................................... 82 

3.7.1 Societální hrozba hispánské imigrace z Mexika ..................................................... 83 
3.7.2 Opevněná státní hranice jako garance zachování národní identity ......................... 86 

Shrnutí k případu amerického bezpečnostního plotu ........................................................... 87 
4 Izraelská vs. americká bariéra ............................................................................................... 88 

4.1 Hrozba transnacionálních aktérů.................................................................................... 88 
4.1.1 Teroristé .................................................................................................................. 88 
4.1.2 Nelegální migranti a pašeráci drog ......................................................................... 89 

4.2 Hrozby spojené s posilováním etnických menšin .......................................................... 90 
Závěr ........................................................................................................................................ 93 
Resumé..................................................................................................................................... 96 
Summary .................................................................................................................................. 96 
Seznam tabulek ........................................................................................................................ 97 
Seznam literatury ..................................................................................................................... 98 
Seznam příloh......................................................................................................................... 105 
Přílohy.................................................................................................................................... 106 
 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 9 

Seznam použitých zkratek 
 
ACRI Association for Civil Rights in Israel (Asociace pro občanská práva 

v Izraeli) 

ADL Anti-Defamation League (Liga proti hanobení Židů, americká židovská 

organizace) 

BP Border Patrol (Pohraniční stráž USA) 

CIA Central Intelligence Agency (americká zpravodajská služba) 

CPS Council for Peace and Security (Rada pro mír a bezpečnost) 

CTA/s Clandestine Transnational Actor (nelegální transnacionální aktér/ři) 

DHS Department of Homeland Security (ministerstvo vnitřní bezpečnosti – 

USA) 

DMZ Demilitarized Zone (demilitarizovaná zóna) 

DoJ Department of Justice (ministerstvo spravedlnosti – USA) 

EU Evropská unie 

FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

HDI Human Development Index (index lidského rozvoje) 

HDP Hrubý domácí produkt 

ICJ International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr) 

IDF Israeli Defence Forces (izraelské obranné síly) 

IIRIRA Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act 

(imigrační zákon – USA) 

IRCA Immigration Reform and Control Act (imigrační zákon – USA) 

INS Immigration and Naturalization Service (Imigrační a naturalizační 

služba) 

KLDR Korejská lidově demokratická republika 

NAFTA North American Free Trade Area (Severoamerická zóna volného 

obchodu) 

OOP Organizace pro osvobození Palestiny 

OSN Organizace spojených národů 

PAN Partido Acción Nacional (politická strana v Mexiku) 

PRI Partido Revolucionario Institucional (politická strana v Mexiku) 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 10 

PENGON Palestinian environmental NGO network (sdružení palestinských 
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Projekt bakalářské práce: Budování separačních bariér 
jako nástroj zahraniční1 politiky Izraele a USA 
 
Úvodní vymezení  
  
 Tématem práce je výstavba separačních bariér jako nástroje zahraniční politiky 
Izraele a USA. Termínem separační bariéra je myšlena uměle vybudovaná překážka 
(zeď, plot, val) oddělující od sebe alespoň dvě odlišné jednotky mezinárodního systému. 
Takovou jednotkou může být suverénní stát (v případě USA, Mexika) nebo jiný subjekt, 
který nedisponuje plnou suverenitou (např. Palestinská autonomie Gazy a Západního 
břehu Jordánu apod.).  

Zkoumanými separačními bariérami budou 1) izraelsko-palestinská separační 
bariéra na Západním břehu Jordánu 2) americko-mexická antiimigrační bariéra. Rozbor 
se bude týkat zejména kontextu příčin, které vedly ke stavbě bariéry a účelu bariéry. 
Předmětem analýzy budou dále s bariérou související právní akty, mezinárodněprávní 
aspekty stavby. Třetí součástí analýzy bude zhodnocení přímých a nepřímých efektů 
vybudovaných separačních bariér a komparace zkoumaných případů. 
  
Volba tématu 
 
 Jedním z určujících činitelů mezinárodních politických vztahů jsou geografické 
podmínky. Snaha o „optimalizaci“ hranic států ve vztahu k přírodním danostem 
(horstvům, řekám apod.) je historickou nezbytností. Samovolné změny v morfologii 
terénu přirozenou cestou však nejsou pro mezinárodní vztahy příliš relevantní a státy se 
musí uchylovat k umělým prostředkům posilování bezpečnosti vlastních hranic. 
Takovým prostředkem jsou právě separační bariéry. Nejde o historicky nový fenomén, 
v posledních letech však jeho význam pro mezinárodní vztahy nabývá na síle. Příčiny 
výstavby nových bariér mohou být vojenská bezpečnost, ochrana před terorismem, 
ohrožení ekonomiky imigrací, demograficky nepříznivý vývoj, prevence kriminality, 
budování lepší pozice pro vyjednávání apod. Důvody pro zkoumání fenoménu 
separačních bariér lze formulovat takto: 
 

1. Stavba separační bariéry bývá až posledním mírovým východiskem z problémů 
státu. Obvykle jí předcházejí bilaterální či multilaterální diplomatická jednání a 
až pokud se tato řešení ukážou jako nefunkční, přistupuje se k budování 
fyzických bariér. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu separačních bariér, lze 
usuzovat na zvyšování počtu regionálních krizí. Srovnávací analýza některých 
vybraných případů pak může přispět k lepšímu pochopení příčin daného jevu. 

2. Projekty některých separačních bariér se jeví jako problematické z pohledu 
mezinárodního práva. Náprava jeho porušení je ale jen těžko vymahatelná (např. 
v případě Izraele). Budované bariéry tak slouží jako precedens pro ignorování 
stanoviska Mezinárodního soudního dvora. I tento fakt svědčí pro podrobnější 
rozbor problému. 

3. Jedním z nejpodstatnějších aspektů problematiky je zjištění, zda se vybudované 
separační bariéry svým stavitelům vůbec vyplatí. Zhodnocení pozitivních a 

                                                 
1 Název byl po konzultaci s vedoucím práce a garantem bakalářského studia oboru Politologie a 
mezinárodní vztahy změněn na "Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a 
USA". 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 12 

negativních efektů na obou stranách bariéry je předpokladem komplexní 
analýzy. 

4. Mimo tři výše uvedené praktické argumenty má problematika i svůj teoretický 
význam. Separační bariéra plní důležitou symbolickou úlohu, která vychází 
z vnímání národní identity. Výstavba zdi může být projevem pocitu ohrožení 
vlastního národa a potřeby jeho obrany před nepřítelem zvnějšku. Součástí práce 
proto bude i zkoumání argumentů, které svědčí pro tuto hypotézu. 
 

Výběr případů 
 

1. Podobnosti případů 
 
Volba případů izraelsko-palestinské bariéry a americko-mexické antiimigrační 
bariéry není náhodná. Obě země vykazují několik podobností, které mají vliv na 
rozhodnutí o vybudování separační bariéry. 
 

a. První analogií je význam imigrace při vzniku obou států. Obě země získaly svojí 
současnou podobu díky přílivu přistěhovalců z celého světa. Izraelský případ se 
odlišuje od amerického strukturou imigrantů, kterou tvořilo téměř výlučně 
jediné – byť značně různorodé – židovské etnikum. Kontrola imigrace 
představuje pro oba státy jednu z priorit zahraniční politiky. 

b. Druhá podobnost spočívá v demografických trendech. Jak ve Spojených státech, 
tak v Izraeli dochází k početnímu posilování národnostně-jazykových menšin. 
V USA je to španělsky hovořící obyvatelstvo, v Izraeli Arabové. Pro oba státy to 
do budoucna může znamenat ohrožení vlastní celistvosti.  
Národní identita Američanů a Izraelců je předmětem teoretického diskurzu, 
který jde napříč sociálními vědami. Obě země lze s  nadsázkou označit za 
vybudované na „zelené louce“ a střežící svoje hranice před nelegálními 
imigranty, kteří v případě Izraele představují bezprostřední bezpečnostní riziko. 
I tato hypotéza může posloužit jako základ pro analýzu příčin budování 
separačních bariér na hranicích obou států. 

 
2. Výběr případů má také dva praktické důvody. 

 
a. První je objektivního charakteru a zní, že stavitelské země v těchto dvou 

případech jsou fungující demokracie a lze tedy u nich předpokládat větší míru 
transparentnosti ve zveřejňování dat o separačních bariérách ze strany státních 
institucí než u podobných projektů v autoritativních režimech (Čína, Uzbekistán 
ad.). Údaje se týkají procesu přijímání potřebné legislativy, nutných 
vyvlastňovacích opatření, podpory jednotlivých politických subjektů apod. 
V demokratických zemích je také umožněno svobodné vyjádření nesouhlasu ze 
strany odpůrců bariér. Informace o veřejné podpoře jsou pro analýzu rovněž 
relevantní.  

b. Druhý důvod je subjektivního rázu a týká se dostupnosti informačních zdrojů. 
V případě Izraele i USA bude patrně většina materiálů dostupná v angličtině, 
což je pro autora výhodou. 

 
Cíl práce 
  

Hlavním cílem srovnávací části práce bude zodpovědět následující otázky: 
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1. jaký politický, bezpečnostní a sociálně-ekonomický dopad měla stavba bariéry 
na zúčastněné aktéry, 

2. zda separační bariéra splnila svůj deklarovaný účel, 
3. jak se liší úloha vybudovaných separačních bariér ve zkoumaných případech 

v kontextu vnímání národní identity. 
 
 
 
 
Zpracování tématu – metodologický rámec 
  
 Jednotlivé případové studie budou deskripcí založenou na údajích získaných ze 
statistických a monografických zdrojů.  
 V empiricko-analytické rovině bude analýza příčin budování separačních bariér 
vycházet z oficiálně deklarovaných důvodů v porovnání s politickým kontextem. 
V části věnované dopadům bariér bude uvedeno kvantitativní srovnání ve výskytu 
daného jevu. Tím bude např. počet zjištěných nelegálních imigrantů v USA nebo počet 
teroristických útoků v př. Izraele. Předmětem zkoumání budou i případné korelace mezi 
geografickým průběhem bariéry a změnou zdravotních či socioekonomických ukazatelů 
na straně ‚vnějších‘ jednotek, které jsou bariérou odděleny od chránícího se státu. 
Limitujícím faktorem bude dostupnost relevantních dat, např. u údajů o změnách 
v životní úrovni obyvatel, jichž se výstavba separační bariéry bezprostředně dotýká. 

Prostor bude věnován také souvislosti mezi budováním bariér a probíhající 
teoretickou diskuzí na téma budoucnosti USA a Izraele jako homogenních jazykově-
národnostních celků. Mezi výchozí literaturou nebude chybět práce S.P.Huntingtona 
z roku 2005. 
 Závěr práce bude komparací zjištěných údajů o efektech bariér. Pravděpodobně 
bude součástí komparace i sada tabulek, kde budou údaje pro přehlednost graficky 
shrnuty. 
 
Předpokládaná struktura práce 
 
Úvod, několik slov o tématu 
  
Oddíl I 

1. Vymezení pojmů 

 Separační bariéra 
 Aktéři: stavitel bariéry, odříznutý subjekt 

2. Historické analogie 
3. Současné separační bariéry, klasifikace podle účelu 
4. Plánované separační bariéry 

 
Oddíl II 
 

1. Popis postupu komparace, vymezení sledovaných proměnných 
2. Izraelsko-palestinská separační bariéra 

 Politický kontext stavby, analýza příčin 
 Právní rámec, proces implementace 
 Fyzická podoba a průběh zdi 
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 Analýza efektů zdi 
 Efekty na straně stavitelského subjektu 
 Efekty na straně odříznutého subjektu 
 Dopady na mezinárodní vztahy v regionu 

2.5 Separační bariéra v kontextu vnímání národní identity 
3. Americko-mexická antiimigrační bariéra (vnitřní členění obdobné bodu 2.) 
4. Porovnání zjištěných údajů o separačních bariérách ve zkoumaných případech 
5. Závěrečné shrnutí 
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Úvod 

K tématu práce 

Už sama myšlenka výstavby bariéry mezi sousedícími politickými celky 

vzbuzuje kontroverze a vyvolává reminiscence na dobu studené války či na období 

starověku. Budování zdí a plotů na hranicích států je mediálně vděčným a mezi 

světovou veřejností spíše kritizovaným tématem. Kritika separačních bariér nachází 

svoje těžiště v upozorňování na porušování lidských práv a na četné negativní vedlejší 

efekty jak ve vnitřní politice vzájemně oddělených států tak na poli mezinárodních 

vztahů. Stavitelé bariér naopak hájí tento nástroj bezpečnostní politiky jako efektivní 

řešení chronických problémů státní bezpečnosti. Nové bariéry stojí nebo jsou stavěny na 

hranicích Číny, Indie, Izraele, Maroka, Pákistánu, Saúdské Arábie, Thajska, USA, 

některých zemí Schengenského prostoru2 a dalších zemí. Tato skutečnost ilustruje, jak 

idealistická vize globalizace naráží na komplikovanou realitu mezinárodních vztahů. 

Státní hranice, které se mají ve světě globální ekonomické provázanosti otevírat a 

postupně mizet, často nejen nemizí, ale mnohde se naopak stávají ještě výraznějšími. 

 Při bližším rozboru ale namísto rozporu nacházíme příčinnou souvislost mezi 

oběma protichůdnými tendencemi. Nejde přitom o mizení hranic, ale o proměnu jejich 

funkce, jak si v roce 2003 všiml ve svém článku Peter Andreas.3 Andreas rozlišuje tři 

typy hranic na základě funkce, již plní. Jde o hranici vojenskou, ekonomickou a 

policejní.  

V období studené války i před ní převládal na poli mezinárodní politiky 

realistický přístup, pro nějž byl výhradním aktérem mezinárodních vztahů stát. Od toho 

se odvíjela i vnímaná funkce hranice, jejímž účelem bylo odstrašení vojenské hrozby ze 

strany sousedícího státu. Hranice měla v první řadě strategický vojenský význam, což se 

odráželo i na poli „klasické“ teorie bezpečnosti v podobě převládajícího 

státocentrického bezpečnostního diskurzu.4 

V době globalizace, charakterizované kolapsem mocenské bipolarity, rostoucím 

objemem mezinárodního obchodu a komunikačním a technologickým rozvojem se od 

osmdesátých let podle Andrease dostává do popředí nový typ státní hranice, hranice 

policejní. Tento posun reflektuje změněnou povahu bezpečnostních hrozeb. Hrozba 
                                                 
2 DEBUSSMAN, Bernd. Factbox : Walls Around the World. Reuters [online]. 
3 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century. 
4 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 10-11. 
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mezistátního konfliktu trvá, současně ale sílí bezpečnostní riziko ze strany 

subnacionálních aktérů mezinárodních vztahů, mezi něž patří teroristické skupiny, 

drogové kartely či nelegální migranti. Andreas pro tyto „narušitele“ razí elegantně 

zhuštěný termín „clandestine transnational actors (CTA)“, který lze přeložit jako 

„nelegální transnacionální aktéři“5. CTA jsou definováni jako „[1] nestátní aktéři, kteří 

[2] provozují činnost přesahující hranice států a [3] porušují tak státní zákony, přičemž 

[4] obcházejí snahu [států] vymáhat právo“.6 Z kontextu dále vyplývá, že druhý znak 

předpokládá fyzický přechod hranice. 

Zatímco význam „ekonomického typu“ hranice je s pokračující integrací na 

ústupu7 a vojenská funkce s relativním poklesem významu státu také slábne, policejní 

funkce státní hranice se dostává v mnoha zejména průmyslově vyspělých zemích do 

popředí.8 Trend posilování ochrany státní hranice proti jejím nelegálním přechodům 

tedy logicky zapadá do kontextu nové povahy bezpečnostních hrozeb ze strany CTA. Za 

předpokladu, že je státem označená hrozba ze strany nelegálních transnacionálních 

aktérů všeobecně uznána za reálnou existenční hrozbu, tj. dojde k procesu sekuritizace, 

mohou být státem učiněna i jinak nepřijatelná opatření.9 Do této kategorie spadá i 

budování separační bariéry. 

Ačkoli jde v případě separační bariéry o nástroj pouze dílčí, který je nutné 

posuzovat v širším kontextu hraničního režimu, její hmotná podstata ji na první pohled 

vyčleňuje. Na rozdíl od jiných opatření, např. zpřísnění hraničních kontrol, separační 

bariéra radikálně přetváří prostor, čímž určuje nové geografické podmínky a ovlivňuje 

tak chování všech, kdo chtějí hranici překročit. Všichni aktéři musí její přítomnost chtě 

nechtě respektovat. Separační bariéra zdaleka ne vždy kopíruje mezinárodně uznané 

státní hranice, v některých případech (například v Západní Sahaře) vytváří de facto 

hranici novou, čímž se z bariéry stává nástroj územní expanze. Tam, kde hranice není 

dosud vymezená, narušuje bariéra status quo (například v saúdsko-jemenské hraniční 

oblasti). 

Bariéra má relativně stálý charakter a její stavba může trvat i několik let. 

Dopady každé bariéry se přímo či zprostředkovaně projevují v bezpečnostní oblasti, 

                                                 
5 Přesný překlad slova „clandestine“ znamená „tajný“ nebo také „podloudný“. 
6 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 78. 
7 V zájmu aktuálnosti je vhodné podotknout, že v období současné ekonomické nestability lze přes 
veškeré mezinárodní snahy pozorovat částečné oživení protekcionismu. Trend oslabující ekonomické 
funkce státní hranice ale zůstane nejspíše dlouhodobě nezpochybněn. 
8 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 85. 
9 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 41-45. 
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vnitřní a zahraniční politice, ekonomice i sociálních otázkách nebo na úrovni 

mezinárodního práva (které např. výstavba izraelské bezpečnostní bariéry podle 

Mezinárodního soudního dvora porušuje).10 Jiné bariéry jsou problematické z hlediska 

životního prostředí. V neposlední řadě má bariéra značný symbolický a psychologický 

význam a její přítomnost je indikátorem krize, jejíž řešení může být výstavbou bariéry 

odloženo na neurčito. Už tento výčet naznačuje, že studium fenoménu separační bariéry 

jako určujícího činitele mezinárodních a zejména transnacionálních vztahů má svoje 

opodstatnění. 

 

Východiska a cíl práce 

Následující práce ilustruje evoluci výše popsaného fenoménu na dvou případech. 

Prvním je bezpečnostní bariéra stavěná Izraelem na hranici se Západním břehem 

Jordánu i uvnitř tohoto teritoria, druhým je hraniční plot, který staví Spojené státy 

americké na hranici s Mexikem. Oba případy se vyznačují množstvím specifických 

znaků, současně však vykazují i řadu společných charakteristik. Primárním 

(deklarovaným) účelem separační bariéry je podle Izraele i podle USA ochrana před 

různými skupinami nestátních transnacionálních aktérů. V obou případech má bariéra i 

výrazné mezinárodní dopady, které – jak uvidíme – mohou plynout z nevyřčených 

motivů vlád, jež je budují. Volbu právě těchto případů podpořilo několik podobností. 

 

1) Izrael i USA se rozhodly pro výstavbu bariér relativně nedávno, v letech 2002 

resp. 2006 v rámci nové bezpečnostní politiky v důsledku teroristické hrozby. 

V případě USA jde však spíše o nástroj imigrační politiky, který sekuritizace 

hrozby terorismu („war on terror“) umožnila legitimizovat. Pro Izrael bylo 

impulzem vyhlášení druhé intifády v září 2000, pro USA teroristické útoky 

v září 2001. Obě bariéry mají ale komplikovanější pozadí. 

2) Druhá analogie se dotýká konceptů politické a societální bezpečnosti, jak je 

definuje kodaňská škola. USA i Izrael procházejí procesem 

výrazných demografických přeměn. Jak ve Spojených státech, tak v Izraeli 

dochází k početnímu posilování národnostně-jazykových menšin. V USA je to 

španělsky hovořící hispánské obyvatelstvo, v Izraeli Arabové. Tyto trendy lze 

                                                 
10 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory : Advisory 
Opinion of 9 July 2004 [online]. 
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interpretovat jako bezpečnostní riziko ve vztahu k určitým referenčním 

objektům, resp. společenským skupinám. Ve Spojených státech může jít o bílé 

Američany, „kteří imigranty vnímají jako existenční hrozbu“.11 V Izraeli je 

stávající trend v rozporu se samotnou státní ideou židovského státu a představuje 

tak politickou bezpečnostní hrozbu. Jak uvidíme, i tady sehrává nová separační 

bariéra svoji úlohu. 

3) S tímto pozorováním souvisí třetí podobnost, která se rovněž nachází v rovině 

spíše abstraktní. Spočívá ve významu imigrace při vzniku obou států. Obě země 

získaly svoji současnou podobu díky přílivu přistěhovalců z celého světa. 

Vytvořily se tak specifické přistěhovalecké národy, které založily státy, pro něž 

je společný určitý „pionýrský étos“. Izrael i USA lze s  nadsázkou označit za 

státy vybudované na „zelené louce“ a zeď je symbolickou pečetí jejich ohrazení 

se vůči nepřátelskému okolí. 

4) Posledním, ryze praktickým důvodem volby daných případů je fakt, že obě země 

poskytují transparentní informace o „svých“ separačních bariérách, které 

umožňují seriózní výzkum. A byť v malém množství, je k tématu dostupná i 

odborná literatura. 

 

Cílem práce je analyzovat přístup Izraele a USA k budování separačních bariér a  

porovnat zjištěné údaje o obou případech. K tomu je zapotřebí zodpovědět pro oba 

případy následující otázky: 

 

1) Ve vztahu k jaké hrozbě plní separační bariéra funkci nástroje bezpečnostní 

politiky? 

2) Jak se využití tohoto nástroje osvědčilo, tedy jak je separační bariéra v plnění 

svého poslání efektivní? 

3) A jaké vedlejší dopady přinesla stavba bariéry na substátní a mezinárodní 

úrovni? 

 

Metodologický rámec a postup  

Metodologický a terminologický rámec pro analýzu vychází z publikace 

Barryho Buzana, Ole Wævera a Jaapa de Wilde Bezpečnost: &ový rámec pro analýzu. 
                                                 
11 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 153. 
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Terminologický rámec tvoří kategorie funkcionálního aktéra a referenčního objektu. Za 

aktéra sekuritizace, který je stavitelem bariéry, budu považovat vždy stát (resp. 

izraelskou a americkou vládu). 

Postup bude pro oba analyzované případy společný. Úvodní část bude obsahovat 

stručný přehled bilaterálních vztahů vlády státu, který bariéru staví (Izraele, USA), a 

sousední země (Palestinská samosprávy, Mexika). Následovat bude historický nástin 

přístupu k ochraně hranice ze strany stavitelského státu a vysvětlení původu 

souvisejících bezpečnostních hrozeb. 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky budu vycházet z analýzy oficiálních 

prohlášení a dokumentů, které se k opevnění hranice vztahují. V případě societální 

hrozby hispánské imigrace do USA využiji jako vodítko Samuelem Huntingtonem 

vyslovené obavy z „obležení americké kultury“. Dvěma hlavními činiteli budou 

původce hrozby (funkcionální aktér) a ohrožená entita (referenční objekt). Pro 

přehlednost budou výsledky v rámci obou případových studií shrnuty do tabulky. 

Efektivitu bariéry tam, kde ji bude možné kvantifikovat, budu posuzovat na 

základě oficiálních statistik (např. počet zadržených na hranici nebo počet teroristických 

útoků). V případech, kdy pro daný ukazatel dosud není k dispozici dostatečná časová 

řada, budu usuzovat na základě analogie. Měřítko efektivity podložené číselnými údaji 

pak shrnu na kvalitativní škále: vysoká efektivita – omezená efektivita – nízká nebo 

žádná efektivita – symbolický význam: 

 

• Vysoká efektivita představuje stav, kdy po výstavbě bariéry došlo k zásadnímu 

snížení bezpečnostní hrozby. 

• Omezená efektivita znamená stav, kdy došlo ke znatelnému, nicméně ne 

zásadnímu snížení hrozby (hrozba trvá). 

• Nízká nebo žádná efektivita pro případ, že účinek bariéry na bezpečnostní 

hrozbu nelze kvantitativně ani kvalitativně zachytit. 

• Symbolický význam pak znamená situaci, kdy nelze jednoznačně určit efekt 

bariéry, který se nachází v neměřitelné abstraktní rovině. 

 

Vedlejší dopady bariéry dělím na dopady na úrovni substátních aktérů 

(jednotlivců, společenských skupin) a na vliv bariéry na mezinárodní vztahy (zejména 

sousedské bilaterální vztahy). Kromě odpovědí na výše uvedené otázky se budu zabývat 
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rovněž vnitropolitickými souvislostmi opevňování hranice a stavby bariéry a procesem 

její realizace.  

Práci člením na čtyři kapitoly. Smyslem první kapitoly je vymezit termín 

„separační bariéra“ a rozebrat její úlohu v kontextu bezpečnostních hrozeb ze strany 

nelegálních transnacionálních aktérů. Druhá a třetí kapitola se zabývá zkoumanými 

případy izraelsko-palestinské a americko-mexické separační bariéry. Čtvrtá kapitola 

srovnává povahu bezpečnostních hrozeb, kterým Izrael a USA čelí, a popisuje funkci 

bariéry ve vztahu k nim. V závěru shrnuji zjištěné informace o obou případech a 

formuluji některé další otázky, pro něž buď nezbyl prostor nebo tvůrčí síly. 

 

Výchozí literatura o separačních bariérách 

Na odborné úrovni se přímo výstavbě bariér jako zvláštnímu nástroji věnuje jen 

malé množství autorů. Většinou se téma objevuje ve studiích zaměřených na širší 

problematiku přeshraniční bezpečnosti a imigrace, například v pracích již zmíněného 

Petera Andrease. Mezi americkými autory dále vyniká odborník na mexickou imigraci 

Wayne Cornelius z University of San Diego, který se věnuje například nezamýšleným 

dopadům bariéry, a Joseph Nevins, jenž je autorem rozsáhlé sociologické studie o 

vztahu americko-mexické hranice a formování národní identity. V českém prostředí se 

mexické nelegální imigraci a americkým protiopatřením věnuje Kryštof Kozák z FSV 

UK. Americkou bariéru podrobně pro Kongres analyzovali Blas Nuñez Neto a Yule 

Kim, dále se jí věnuje větší množství publicistů většinou regionálního významu.  

Obecně platí, že izraelský případ vyvolal větší mezinárodní ohlas. Delší práce 

mu věnovaly Tami Amanda Jacoby z University of Manitoba, novinářka z listu The 

New York Times Isabel Kershner nebo britský publicista Ray Dolphin. Články 

v odborných časopisech na téma izraelské bariéry publikovali David Makovsky ve 

Foreign Affairs nebo Graham Usher v Journal of Palestine Studies. Větší množství 

článků se věnuje právním aspektům izraelské bezpečnostní bariéry, za zmínku stojí 

práce Geoffreyho Watsona z roku 2005, která shrnuje kasuistiku případu izraelské 

bariéry. Problematiku dlouhodobě monitoruje izraelská nevládní organizace B’tselem a 

téma neuniklo ani pozornosti dalších nevládních organizací pro lidská práva Amnesty 

International, Human Rights Watch či Peace Now. Jak zdůrazňuje T.A. Jacoby, je u 

tématu separačních bariér vždy na místě obezřelost před vlastní zaujatostí a 
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jednostranným pohledem na problematiku. Na separační bariéru je vždy zapotřebí 

hledět z obou stran. 
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1 Separační bariéra a její úloha v bezpečnostní politice 

státu 

1.1 Separační bariéra – vymezení pojmu 

Na rozdíl od složitých abstraktních konstruktů, o něž není v sociálních vědách 

nouze, představuje „separační bariéra“ zdánlivě neproblematický termín. Prvotní 

asociace povede možná k Berlínské zdi, která se stala symbolem oddělení Západu a 

Východu mezi lety 1961 a 1989. Z několika důvodů je ale na místě tuto asociaci 

zavrhnout. Berlínská zeď omezuje vnímání separační bariéry co do podoby i do účelu. 

T.A. Jacoby zdůrazňuje zneužívání slova „zeď“ pro psychologickou manipulaci. Slovo 

s sebou právě díky historické zkušenosti nese negativní konotace, je spojeno s totalitním 

režimem a nesvobodou obecně.12 Toho využívají i odpůrci izraelské separační bariéry, 

ačkoli jen asi 4% z její celkové délky mají podobu betonové zdi.13  

Účel Berlínské zdi – oproti oficiální rétorice – spočíval v zamezení emigraci, 

většinou má ale bariéra zabránit imigraci. Termín „separační bariéra“ bývá někdy 

označován za eufemismus, který má zakrýt nepohodlnou realitu14. Oproti historicky a 

emocionálně zatíženým označením jako např. „segregační zeď“ („apertheid wall“) je ale 

neutrální a poskytuje dobré východisko pro nezaujatou analýzu. V určitém kontextu jej 

lze zaměňovat s označením „bezpečnostní bariéra“, podle primární funkce, již bariéra 

plní. Také dále v textu vycházím z předpokladu, že prvotním účelem bariéry je nejen 

rozdělovat, ale také chránit. Pro další práci s pojmem separační bariéra je zapotřebí 

zodpovědět tři otázky: 1) co je separační bariéra, 2) kdo bariéru staví a 3) jakou funkci 

bariéra plní. 

 

1) Separační bariéra je umělá fyzická překážka, která brání vstupu na určité území. 

Konkrétní podoba bariéry není rozhodující. Nejčastěji jde o plot, zeď nebo val (z 

angl. „berm“). Doplňujícími prvky mohou být kamerové systémy, detektory 

pohybu, seismometry, hlídkové cesty, bezpilotní letouny atd. Peter Andreas 

                                                 
12 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 6. 
13 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 5. 
14 BARD, Mitchell. Israel‘s Security Fence. Jewish Virtual Library [online]. 
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podobně jako Alvin Toffler počítá i s využitím mikrovlnné technologie a 

virtuálního plotu.15 

2) Prakticky může být stavitelem bariéry jen takový aktér, který ji má kde postavit. 

Musí tedy disponovat suverenitou na určitém teritoriu. Abychom odlišili bariéru 

od běžných plotů chránících soukromá vlastnická práva, tedy bezpečnost na 

úrovni podjednotek či jedinců, je podstatné vymezení analytické roviny, na níž 

se budeme pohybovat. Teritoriálně suverénní jednotkou, která rozhoduje o 

vybudování separační bariéry, je nejčastěji stát (vláda státu). Za realizaci 

rozhodnutí odpovídají obvykle oficiální bezpečnostní orgány státu (policie, 

armáda, pohraniční stráž) nebo soukromí kontraktoři. 

3) Funkcí bariéry je odvrátit bezpečnostní hrozbu ze strany určitých rizikových 

aktérů. Těmi mohou být jiné státy nebo substátní aktéři. Substátní aktéři mohou 

ohrožovat stát buď zevnitř nebo zvnějšku. Referenčním objektem hrozby přitom 

nemusí být vždy stát. V závislosti na povaze hrozby jím může být určitá skupina 

obyvatel tohoto státu, ekonomika státu nebo sama suverenita státu. Stát funguje 

pouze jako aktér, který danou hrozbu identifikuje, artikuluje a dokáže získat 

podporu pro realizaci bezpečnostního protiopatření16, kterým je vybudování 

separační bariéry. V terminologii kodaňské školy je tedy stát aktérem 

sekuritizace. Existují ale i výjimky. Bezpečnostní bariéra, kterou staví Řecko na 

hranici s Tureckem, není nástrojem pouze řecké bezpečnostní politiky, ale 

vychází ze snahy ochránit země Schengenského prostoru před hrozbou nelegální 

imigrace. V tomto případě je tedy stát pouhým vykonavatelem politiky 

nadstátního charakteru. Podobně lze uvažovat i v případě federální rozhodnutí, 

na jehož realizaci se členové federace podílejí. 

 

1.2 Členění separačních bariér 

Podle povahy původce hrozby lze rozlišit tři základní případy ohrožení 

bezpečnosti, kdy může dojít k využití separační bariéry. Toto rozčlenění pak do značné 

míry určuje umístění bariéry (buď na státní hranici nebo ve vnitrozemí) a podobu 

bariéry (vojenské opevnění nebo jiná „civilnější“ forma). 

 

                                                 
15 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 90. 
16 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 43. 
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1) Prvním je „klasický“ případ, kdy je ohrožujícím (funkcionálním) aktérem 

sousední stát a referenčním objektem obvykle také stát. Separační bariéra je 

v takovém případě nástrojem vojenské bezpečnosti a brání vstupu na území státu 

zvnějšku. Nachází se tedy na státní hranici nebo v její bezprostřední blízkosti. 

Může fungovat samostatně nebo být doplněna o minová pole, demilitarizovanou 

zónu (DMZ) apod. Odstrašující funkci plní bariéra i v době míru. Do této 

kategorie spadá například bariéra a systém opevnění na hranici KLDR a Jižní 

Koreje nebo v mírnější podobě bariéra rozdělující Kypr na řeckou a tureckou 

část. 

2) Druhým typem je situace, kdy hrozbu představuje substátní aktér. Hrozba přitom 

vychází zevnitř území státu, jenž je aktérem sekuritizace. Jde tedy o vnitřní 

hrozbu a separační bariéra plní úlohu přehrady, která obvykle brání střetu 

znepřátelených skupin. Příkladem mohou být severoirské „mírové linie“, které 

brání konfrontaci mezi protestanty s katolíky. Jde o nesouvislé někde i přes 

sedm metrů vysoké ploty mezi sousedstvími Belfastu a dalších měst. 

3) Poslední případ zahrnuje situace, kdy původcem hrozby je nelegální 

transnacionální aktér (CTA), jak ho definuje Peter Andreas. Jde tedy o 

nestátního aktéra, jenž nekontrolovaně (tajně) překračuje hranici státu, svojí 

činností porušuje zákon a vyhýbá se trestu. Tento typ aktéra ale nemusí 

představovat pouze kriminální problém. V závislosti na konkrétní podobě 

(teroristé, drogové kartely, polovojenské loupeživé skupiny, nelegální imigranti) 

může pro různé referenční objekty představovat existenční hrozbu. Separační 

bariéra stejně jako v prvním případě kopíruje hranici území státu. Příkladem je 

americký bezpečnostní plot, který má zabránit v překročení hranice nelegálním 

imigrantům, teroristům a pašerákům drog.17 

 

Tabulka 1: Členění separačních bariér podle původce bezpečnostní hrozby 
 

                                                 
17 Secure Fence Act of 2006 (Pub.L. 109-367) [online], s. 2. 

Případ Původce hrozby 
(Funkcionální aktér) 

Refereční objekt Stavitel bariéry  
(Aktér sekuritizace) 

Umístění 

1 sousední stát obvykle stát stát hranice státu 
2 vnitřní substátní aktér politická suverenita, 

společenská skupina, 
ekonomická stabilita, ... 

stát vnitrozemí 

3 transnacionální aktér politická suverenita, 
národ, ekonomika státu, ...   

stát hranice státu 
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Dělení na základě původce hrozby má svá omezení, nezahrnuje například hrozby 

jiného než lidského původu.18 Jindy přináší dilema, kam daný případ zařadit.19 

Poskytuje však základ, na němž je možné dále stavět. Zatímco první případ je spojený 

téměř výhradně s vojenskou bezpečnostní, další dva případy separační bariéry zasahují 

kromě vojenské oblasti také do sektoru ekonomické, politické, societální a 

environmentální bezpečnosti. Sektorové dělení pochází od autorů tzv. kodaňské školy a 

rozšiřuje tradiční vojensko-strategické myšlení o bezpečnosti v reakci na nové hrozby 

konce 20. století.20 V této práci se budu nadále zabývat zejména třetím případem, kdy 

separační bariéra představuje nástroj ochrany před transnacionální hrozbou. Jde o patrně 

nejmladší kategorii, kam spadá americký bezpečnostní plot i izraelská bezpečnostní 

bariéra. 

Vlastní „typologii“ bariér nabízejí Barry Feinstein a Justus Weiner.21 Rozdělují 

separační, resp. bezpečnostní bariéry do pěti skupin podle účelu a umístění (viz 

následující Tabulka 2). Tami Amanda Jacoby dvojici kritizuje za účelovou nepřímou 

snahu o ospravedlnění trasy izraelské bezpečnostní bariéry.22 Toho se autoři snaží 

docílit vytvořením samostatné kategorie bariér, které se nacházejí na sporném území. 

Izraelská bariéra na několika místech vbíhá hluboko do teritoria Západního břehu 

Jordánu a její zařazení mezi ostatní podobně sporné stavby podle T.A. Jacoby zastírá 

fakt, že jde o jedinou bariéru označenou za ilegální ze strany Mezinárodního soudního 

dvora.23 

 

                                                 
18 Existují i bariéry bránící migraci zvířat, ať už z důvodu výskytu nakažlivé nemoci nebo přemnožení. 
Tyto problémy lze označit za hrozbu environmentální bezpečnosti. Příkladem je plot proti nakaženému 
dobytku na hranici mezi Botswanou a Namibií nebo australská „protikráličí bariéra“. 
19 Například systém marockých valů vybudovaný proti ozbrojencům osvobozeneckého hnutí Západní 
Sahary Polisario může být interpretován jako obrana proti státní i transnacionální vojenské hrozbě.  
20 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 25-30. 
21 FEINSTEIN, Barry A., WEINER, Justus Reid. Israel’s Security Barrier : An International Comparative 
Analysis. 
22 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 5. 
23 Tamtéž 
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Typ bezpečnostní bariéry Separační bariéra 

Bariéry postavené jako bezpečnostní opatření 

k prevenci teroristické infiltrace, jež jsou 

vybudovány na sporném území, nebo podle 

sporných nebo nejasně vymezených hranic 

Indie/Pákistán 

Maroko/Západní Sahara 

Saúdská Arábie/Jemen 

Španělsko (Ceuta, Melilla)/Maroko 

Turecko (Severní Kypr)/Kypr (řecká část) 

Jižní Korea/Severní Korea 

Izrael/Západní břeh Jordánu 

Ostatní bariéry postavené jako bezpečnostní 

opatření k prevenci teroristické infiltrace ze 

sousedních zemí 

Indie/Bangladéš 

Čína/Pákistán 

Pákistán/Afghánistán 

Thajsko/Malajsie 

Uzbekistán/Kyrgyzstán 

Bariéry postavené jako bezpečnostní opatření v 

konfliktních zónách 

Bariéra koaličních sil v Iráku 

Rusko/Čečensko 

Kuvajt/Irák 

Severoirské ploty mezi protestanty a katolíky 

v Belfastu 

Bariéry postavené jako bezpečnostní opatření 

k prevenci ilegální imigrace nebo [vstupu] 

nedokumentovaných pracovníků ze sousedních 

zemí 

USA/Mexiko 

EU/okolní státy 

Francouzská bariéra 

Nizozemská bariéra 

Botswana/Zimbabwe 

Ostatní bariéry postavené jako bezpečnostní 

opatření ve vztahu k sousedícím zemím 

Rusko/Estonsko 

Botswana/Namibie 

Tabulka 2: Typologie bezpečnostních bariér podle Reida a Feinsteina 

 

1.3 Separační bariéry na hranicích států 

1.3.1 Hranice státu a její propustnost 

Hranice státu mezinárodní právo definuje jako „myšlené (většinou i v terénu 

vymezené) linie vymezující území, na něž se vztahuje suverénní moc státu.“24 Otázka 

obrany hranice spadá do agendy bezpečnostní politiky každého státu a hraniční režim se 

řídí tím, jaké bezpečnostní hrozby jsou momentálně označovány za prioritní. Pokud 

mezi vládnoucími státními elitami (nebo zpravodajskými službami) panuje přesvědčení, 

že z území sousedních států žádné reálné riziko nehrozí, je i snaha kontrolovat hranice 

                                                 
24 WAISOVÁ, Šárka, et al. Atlas mezinárodních vztahů, s. 24. 
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minimální a funguje pouze na bázi hraničních kontrol na oficiálních přechodech. 

Předpokladem zcela propustné hranice je ekonomická integrace na úrovni jednotného 

trhu se všemi sousedícími státy a neexistence vodní hranice (platí pro tzv. „land-locked 

states“).25 Tento vzácný případ se v současnosti vztahuje snad jen na vnitřní země 

Shengenského prostoru včetně České republiky. 

V ostatních případech státní hranice funguje jako síto, které má prostřednictvím 

určitých bezpečnostních a ekonomických opatření regulovat tok lidí a věcí na území 

státu. Funkce hranice je tedy 1) bezpečnostní a 2) ekonomická (regulace obchodu a 

výběr poplatků). Bezpečnost tu chápeme jak bylo naznačeno výše v širším významu, 

který zahrnuje oblast vojenskou, politickou, ekonomickou, environmentální a societální 

(společenskou). Posilování bezpečnostní funkce se v praxi projevuje posilováním 

ochrany hranice v místech mimo oficiální hraniční přechody (v angl. „ports of entry – 

POEs“). Tento proces může dosáhnout stavu, kdy lze hranici označit za opevněnou 

(„fortified boundary“). Z definice jde o hranici, „která vznikla pomocí umělého 

vytváření fyzických bariér, které mají znesnadnit přeshraniční komunikaci, ať již ve 

formě obchodu, cestování či vojenského napadení.“26 Šárka Waisová sem řadí také 

americko-mexickou hranici.27 Analogicky tedy do této skupiny spadají všechny hranice, 

které jsou chráněny separační bariérou. 

Existují i typologie hranice, které vytvářejí kontinuální stupnici podle míry 

(ne)propustnosti, a rozlišují i mezi ochranou hranice „na papíře“ („in policy“), tedy 

podle oficiálních nařízení, a v praxi („in practice“). Takovou typologii představuje 

funkcionální dělení hranic podle B. Morehouse z roku 1995, které ve svém článku 

shrnuje Donna L. Lybecker.28 Morehouse rozlišuje 7 typů hranice podle propustnosti od 

více propustné po takřka nepropustnou29: 1) „Skin“, 2) „Net“, 3) „Facilitator“, 4) 

„Gate“, 5) „Filter“, 6) „Watch-house“, 7) „Fulcrum“. První stupeň charakterizuje 

ustavení teritoriálně odvozené identity a druhý ustavení kontroly a právní působnosti na 

daném území. Třetí stupeň znamená řízení bodů styku (hraničních přechodů) 

administrativními prostředky a čtvrtý omezení „toku“ osob a zboží, pokud nesplňují 

určitá kritéria. Pátý stupeň „Filter“ označuje prevenci před vpuštěním určitého 

fenoménu. Šestý stupeň znamená hlídkování uvnitř nebo vně hranic a monitoring 

                                                 
25 I tak ale musíme počítat s hraniční kontrolou na letištích.  
26 WAISOVÁ, Šárka, et al. Atlas mezinárodních vztahů, s. 27. 
27 Tamtéž 
28 LYBECKER, Donna L. The Policy of Border Fencing between the United States and Mexico : 
Permeability and Shifting Functions. 
29 Pro obtížnost přesného sémantického překladu ponechávám označení v angličtině. 
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určitých aktivit. Nejvyšší stupeň je pak popsán jako vyvažování protichůdných 

požadavků („demands“) nebo sil („forces“) v situacích, kdy nebylo nalezeno jiné 

východisko.30  

Podle tohoto dělení pak D. Lybecker rozlišuje stadia propustnosti americké 

hranice. Po založení americké Pohraniční stráže (Border Patrol) v roce 1924 tak 

například hranice s Mexikem fungovala na papíře na úrovni druhého až třetího stupně, 

zatímco v praxi jako prvního, maximálně druhého stupně. Během hospodářské krize 

třicátých let se přitvrdila imigrační opatření a hranice fungovala v praxi na úrovni 

třetího a čtvrtého stupně. Za druhé světové války během programu Bracero pro mexické 

pracovníky v průmyslu a zemědělství se pak hranice opět otevřela prakticky na úroveň 

„skin“ až „net“.31 Situaci v roce 2006, v době počátku budování bezpečnostního plotu, 

charakterizuje Lybecker jako stupeň pět až šest („Filter“ – „Watch-house“) na papíře a 

v praxi v městských oblastech jako „Filter“ a ve venkovských jako „Facilitator“ (stupeň 

3).32 Dnešní stav, kdy už je plot v různé podobě z větší části dostavěn, by se patrně 

posunul v praxi blíže sedmému stupni, který označuje silnou nepropustnost hranice. 

Typologie ilustruje fakt, že propustnost hranice se v čase mění v závislosti na 

přijímaných bezpečnostních opatřeních. Současně naznačuje, že tato opatření nejsou 

v praxi vždy plně realizována. 

 

1.3.2 Typy hranic podle Petera Andrease 

Jiné dělení funkcí státní hranice než výše navržené, tedy na ekonomickou a 

bezpečnostní představuje typologie Petera Andrease. Už v úvodní části uvádím 

Andreasovy tři typy hranic, přičemž hlavní pozornost si nezasluhuje ani tak jejich 

přesné vymezení jako spíše Andreasovo pozorování změny jejich významu. Tři typy 

hranic jsou 1) vojenská, 2) ekonomická a 3) policejní, jejich charakteristiku shrnuje 

následující Tabulka 3 převzatá z Andreasova článku Redrawing the Line. 

 

                                                 
30 LYBECKER, Donna L. The Policy of Border Fencing between the United States and Mexico : 
Permeability and Shifting Functions, s. 339. 
31 LYBECKER, Donna L. The Policy of Border Fencing between the United States and Mexico : 
Permeability and Shifting Functions, s. 340. 
32 LYBECKER, Donna L. The Policy of Border Fencing between the United States and Mexico : 
Permeability and Shifting Functions, s. 345. 
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Typ hranice Funkce �ástroje/charakteristiky Historický trend 

vojenská odstrašení mezistátní 

vojenské hrozby 

fyzické bariéry, 

nárazníkové zóny, 

vojenské aliance, závody 

ve zbrojení 

pokles významu: 

demilitarizace 

ekonomická výběr poplatků a daní, 

ochrana domácích 

výrobců 

cla, kvóty, celnice, 

kontrola peněžní směny 

pokles významu: 

ekonomická 

liberalizace 

policejní teritoriální vyloučení 

CTA 

fyzické bariéry, 

nárazníkové zóny, 

sledování a inspekce lidí a 

zboží, „chytrá hranice“, 

sdílení suverenity 

vzestup významu: 

růst kriminality 

Tabulka 3: Typy státních hranic podle Petera Andrease 

 

Andreas identifikuje posun prioritního postavení od vojenského typu hranice 

k policejnímu typu. Jak tvrdí: „Globalizace může přinášet odstraňování ekonomických 

hranic, jak zdůrazňují její zastánci, ale vytváří také více policejní práce pro stát.“33 

Význam vojenské hranice slábne již od vynálezu zbraní s dalekým dosahem, naopak 

význam policejní hranice roste. Tímto tvrzením od sebe Andreas de facto odděluje na 

jedné straně obranu státu a na druhé straně potírání mezinárodního zločinu a ilegální 

imigrace. Pokud se na věc podíváme prizmatem bezpečnostní politiky státu, tak jak je 

nastíněna výše, lze oba typy sloučit pod společnou hlavičku státní bezpečnosti. Změny 

v „typu“ hranice se v této perspektivě jeví jako posuny uvnitř bezpečnostního diskurzu, 

tedy v tom, jak stát rozlišuje mezi závažností hrozeb. Odlišujícím prvkem je, jak 

Andreas správně píše, povýšení hrozby ze strany transnacionálních aktérů (jeho CTA) 

z oblasti tzv. „low politics“ do sféry „high politics“. Jednoznačným důkazem tohoto 

přehodnocení je podle Andrease například americká invaze do Panamy v roce 1989 a 

budování „pevnosti Amerika“ a „pevnosti Evropa“. Vojenská a policejní hranice je tedy 

stále jedna a táž. 

Bez ohledu na pojmenování ale Andreasem popsaný trend platí a to zejména 

v průmyslově vyspělých zemích jako jsou USA. Právě pro případ USA formuloval 

Peter Andreas spolu s Richardem Pricem čtyři znaky, jež změnu bezpečnostních priorit 

doprovázejí. Jsou jimi: 

 

                                                 
33 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 84. 
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1) zvýšený význam vynucování práva v oficiálním bezpečnostním diskurzu a 

projevy tohoto posunu v praktické politice USA, 

2) přizpůsobení vojenské techniky pro policejní úkoly, 

3) posílení provázanosti orgánů vymáhajících právo a zpravodajských agentur, 

4) využití armády pro širokou škálu vnitřních i vnějších policejních operací.34 

  

Jak vojenský tak policejní typ hranice počítají s budováním fyzických bariér, 

v našem slovníku separačních bariér. Kromě toho využívají souběžně celou řadu dalších 

nástrojů. Opatření policejního typu mají obvykle měkčí formu než vojenská, i když 

může být nasazena stejná technika. Kromě posilování po technické stránce zahrnuje 

opevňování hranic také posilování personální. Například operace Jump Start, která 

doprovázela budování amerického bezpečnostního plotu, přinesla za roky 2006 až 2008 

nárůst počtu pracovníků americké Pohraniční stráže (BP) přibližně o třetinu ze 12 350 

na 17 500.35 Mimo to se v USA ještě angažují četné dobrovolnické organizace (tzv. 

„vigilantes“), jejichž úsilí je ale někdy kontraproduktivní. 

 

1.3.3 Separační bariéra jako politický nástroj a prostředek územní 

expanze 

 Separační bariéru, jakožto nestandardní nástroj bezpečnostní politiky, lze 

považovat za důkaz úspěšné sekuritizace konkrétní bezpečnostní hrozby. „Vítězství“ 

jedné hrozby v bezpečnostním diskurzu státu a následné přijetí protiopatření v podobě 

bariéry ovšem neznamená, že toto opatření neplní úlohu i v oblastech, jimž se 

prioritního označení existenční hrozby nedostalo.  

Je například možné, že téma nelegální imigrace, byť interpretované jako 

ekonomická nebo societální hrozba, by si samo o sobě nevyžádalo přijetí tak rozsáhlého 

opatření jako je oplocení několika set kilometrů americké státní hranice.36 Teprve 

v kontextu skutečně akutní teroristické hrozby získala bariéra dostatečnou podporu 

napříč politickým spektrem. Teroristická hrozba spojená s nelegální imigrací tak 

funguje jako spouštěcí mechanismus sekuritizace, v horším případě jako záminka 

                                                 
34 ANDREAS, Peter, PRICE, Richard. From War Fighting to Crime Fighting : Transforming the 
American National Security State, s. 36. 
35 Customs and Border Protection [online]. 
36 Starší americké hraniční ploty se se současným projektem nemohou rovnat po stránce kvality ani 
kvantity. Lze je označit spíše za opatření lokálního charakteru. 
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k přijetí jinak neprůchozího opatření. Bariéru lze v politickém kontextu interpretovat i 

jako předvolební snahu vyhovět společenským skupinám, které dlouhodobě volají po 

zastavení přílivu nelegálních imigrantů.  

Předchozí příklad naznačuje, že separační bariéra se dotýká jak čistě 

bezpečnostních hrozeb, tak témat, která v bezpečnostním diskurzu dosahují pouze 

stupně politizace, nikoli sekuritizace. Je možné, že díky stále častějšímu využívání 

separační bariéry dojde ke „standardizaci“ tohoto opatření. Separační bariéra tak může 

postupem času ztratit svůj dominantně bezpečnostní význam a stát se relativně běžným 

nástrojem vnitropolitických řešení.  

Snad ještě závažnější důsledky než v domácí politice může mít bariéra na poli 

mezinárodním. Ač nástrojem ochrany před nestátní hrozbou, stává se hraniční separační 

bariéra automaticky tématem mezistátních vztahů. Zatímco stavitelská země obvykle 

vidí v bariéře přínos, druhá strana může být dopady bariéry značně postižena ať už 

v sociální nebo ekonomické oblasti. Pokud bariéra snižuje propustnost hranice 

v místech, kde dosud existovala možnost volného přechodu hranice, musí se nutně 

podepsat na obchodní výměně států. Jde o problém, který zvlášť citelně vystupuje 

v případech, kdy „vnější“ stát (jednotka) je hospodářsky více závislý na vzájemném 

obchodu než stát stavitelský. Asymetrie s jakou se setkáváme v případě USA a Mexika 

a v případě Izraele a palestinských území způsobuje při omezení obchodních vazeb 

vždy větší zátěž pro druhého z dvojice. Ačkoli v prvním případě nelze mluvit o 

problémech celostátního charakteru, na lokální úrovni příhraničního obchodu jsou 

efekty přísnějších amerických opatření patrné.37 

Dalším závažným aspektem z pohledu mezinárodního práva je přesné umístění 

bariéry. Bariéra slouží v mnoha případech nejen jako nástroj zesílení stávající státní 

hranice, ale může se stát státní hranicí sama o sobě. Nejde jen o Izrael, také například 

Indie de facto usiluje o tiché vyřešení sporu o průběh hraniční linie s Pákistánem tím, že 

hranici vymezí jednostranně s využitím plotu. Naopak Saúdská Arábie stavbu bariéry na 

sporném území zastavila v roce 2004 po protestech jemenské vlády.38  

Potřeba zajištění státní bezpečnosti plní funkci ospravedlňujícího argumentu pro 

výstavbu bariéry na území, o jehož statutu zatím nebylo rozhodnuto. Unilaterální 

jednání je možné považovat za zneužití silnějšího postavení a dlouhodobě představuje 

                                                 
37 Good neighbours make fences : The US-Mexican border. The Economist. 
38 DEBUSSMAN, Bernd. Around globe, walls spring up to divide neighbors. [online]. 
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ohrožení bilaterálních vztahů. Jakkoli dočasné, je toto opatření precedentem a jasným 

vzkazem, na jaké území si stát klade nárok. 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 33 

2 Izraelská bezpečnostní bariéra na Západním břehu 

Jordánu 

Po vypuknutí druhého palestinského lidového povstání v září roku 2000 – 

intifády al-aqsá – se v roce 2002 izraelská vláda odhodlala k výstavbě bariéry, která má 

zabránit možné infiltraci sebevražedných teroristů na území Izraele z okupovaného 

Západního břehu Jordánu. Izraelská separační bariéra zasahuje hluboko na palestinská 

území, aby zahrnula i větší část židovských osad, a de facto připojuje k Izraeli necelých 

9% území Západního břehu.39 Politicky motivovaná trasa bariéry se stala příčinou 

zhoršení životních podmínek Palestinců a vyvolala mezinárodní odsouzení. První 

případová studie se proto kromě bezpečnostních aspektů bariéry bude zabývat rovněž 

významnými vedlejšími dopady její stavby. 

 

Izrael Západní břeh Jordánu 
Rozloha: 20 770 km2 Rozloha: 5 860 km2 
Počet obyvatel: 7 234 000 (odhad 
2009)** 

Počet obyvatel: 2 461 000 (odhad 2009) 

HDP/obyv. v PPP: 28 900 $ (odhad 
2008) 

HDP/obyv. v PPP: 2 900 $ (odhad 
2008)* 

HDI: 0,93 – 24. místo (2006) HDI: 0,731 – 106. místo (2006) 
�ezaměstnanost: 6,1% (2008) �ezaměstnanost: 16,3% (2008) 
Podíl obchodu se Západním břehem 
(2007) 
Export: 4,3%* 
Import: 0,7% 

Podíl obchodu s Izraelem (2007) 
Export: 91,3% 
Import: 73,4%* 

Tabulka 4: Vybrané ukazatele pro Izrael a Západní břeh Jordánu. (CIA : The 2008 World Factbook 
[online]; U�DP : Human development reports [online], Palestinian Central Bureau of Statistics 
[online], *včetně pásma Gazy, **včetně osadníků a obyvatel Východního Jeruzaléma) 

 

2.1 Širší souvislosti stavby izraelské bezpečnostní bariéry 

2.1.1 Rozdělení Palestiny a vznik Státu Izrael 

Na historickém území Palestiny, které zahrnuje dnešní Stát Izrael, pásmo Gazy a 

Západní břeh Jordánu, žilo ještě v roce 1882 jen 30 000 Židů a 500 000 Arabů.40 Do 

stejného období spadají počátky židovského přistěhovalectví, které probíhalo do roku 

1948 ve čtyřech velkých vlnách (tzv. alijot). Příliv imigrantů byl z větší části iniciován 

                                                 
39 Peace &ow [online]. 
40 KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael : historický nástin, s. 32. 
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sionistickým hnutím, jež bylo ustaveno v Basileji v roce 1897, a později byla imigrace 

řízena židovskou agenturou (sochnut) založenou roku 1929.  

Po první světové válce pokračovala imigrace i za britského mandátu nad 

Palestinou a to navzdory arabskému odporu vůči židovskému osidlování a skupování 

půdy. Britská správa jen s obtížemi usměrňovala rostoucí napětí mezi Židy a Araby 

přijímáním regulací v podobě tzv. bílých knih z let 1922 a 1939. 

Myšlenka separace obou etnik a vzniku dvou států se poprvé objevila ve zprávě 

Peelovy komise z července 1937, která měla navrhnout nové uspořádání Palestiny po 

potlačení arabského povstání.41 Tento návrh přisoudil Židům asi čtvrtinu ze současného 

izraelského území. Šlo ale o relativně nejúrodnější půdu.42 Návrh odmítali jak Arabové, 

tak – přes oficiální souhlas sionistů – i většina Židů.43 Další návrhy z roku 1938 počítaly 

buď s rozšířením území určeného Židům (návrh Sochnutu) nebo naopak s úpravou ve 

prospěch Arabů (návrh  Woodheadovy komise), popř. s kantonálním uspořádáním 

(britské návrhy na jednání v Londýně v únoru a březnu 1939).44 

Během druhé světové války se Židé v rámci tzv. Biltmorského programu z roku 

1942 rozhodli docílit vytvoření vlastního státu ozbrojenou cestou a bojovat jak proti 

Britům tak proti Arabům. Po roce 1945 pokračovali teroristické útoky na britskou 

správu, která se rozhodla předat mandát do správy OSN. Zvláštní výbor pro Palestinu 

UNSCOP poté představil v listopadu 1945 plán, na jehož základě měl na 56% území 

Palestiny45 vzniknout Židovský stát.46 Na jeho území by žilo 538 tisíc Židů a 397 tisíc 

Arabů. Palestinský stát měl naopak zahrnovat 804 tisíc Arabů a 10 tisíc Židů.47 

Jeruzalém a Betlém se měly stát mezinárodní zónou (jako tzv. Corpus separatum). 

Po vyhlášení izraelské nezávislosti 14.5. 1948 a následné obranné válce 

s okolními arabskými zeměmi rozšířil Izrael svoje území na celkových 78% rozlohy 

mandátní Palestiny.48 Pásmo Gazy se stalo kořistí Egypta a Jordánsko anektovalo 

Západní břeh Jordánu (anexi ale uznala pouze Velká Británie a Pákistán49). Během 

                                                 
41 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 13. 
42 Arabům by připadla Negevská poušť a větší část Západního břehu Jordán. Britové by si ponechali 
správu nad Jeruzalémem a Betlémem s koridorem k moři. (POJAR, Miloš. Izrael, s. 44). 
43 POJAR, Miloš. Izrael, s. 44. 
44 POJAR, Miloš. Izrael, s. 45. 
45 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 2. 
46 Pro návrh hlasovalo osm z jedenácti členů UNSCOP včetně Československa. S protinávrhem na vznik 
jednoho státu s etnickými provinciemi vystoupily Indie, Írán a Jugoslávie. (JACOBY, Tami Amanda. 
Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 15). 
47 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 15. 
48 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 2. 
49 WATSON, Geoffrey R. The „Wall“ Decisions in Legal and Political Context, s. 10. 
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války uprchlo z území kontrolovaného Izraelem do okolních zemí podle OSN přes 700 

tisíc Arabů50, jejichž potomci v roce 2008 čítali kolem 4,6 milionu osob žijících v 58 

uprchlických táborech.51 

Ke vzniku nezávislého Židovského státu došlo pouze o rok později než 

předpokládal v roce 1897 Theodor Herzl, ten doufal v založení státu do padesáti let. 

Sionismus se tak stal podle Michaela Kruppa jediným úspěšným „ismem“ v historii.52 

 

2.1.2 Vznik izraelsko-palestinského konfliktu 

Určující událostí moderních dějin Izraele je šestidenní válka. V červnu 1967 

Izrael preemptivním53 úderem zdecimoval armády Egypta, Sýrie a Jordánska na jejich 

území, aby tak předešel připravované invazi.54 Při tom obsadil kromě egyptské Sinaje55 

a syrských Golanských výšin56 také palestinská území Západní břeh Jordánu a pásmo 

Gazy. Tato dvě teritoria jsou běžně označována za Okupovaná palestinská území. Ve 

prospěch tohoto výkladu hovoří i stanovisko Mezinárodního soudního dvora z 9. 

července 2004.57 Izrael je ale na základě právní definice podle čtvrté ženevské konvence 

označuje pouze za sporná území.58 Zvláštním případem je Východní Jeruzalém 

(zamýšlený původně jako mezinárodní zóna), který Izrael rovněž obsadil a 

v upravených administrativních hranicích (bez Betléma) anektoval. Spolu s územím se 

pod izraelskou vojenskou správou ocitlo po válce přes milion Palestinců.59 V samotném 

Izraeli tehdy žilo 2,77 milionu obyvatel.60 

                                                 
50 POJAR, Miloš. Izrael, s. 54. 
51 United &ations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the &ear East (U&RWA) : 
Publications/Statistics [online]. 
52 KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael : historický nástin, s. 13. 
53 Označení preemptivní (ve smyslu odvrácení bezprostřední hrozby) používá důsledně Marek Čejka, aby 
tak izraelský útok odlišil od pouhé prevence (tj. snaze předejít vzniku hrozby). (Debata s Markem Čejkou 
ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, podzim 2006) 
54 POJAR, Miloš. Izrael, s. 63. 
55 Sínajský poloostrov navrátil Izrael tři roky po podpisu mírové dohody s Egyptem, v roce 1982. 
56 Golanské výšiny Izrael anektoval v roce 1981 spolu s oblastí kolem farem Shab’a, na níž si klade nárok 
Libanon. Anexi neuznal žádný stát. 
57 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory : Advisory 
Opinion of 9 July 2004 [online]. 
58 Aby se jednalo o okupaci, musí obsazené území podle konvence náležet suverénnímu státu. Tato 
podmínka nebyla podle Izraele vzhledem k nevyjasněnému statusu území splněna. Zdroj: WATSON, 
Geoffrey R. The „Wall“ Decisions in Legal and Political Context. 
59 POJAR, Miloš. Izrael, s. 65. 
60 Central Bureau of Statistics. [online]. 
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Ačkoli Rada bezpečnosti OSN schválila v letech 1967 a 1973 (po jomkipurské 

válce) dvě rezoluce, které požadují stažení z území dobytých v šestidenní válce61, Izrael 

na těchto územích podpořil zakládání židovských osad. Do nástupu pravicové vlády 

Menachem Begina v roce 1977 vzniklo na Západním břehu Jordánu 24 osad, za jeho 

vlády pak dalších 71.62 Do roku 2007 bylo celkem založeno 125 osad (z nich 73% za 

pravicových vlád), 4 osady byly vyklizeny v roce 2005.63 Kromě těchto „oficiálních“ 

kolonií bylo postaveno přes 100 tzv. předsunutých stanovišť osad (tzv. „settlement 

outposts“) bez vládní autorizace.64 Podle údajů izraelské nevládní organizace Peace 

Now se přes 80% židovských komunit na okupovaných územích nachází na soukromé 

palestinské půdě.65 Osadnická činnost se tak stala vedle problému palestinských 

uprchlíků a statusu Východního Jeruzaléma hlavní překážkou dosažení kompromisu na 

dvoustátním řešením izraelsko-palestinského konfliktu. 

 

2.1.3 Neúspěšná jednání o vzniku palestinského státu 

Už v roce 1964 vznikla v Jordánsku Organizace pro osvobození Palestiny, která 

ve své zakládací chartě volala po osvobození palestinské arabské domoviny a označila 

vznik Izraele za nelegální akt, který porušuje nedělitelnost Palestiny, a de facto 

požadovala jeho zničení.66 Charta rovněž zřizuje nezávislé politické instituce, mezi nimi 

zejména Palestinskou národní radu. V roce 1968, v reakci na nastalou situaci po 

šestidenní válce, reformulovala OOP svůj program ve smyslu snahy o dosažení národní 

suverenity.67 V roce 1969 se stal předsedou výkonného výboru OOP Jásir Arafat z hnutí 

Fatah („Výboj“) a o pět let později, v říjnu 1974, byla na summitu arabských zemí 

organizace uznána za výhradního reprezentanta palestinského lidu.68 Rezolucí Valného 

shromáždění OSN č. 3237 pak byla v listopadu téhož roku zřízena pozorovatelská mise 

OOP při Organizaci Spojených národů. 

                                                 
61 Jde o rezoluce č. 242 a č. 338, která se na předchozí rezoluci odvolává. Na rozdíl od ostatních 
jazykových verzí ale často citovaná anglická verze jednoznačně nestanovuje, zda se má Izrael stáhnout ze 
všech dobytých území či jen z jejich části. (EMERSON, Michel, TOCCI, Nathalie. The Rubik Cube of the 
Wider Middle East, s. 49). 
62 Peace &ow [online]. 
63 Tamtéž 
64 B’tselem [online]. 
65 Peace &ow [online].  
66 The Original Palestine National Charter [online]. 
67 The Palestine National Charter (July 17, 1968) [online]. 
68 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 19. 
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První schůzkou s Palestinci (byť ne přímo s OOP) byla konference v Madridu na 

přelomu října a listopadu 1991. Ke skutečným jednáním s OOP, nejprve tajně a později 

formálně, došlo v Londýně a v Oslo v roce 1993, kde byla dojednána tzv. Deklarace 

principů přechodné samosprávy (podepsána ve Washingtonu 13.9.1993 Jicchakem 

Rabinem a Jásirem Arafatem). Deklarace známá jako Oslo I předpokládala vznik 

Palestinského státu do května 1999.69 V květnu 1994 postoupil Izrael Palestinské 

samosprávě asi 80% Pásma Gazy (kromě osad a hraničního pásu)70 a Jericho v rámci 

dohody z Káhiry. Téhož roku, 24. září, byla po jednáních v egyptské Tábě podepsána ve 

Washingtonu dohoda známá jako Oslo II, kde byla všechna obsazená palestinská území 

(kromě anektovaného Východního Jeruzaléma) rozdělená do tří zón: A, B a C. 

 

A) V zóně A měla veškerou správu vykonávat Palestinská národní samospráva 

(také Palestinská autonomie, PA). Šlo o Gazu a 7 měst na Západním břehu 

Jordánu: Jericho, Ramalláh, Nábulus, Džanín, Qalqílja, Betlém a Túlkarm. 

B) V zóně B si Izrael ponechal kontrolu nad bezpečností, Palestinská autonomie 

měla spravovat civilní záležitosti. Šlo přibližně o 450 vesnic a okolí měst. 

C) Kontrolu nad zónou C si ponechal ve všech oblastech Izrael. Veškerá palestinská 

výstavba v této zóně podléhala povolení izraelských úřadů.71 Šlo zejména o 

izraelské osady a strategicky důležité údolí Jordánu. 

 

Po dvou dohodách z let 1997 a 199872 byl poměr Palestinci spravovaného území 

na Západním břehu upraven na přibližně 40% (18% jako zóna A a 22% zóna B), 

zbývajících 60% kontroloval Izrael.73 

Konečné dohody, která by umožňovala vyhlásit (skutečný) palestinský stát, jenž 

by oproti státu vyhlášenému v roce 1988 disponoval vlastním územím, nebylo doposud 

dosaženo. Po krachu jednání v Camp Davidu v červnu 2000 mezi delegacemi vedenými 

premiérem Izraele Ehudem Barakem a Jásirem Arafatem navíc vypukla v září tohoto 

roku již druhá intifáda. Vlna sebevražedných teroristických útoků na izraelském území 

zablokovala možnost jednání na neurčito. Izrael se uchýlil k unilateralismu a v rámci 

                                                 
69 POJAR, Miloš. Izrael, s. 77. 
70 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 11. 
71 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 85. 
72 První byla v Jeruzalémě podepsaná Dohoda o stažení Izraelských vojenských sil (IDF) ze 4/5 území 
města Hebron z 15. ledna 1997. Druhou byla dohoda z Wye river (Wye Plantation v USA) o tzv. druhém 
stažení IDF ze Západního břehu z 23. října 1998. 
73 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 11. 
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operace Defensive Shield došlo k reokupaci palestinských oblastí, které během 

předchozích let armáda opustila. Šlo o největší armádní operaci na Západním břehu od 

roku 1967.74 V červnu 2002 Izraelské obranné síly začaly na vládní příkaz s budováním 

bezpečnostní bariéry. 

Situaci dále zkomplikovalo faktické rozštěpení moci v rámci Palestinské národní 

samosprávy mezi Hnutí národního odporu (Hamás) v Gaze a hnutí Fatah (součást OOP) 

na Západním břehu v červnu 2007. Pokračování jednání s Izraelem nepřiblížila ani 

společná deklarace izraelského premiéra Ehuda Olmerta a prezidenta Palestinské 

samosprávy a předsedy OOP Mahmúda Abbáse (Abú Mázena) z Annapolisu 

z 27.11.2007. 

Hlavní sporné body všech dosavadních jednání lze shrnout následovně: 

 

1) Spor o rozsah území, jež Izrael odstoupí budoucímu palestinskému státu. Po 

izraelském stažení z Gazy v srpnu 2005 se jedná pouze o Západní břeh Jordánu. 

Dosud nejvelkorysejší nabídka zazněla z úst Billa Clintona v egyptském Šarm 

aš-Šejchu v říjnu 2000. Clinton v roli mediátora tehdy navrhl, že Izrael postoupí 

Palestincům 94-96% Západního břehu a za zbylé území poskytne finanční 

kompenzaci. Přes rezervovanou shodu obou stran návrh po pádu Barakovy vlády 

nebyl dále projednáván.75 Zachování největších židovských osad pod izraelskou 

kontrolou neformálně posvětil v dopise premiéru Arielu Šaronovi George Bush 

v dubnu 2004.76 S územním sporem kromě otázky osudu židovských osad dále 

souvisí problém distribuce vody a stanovení průběhu státní hranice. Všechny 

tyto problematické body silně ovlivňuje výstavba izraelské separační bariéry. 

2) Status Východního Jeruzaléma, který se má podle Palestinců stát hlavním 

městem jejich budoucího samostatného státu a podle Izraele je nedílnou součástí 

Jeruzaléma, jejž za své hlavní město prohlásil Izrael v roce 1980.77 Ve východní 

části města anektované po roce 1967 žilo v roce 2005 podle údajů izraelské 

nevládní organizace B‘tselem asi 230 tisíc Arabů a 189 tisíc židovských 

přistěhovalců a jejich potomků.78 

                                                 
74 KERSHNER, Isabel. Barrier : the seam of the Israeli-Palestinian conflict, s. 4. 
75 POJAR, Miloš. Izrael, s. 91. 
76 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 168. 
77 Basic Law : Jerusalem, Capital of Israel [online]. 
78 B’tselem [online]. 
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3) Otázka palestinských uprchlíků. Jako nejpravděpodobnější se jeví poskytnutí 

určité finanční kompenzace samotným uprchlíkům ze strany Izraele, popř. 

příspěvek státům, kam se uprchlíci po válkách v roce 1948 a 1967 uchýlili. 

 

Současné vnější postavení Palestinské samosprávy je díky vnitřním rozporům 

velmi slabé a výhled na vznik suverénního státu cestou bilaterálních jednání nejistý. Pro 

zjednodušení bývají Palestinská území označována za „kvazistát“ („almost state“).79 

Geoffrey Watson je pak z pohledu právníka označuje jako „stát ve fázi zrodu“ („statu 

nascendi“).80 

 

2.2 Příčiny výstavby separační bariéry na Západním břehu 

2.2.1 Zkušenost první intifády a první projekty bariéry 

Počátek první palestinské intifády se datuje na 9. prosinec 1987.81 Za jeho 

příčiny lze označit obecně frustraci z izraelských restrikcí na Západním břehu a v Gaze, 

kde povstání vypuklo, dále vysokou nezaměstnanost a chudobu a odpor k osadnické 

činnosti. Prosincovým impulzem se pak stal „dopravní incident“, který stál životy 4 

Palestinců u města Džabalja v Pásmu Gazy. 82 

Povstání mělo masovou a často spontánní povahu, čemuž odpovídaly i nástroje 

povstalců, mezi nimiž se daleko častěji než střelné zbraně a výbušniny vyskytovaly 

kameny a „molotovovy koktejly“. Současně byla organizována řada demonstrací. Mezi 

organizacemi, které podněcovaly k ozbrojenému odporu, byl Palestinský islámský 

džihád a militantní křídlo Hamásu, jenž díky své sociální činnosti v Gaze nabyl značnou 

popularitu. Obě organizace spojoval jednak jejich egyptský původ, jednak jejich 

program, který počítal se zničením Izraele a vytvořením „velké Palestiny“.83 

I přes zapojení radikálních organizací ale měla první intifáda relativně méně 

násilnou povahu než pozdější vlny boje s izraelskou okupací. Do roku 1994 bylo 

Palestinci na okupovaných územích zabito 58 izraelských vojáků a 69 civilistů. Ve 

                                                 
79 BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu, s. 169. 
80 WATSON, Geoffrey R. The „Wall“ Decisions in Legal and Political Context, s. 23. 
81 B’tselem [online]. 
82 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina : Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, s. 
169. 
83 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina : Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, s. 
173. 
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stejném období zemřelo následkem teroristických útoků na území Izraele 265 lidí.84 

Často neadekvátní a nepřipravené reakce IDF85 stály životy 1206 Palestinců (dalších 

100 bylo zabito izraelskými civilisty).86 

Místem, odkud byly vedeny útoky na izraelské cíle, byla většinou Gaza. Od roku 

1993 navíc rychle rostl počet sebevražedných útoků. To vedlo v roce 1993 izraelskou 

vládu Jicchaka Rabina ke stavbě 51 km dlouhého plotu, který lemoval celou hranici 

Pásma Gazy s Izraelem.87 Podle údajů ministerstva obrany Izraele mělo opatření zásadní 

efekt. Přestože si další sebevražedné útoky v Izraeli od roku 1995 až do září 2000 

vyžádaly 115 obětí88, žádný z útočníků nepřišel do Izraele z Gazy. Ačkoli výstavbě 

plotu předcházely zkušenosti s podobnými projekty na hranicích s Libanonem, Sýrií a 

Jordánskem, stala se Gaza precedentem, jenž vedl k úvahám o výstavbě bariéry i na 

Západním břehu Jordánu. 

Jicchak Rabin si byl vědom technické náročnosti podobné stavby a v roce 1995 

pověřil ministra vnitra Moše Šahala vedením komise, jež by návrh bariéry vypracovala. 

Rabin se tak měl stát „duchovním otcem“ budoucí bariéry.89 Ta měla podle Šahalova 

návrhu kopírovat zelenou linii a hranici anektovaného Jeruzaléma (celkem přes 300 

km). Po Rabinově zavraždění 4.11.1995 se ale nový premiér Šimon Peres rozhodl 

v přípravě projektu nepokračovat a upřednostňoval pouze vytvoření 2 km širokého 

nárazníkového pásma.90 Plán totiž kolidoval s jeho představou ekonomické integrace 

Západního břehu a Izraele. K oficiálnímu zrušení projektu došlo později za vlády 

Benjamina Netanjahua v červenci 1997 i přes protesty ministra obrany Jicchaka 

Mordechaje.91 Za zrušením stála mimo jiné obava vládního Likudu z toho, že by se 

trasa plotu mohla v budoucnu stát státní hranicí, která by nezahrnovala židovské osady. 

 

                                                 
84 Není jisté, zda toto číslo zahrnuje i Východní Jeruzalém, který B’tselem ve svých statistikách řadí do 
okupovaných území. (Israel Ministry of Foreign Affairs [online]) 
85 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina : Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, s. 
170 
86 B’tselem [online]. 
87 Výpletový plot byl doplněn o ostnaté dráty a hlídkové cesty po obou stranách a nárazníkové pásmo 
široké 1 km. K dalším úpravám došlo během druhé intifády. Oploceno je i 11 km hranice Gazy a Egypta, 
kterou rovněž kontroluje Izrael. (MARK, Clyde R. Israel’s Security Fences, Separating Israel from the 
Palestinians [online]) 
88 Údaj na základě výčtu Ministerstva zahraničních věcí Izraele. (Israel Ministry of Foreign Affairs 
[online]) 
89 MAKOVSKY, David. How to Build a Fence, od s. 50. 
90 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 12. 
91 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 22. 
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2.2.2 Druhá intifáda a proměna vládního postoje ke stavbě bariéry 

Ať už byla druhá intifáda výsledkem promyšleného plánování fundamentalistů 

z Hamásu a Palestinského islámského džihádu nebo spontánní reakcí na chování 

izraelských představitelů, přinesla daleko větší materiální a lidské ztráty než intifáda 

první. Její počátek se datuje na 28. září 2000, kdy po návštěvě Ariela Šarona na 

chrámové hoře došlo k obnovení oboustranného násilí. 

Oproti první intifádě značně narostl počet sebevražedných útoků proti civilním 

cílům v Izraeli (šlo o restaurace, diskotéky, prostředky hromadné dopravy nebo 

univerzitu).92 Od září 2000 do konce roku 2002 došlo k 89 takovým útokům, které si 

vyžádaly 305 obětí (více než tři oběti na každý útok).93 Kromě bezprostředních škod 

terorismus silně zasáhl ekonomiku Izraele (např. snížením příjmů z turistického ruchu a 

zahraničních investic) a oslabil schopnost státu účinně chránit vlastní obyvatelstvo. 

Sebevražedné útoky zesílily i přes nasazení armády na Západním břehu a omezení 

pohybu Palestinců v rámci bezpečnostních uzavírek. Schopnost útočníků proniknout 

přes zelenou linii do Izraele se stala prioritním problémem. Oživení plánu na 

vybudování bezpečnostní bariéry tak bylo otázkou času. 

Julie Trottier modeluje proces, v rámci něhož izraelský bezpečnostní diskurz 

dospěl k převážení argumentů ve prospěch výstavby bariéry. K „evoluci bezpečnostního 

paradigmatu“ mělo dojít ve třech fázích: (1) první přišlo zjištění, že stát (v tomto 

případě Izrael) stojí před protivníkem, proti němuž nelze použít klasického vojenského 

řešení, (2) druhým logickým krokem byla snaha najít prostředek, jenž by umožnil 

teroristy separovat od (izraelské) civilní populace a (3) rozhodujícím momentem byla 

volba bariéry jakožto jediného možného nástroje, který takovou separaci zaručoval.94 

První rozhodnutí o výstavbě bariéry proti automobilům učinil premiér Ehud 

Barak hned v listopadu 2000.95 Přesto ale výstavba započala až o více než rok a půl 

později v červnu 2002 po vydání vládního rozhodnutí č. 2077 za vlády Ariela Šarona.96 

Institucí, která odpovídá za stavbu bariéry, bylo určeno ministerstvo obrany, tehdy pod 

vedením Benjamina ben Eliezera. 

                                                 
92 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina : Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, s. 
220. 
93 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
94 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 110. 
95 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 14. 
96 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 43. 
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Kromě samotných sebevražedných atentátníků, jež je třeba udržet mimo Izrael, 

tvoří složky teroristické hrozby podle ministerstva obrany i pašeráci zbraní a výbušnin a 

agenti, jež mají za úkol podněcovat násilí mezi obyvateli Izraele a získávat přívržence 

mezi izraelskými Araby. Účel bariéry, resp. principy operačního konceptu bariéry, 

shrnuje ministerstvo obrany následovně: 

 

1) prevence terorismu původem z Judska a Samaří97, 

2) prevence a zamezení nekontrolovaného pohybu pěších, automobilů a nákladu do 

Izraele, 

3) minimalizace pašování zbraní z Izraele na území Palestinské samosprávy 

4) zabránění ostřelování izraelských obyvatel 

5) vynucování práva.98 

 

Příčinou dlouhé prodlevy, která z pohledu bezpečnosti civilního obyvatelstva 

představovala jen těžko ospravedlnitelný hazard, byla existence jiného problematického 

faktoru, jímž byla trasa budoucího plotu. Otázka nezněla jen „zda“ bariéru vybudovat, 

ale také „jak“ ji vybudovat a přitom se vyhnout faktickému odříznutí židovských osad 

na Západním břehu. Důsledkem takové izolace by bylo jednak vydání osadníků 

napospas teroristům (byť vzhledem k přítomnosti jednotek IDF v osadách jen 

symbolicky), jednak riziko, že plot (pokud se v budoucnu změní ve státní hranici) 

připraví Izrael o demograficky cenné židovské obyvatelstvo. 

 

2.2.3 Demografické změny jako „časovaná bomba“ 

Boj Židovského státu o vlastní existenci probíhal od vyhlášení nezávislosti na 

dvou frontách. Viditelnější z nich byly války se sousedními státy, jež představovaly 

vnější ohrožení. Druhou, podle mnohých v současnosti jedinou skutečně existenční 

hrozbou, je oslabování židovského charakteru státu, jež představuje ohrožení vnitřní. 

Ohroženým objektem je tu státní idea, která definuje Izrael jako „židovský a 

demokratický stát“99, funkcionálním aktérem, přesněji řečeno činitelem je pak nárůst 

arabského obyvatelstva. 

                                                 
97 Jde o historické názvy jižního a severního Západního břehu Jordánu. 
98 Israel Ministry of Defense : Israel’s Security Fence [online]. 
99 Takto je popsán obsah státní idey např. v Základním zákoně o důstojnosti a svobodě člověka z roku 
1992.  (Basic Law : Human Dignity and Liberty [online]). 
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Hrozbu pociťují silněji přívrženci velkého Izraele, tj. zastánci anexe Gazy a 

Západního břehu. Na území historické Palestiny se mají počty Židů a Arabů podle 

prognóz vyrovnat v roce 2025.100 Ve stejném roce má arabská menšina v Izraeli díky 

relativně vyšší porodnosti dosáhnout podílu 25% obyvatel země (v současnosti 

představuje asi 20% obyvatel).101 Fareed Zakaria ve svém komentáři z roku 2009 navíc 

hovoří o slábnoucí loajalitě izraelských Arabů vůči Izraeli. Příčinou tohoto trendu, 

pokud k němu skutečně dochází, by mohla být dlouhodobá (chce se říct až strukturální) 

sociální nerovnost mezi židovskými a arabskými obyvateli Izraele. Ta vedle vnitřních 

rozporů mezi skupinami židovských obyvatel posiluje často citelné vnitropolitické 

napětí v zemi. 

Demografický vývoj tak představuje dlouhodobý problém, jejž současný premiér 

Benjamin Netanjahu před časem označil za „časovanou bombu“.102 Jeho názor sdílí 

velká část izraelské židovské veřejnosti.103 Pro zpomalení nepříznivého trendu 

představuje celkem 470 000 židovských osadníků a obyvatel Východního Jeruzaléma 

významný přínos. Tento fakt stojí za opatrným postupem při plánování a realizaci 

bezpečnostní bariéry. 

Jestliže tedy prvotní a bezprostřední příčinou, která vedla ke stavbě bariéry, je 

palestinský terorismus, jejím významným posláním je účinná separace izraelského 

(prioritně židovského) a palestinského obyvatelstva. Demografická hrozba představuje 

nevyřčený motiv pro vybudování bariéry, která naplňuje vizi vyslovenou radikálním 

sionistou Vladimirem Žabotinským v roce 1923 v deníku Úsvit (z rus. Pассвет) a 

v židovském Ha’aretz. Žabotinský tehdy v článku nazvaném „O železné zdi“ (v angl. 

„Iron wall“) požadoval oddělení Židů a Arabů v Palestině.104 

Demografický problém – kromě projevů extremistických politiků105 – není 

obvykle s bariérou na oficiálních místech spojován. Exkluzivní trasa bariéry je ale 

jasným důkazem, že za její stavbou stojí snaha vytvořit prozatímní hranici de facto, 

                                                 
100 USHER, Graham. The West Bank Wall : Unmaking Palestine. [s.l.], s. 16. 
101 ZAKARIA, Fareed. Israel’s Biggest Danger : Today they’re 20 percent of the country’s population, 
Demographers predict they’ll be 25 percent by 2025. 
102 Tamtéž 
103 Podle průzkumů z roku 2007 uváděných Jehudou ben Meirem považovala polovina dotázaných 
Izraelců za prioritní politickou otázku existenci židovské většiny v Izraeli. Druhé místo ji přisoudilo 
dalších 21% dotázaných. (BEN MEIR, Yehuda, SHAKED, Dafna. The People Speak : Israeli Public 
Opinion on National Security 2005-2007 [online]) 
104 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 13. 
105 Mezi ně patří i současný ministr zahraničí Avigdor Lieberman. 
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která umožní (když ne posílení) alespoň zachování židovské většiny na Izraelem 

kontrolovaném území. 

 

2.2.4 Politický význam bariéry 

Politické dilema, které plyne z otázky vzniku Velkého Izraele, shrnul v roce 

1988 Arye Naor jako jakýsi „trojúhelník nemožnosti“. Jeho strany mají představovat (1) 

Velký Izrael, (2) židovský Izrael a (3) demokratický Izrael, přičemž uskutečnění 

kterýchkoli dvou z možností, znemožňuje současně dosáhnout možnosti třetí.106 

Kompromisním východiskem je pro Izrael anexe maximálního možného počtu osad na 

Západním břehu při současném odstoupení Araby osídlených oblastí budoucímu 

Palestinskému státu (popř. jiné entitě). Tím se sice Izrael vzdá nároku na většinu 

Západního břehu, současně ale zachová židovskou většinu. 

Argument, který zaznívá ze strany ministerstev obrany a zahraničí od počátku 

stavby bariéry v červnu 2002, popírá její trvalý charakter i vliv na jednání s Palestinci o 

definitivní státní hranici. Fakticky ale bariéra paralelně s bezpečnostní funkcí plní i 

politické poslání. To potvrdila i slova premiéra Ehuda Olmerta, který v roce 2006 

prohlásil, že jeho cílem je dojednat novou státní hranici (namísto provizorní zelené 

linie), která by kopírovala trasu bariéry nebo se nacházela v její blízkosti.107 Bariéra, 

která stále není dokončena, má ale podle aktuálních projektů na některých místech 

zasahovat přes 20 km hluboko do Západního břehu. 

David Makovsky považuje bezpečnostní a politickou funkci bariéry za 

přinejmenším rovnocenné. Makovsky zastával v roce 2004 názor, že dočasný plot může 

přispět k odblokování jednání s Palestinci o dvoustátním řešení. Podle jeho slov 

„udržení Izraelců a Palestinců od sebe teď [psáno roku 2004 – pozn. MK] je jediná 

cesta, jak je v budoucnu přivést k sobě“108. Během následujících pěti let se bariéra ale 

projevila spíše jako nástroj konzervace konfliktu, který se z mnoha příčin jeví ještě 

zablokovanější než v roce 2004. Proklamovaný dočasný charakter bariéry tak hrozí 

přerůst v dlouhodobé unilaterální řešení. 

 

                                                 
106 TESSLER, Mark. The Intifada and Political Discourse in Israel, s. 52. 
107 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 35-36. 
108 MAKOVSKY, David. How to Build a Fence, od s. 50. 
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2.2.5 Zastánci a odpůrci bariéry v Izraeli 

Izraelská společnost a s ní politická reprezentace je bariérou rozdělena na 

několik táborů. Na jedné straně (1) stojí skupina téměř bezvýhradných zastánců bariéry, 

vedle níž stojí (2) skupina, která akceptuje bariéru s podmínkou, že nebude příliš 

zasahovat mimo zelenou linii a nebude porušovat lidská práva. Na druhé straně 

vystupují (3) principiální odpůrci stavby a (4) skupiny, které se obávají, že bariéra se 

stane státní hranicí a znemožní tak anexi osad na východ od ní. Zatímco podpora 

veřejnosti je dlouhodobě stabilně vysoká, názory politických představitelů prodělaly 

výrazné změny. Příkladem za všechny je Ariel Šaron, jenž viděl v bariéře překážku, 

která by mohla výrazně ovlivnit, ne-li překazit územní vyrovnání s Palestinci. 

Rozhodujícími faktory se ale staly neustávající teroristické útoky a tlak věřejnosti a 

lobbystických skupin (např. Security Fence for Israel).  

Do první skupiny jednoznačných propagátorů bariéry patřil například šéf 

Národní bezpečnostní rady Dajan, který pomohl přesvědčit Šaronovu vládu o 

potřebnosti bariéry.109 Mezi umírněné členy vlády patřil například ministr spravedlnosti 

Tommy Lapid ze strany Šinui. Od roku 2005 podporovala stavbu také Šaronem 

založená strana Kadima.110 Druhou skupinu zastupuje celá řada umírněných politiků a 

nevládních organizací, mezi nimi B’tselem, Rabíni za lidská práva, Rada pro mír a 

bezpečnost (CPS) složená z bývalých vojáků a expertů na bezpečnost nebo Asociace 

pro občanská práva v Izraeli (ACRI). Za zásadní odpůrce bariéry lze považovat arabské 

politické strany, levicovou stranu Meretz a mezi občanskými iniciativami např. Ir Amim 

(Město národů), která požaduje mírové soužití s Palestinci. Tvrdé jádro osadníků 

reprezentované Radou YESHA a s nimi i část pravicového Likudu představuje čtvrtou 

skupinu, která se obává, že bariéra v důsledku uškodí izraelským územním ambicím. 

Průzkumy veřejného mínění z let 2004 a 2006 pak vypovídají o více než 80% 

podpoře výstavbě plotu ze strany židovských občanů. Podle 69% z nich mají 

bezpečnostní ohledy prioritu před respektováním zelené linie a 63% upřednostňuje 

zahrnutí co nejmenšího počtu Palestinců před snahou připojit co největší teritorium.111 

 

                                                 
109 KERSHNER, Isabel. Barrier : the seam of the Israeli-Palestinian conflict, s. 55-82. 
110 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 36-37. 
111 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 37-41. 
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2.3 Realizace bariéry 

2.3.1 Geografie zelené linie 

Tzv. zelená linie je linií příměří, jež slouží jako provizorní státní hranice mezi 

Západním břehem Jordánu a Izraelem od roku 1949. S délkou 307 km je nejdelší hranicí 

Izraele i Západního břehu.112 Její zdvojení v centrální části na jihovýchod od Tel Avivu 

vytváří nárazníkovou „zónu nikoho“, kde Izrael vybudoval několik osad. Oblast tvoří 

méně než 1% plochy Západního břehu. V oblasti Jeruzaléma Izrael učinil jednostranné 

změny, když po roce 1967 mezinárodně neuznanou anexí připojil 70 km2 (Východní 

Jeruzalém a 28 vesnic, plocha nezahrnuje malou enklávu kolem Hebrejské 

univerzity).113 

Zelená linie odděluje hornaté palestinské území od izraelské pobřežní nížiny, 

která v nejužším místě tzv. „pasu Izraele“ dosahuje šířky jen 15 km.114 Oblast je 

charakteristická velkou hustotou osídlení a bezprostředním sousedstvím izraelských a 

palestinských měst. Velká ekonomická propojenost se do druhé intifády projevovala 

pracovní migrací Palestinců přes zelenou linii do Izraele a výlety Izraelců za nákupy a 

zábavou (např. do zoo v Qalqílji) na Západní břeh. Od roku 2000 hraniční region 

ekonomicky upadá a po roce 2002 (začátek stavby bariéry) došlo na mnoha místech 

k jeho fragmentaci, popř. izolaci některých oblastí mezi Izraelem a Západním břehem. 

2.3.2 Aspekty výstavby 

Stavitelé 

Po vytvoření vládní Fence Bureau v červnu 2001 pod vedením Uzi Dajana, která 

připravila projekt bariéry, byla v dubnu roku 2002 realizace stavby přidělena do 

pravomoci ministerstva obrany. To vytvořilo 14.4. 2002 tzv. Správu uzavřené oblasti 

(Seam Zone Administration – SZA), která odpovídá za praktickou implementaci plánů 

souvisejících s bariérou včetně správy palestinských území oddělených od Západního 

břehu. 

Na samotné stavbě se podílí několik desítek kontraktorů a dodavatelů včetně – 

jak někdy bývá ironicky připomínáno – palestinských firem.115 Mezi izraelskými 

společnostmi jde zejména o Elbit Systems, jež získala zakázku na jednotný velicí a 

                                                 
112 CIA :The 2008 World Factbook [online]. 
113 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 93. 
114 POJAR, Miloš. Izrael, s. 152. 
115 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 196. 
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kontrolní systém s názvem Torch – pochodeň (firma se podílí i na stavbě amerického 

bezpečnostního plotu), dále Magal Security Systems, Detektion a další. Přes 20 firem se 

podílí na budování silnic, které procházejí pásmem nikoho mezi vrstvami plotu.116 

 

Finanční náklady 

Izraelský bezpečnostní plot je dosud největším infrastrukturním projektem 

v dějinách země.117 Původní odhady z roku 2002, jež hovořily o přímých nákladech ve 

výši kolem 1 miliardy dolarů, byly po představení nové trasy plotu v roce 2005 

upraveny na 1,3 miliardy118 a později na 2,1 miliardy dolarů.119 Toto číslo ale vzhledem 

k průběžným úpravám pravděpodobně nebude konečné. 

Při rozložení částky do roku 2010120, kdy má být plot dostavěn, jde průměrně o 

260 milionů dolarů (asi 0,3% až 0,4% státních výdajů v letech 2005-2009). Finanční 

náročnost je podle Jessicy Montell, ředitelky B’tselem, jednou z příčin, proč stavba 

v roce 2008 stagnovala na necelých 60% plánu.121 Současně ale bariéra nejspíš přinese 

úsporu nákladů za obranu osad a jejich předsunutých stanovišť, lze ji tedy vnímat jako 

určitou investici.122 

 

Vyvlastňování pozemků 

Ve snaze o zmírnění negativních dopadů bariéry (včetně obavy o mezinárodní 

„image“ Izraele), ministerstvo obrany palestinské pozemky určené k výstavbě přímo 

nevyvlastňuje. Pozemky jsou zabavovány na základě vojenského rozkazu na dobu 

několika let s možností prodloužení. Za zabavení je poskytována jednorázová náhrada a 

průběžné „nájemné“ ve výši 6% procent z ceny pozemku.123 Proti zabavovacímu 

rozkazu je možné se odvolat k vojenskému, popř. k Nejvyššímu soudu, jenž posuzuje 

nezbytnost správního rozhodnutí ve vztahu k zajištění bezpečnosti. 

                                                 
116 Tamtéž 
117 Israel Ministry of Defense : Israel’s Security Fence [online]. 
118 Některé starší odhady ale hovořily i o více než dvojnásobku částky. (DOLPHIN, Ray. The West Bank 
Wall : Unmaking Palestine, s. 41.) 
119 BARD, Mitchell. Israel‘s Security Fence. Jewish Virtual Library [online]. 
120 Původním rokem plánované dostavby byl rok 2005. (Report of the Secretary-General prepared 
pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 [online].) 
121 Panelová diskuse na téma "Izraelsko-palestinský konflikt a lidská práva: téma pro české předsednictví 
v Radě EU". Institut CERGE-EI, 3.12. 2008. 
122 Na druhou stranu vzhledem k velkému množství negativních ekonomických vlivů není hospodářský 
přínos bariéry jistý. 
123 FEINSTEIN, Barry A., WEINER, Justus Reid. Israel’s Security Barrier : An International 
Comparative Analysis, s. 381. 



Bakalářská práce  Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní politiky Izraele a USA 

 48 

Teoreticky funkční systém narušuje mimo jiné (1) omezená schopnost Palestinců 

prokazovat vlastnictví půdy vzhledem k přežívajícím jordánským standardům 

katastrální evidence, a (2) principiální odmítání kompenzací124, které Izrael vyřešil 

založením zvláštního fondu, z nějž mohou být po změně názoru majitelé vyplaceni. 

Problematickou otázkou zůstává také zajištění přístupu k palestinským pozemkům na 

západ od bariéry (viz vedlejší dopady bariéry). 

 

Ochrana životního prostředí 

Otázka životního prostředí je v souvislosti s izraelskou bariérou zmiňována jen 

okrajově v souvislosti s přesazováním irisů a zejména olivovníků (podle Izraele šlo 

dosud o 60 000 stromů).125 Příjem z prodeje oliv tvoří značnou část příjmu mnoha 

palestinských rodin, problém tak lze řadit spíše mezi vedlejší ekonomické dopady. Na 

negativní environmentální aspekty projektu poukazuje palestinská nevládní organizace 

PENGON, její hlavní kritika ale směřuje do humanitární oblasti.126 

 

2.3.3 Podoba a trasa bariéry 

V závislosti na konkrétních bezpečnostních požadavcích vznikly dosud dva 

základní typy bariéry: 

 

1) V městských oblastech Qalqílji a Jeruzaléma a podél severojižní dálniční 

tepny127 stojí betonová až 8,5 metru vysoká zeď, do níž jsou zabudována 

kontrolní stanoviště. Jejím účelem je jednak separovat obyvatelstvo jednak 

zabránit střelbě na projíždějící automobily ze střech přilehlých budov. Zeď, i 

přes doporučení najatých konzultantů, nebyla dosud natřena. I díky své studené 

šedé barvě se stala symbolem separace Palestinců. Celkový podíl betonové části 

nemá přesáhnout 5% trasy. 

2) Většinu délky bariéry (v současnosti asi 96%) tvoří až 60 metrů široký systém 

plotů a cest. Bráno z izraelské strany tvoří jeho vrstvy 6 navršených cívek 

ostnatého drátu, písek pro detekci stop, asfaltová silnice, drátěný plot vysoký 3 

                                                 
124 Tento jev, který vychází z odporu přijímat cokoli od okupantů, ilustruje např. německo-francouzsko-
izraelský snímek Etz Limon (Citroník) z roku 2008. 
125 Israel Ministry of Defense : Israel’s Security Fence [online]. 
126 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 195. 
127 Některé části chránící před ostřelovači byly postaveny již v roce 1996. (Report of the Visa Office 2007 
: Table XVI(B) Nonimmigrant Visas Issued by Classification FY 2003-2007 [online].) 
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metry, příkop hluboký až 2,5 metru, štěrková hlídková cesta a uzavírá opět 

ostnatý drát. Systém doplňují sledovací zařízení.128 

 

Jestliže o otázce potřebnosti bariéry panuje v Izraeli většinová shoda, v otázce 

jejího  provedení se objevují zásadní rozpory. Proti sobě totiž působí zájem o maximální 

efektivitu ve vztahu k hrozbě terorismu a snaha napojit židovské osady. Trasa zdi často 

reflektuje spíše druhý z těchto zájmů a její údolní meandry se staly „noční můrou 

izraelských generálů“129, kteří ji – bráno z vojenského pohledu – označují za past na 

vojáky.  

Dvojí bezpečnostní a politický imperativ se stal příčinou hybridní povahy 

bariéry. Na jedné straně bariéra účinně brání pohybu mezi Západním břehem a Izraelem 

(viz dále), současně ale ponechává desítky tisíc Palestinců, a s nimi mnoho 

potenciálních teroristů, na izraelské straně. Většina palestinských obyvatel v uzavřeném 

pásmu pak za tuto nedůslednost platí ztrátou celé řady svých svobod a zhoršením 

životních podmínek. 

I přes proklamovanou snahu skloubit bezpečnostní a humanitární ohledy muselo 

dojít od roku 2004 po rozsudcích Nejvyššího soudu Izraele již k několika vynuceným 

úpravám trasy (naposledy koncem roku 2008 v oblasti Bil’in), které měly negativní 

dopady zmírnit. Od roku 2003 byla přijata celá řada dalších úprav spojených s podobou 

bariéry a režimem bran také po nátlaku USA a nevládních organizací. 

V první fázi mezi červnem 2002 a říjnem 2003 izraelská vláda odmítala 

zveřejnit oficiální mapu celé bariéry a často nepřímým způsobem (Julie Trottier hovoří 

např. o igelitových taškách zanechaných na veřejných místech) distribuovala částečné 

mapy jen bariérou přímo zasaženým komunitám.130 Tento patrně úmyslně zamlžující 

přístup vyvolal četné spekulace o možné trase bariéry. Americký kongres například 

dostal v srpnu 2003 na stůl zprávu včetně mapy, jež předpokládala de facto 

„ghettoizaci“ Palestinců na Západním břehu do tří enkláv: severní s Džanínem, 

Túlkarmem, Qalqíljí, Nábulusem a Ramalláhem, jižní s Betlémem a částí Hebronu a 

oddělené Jericho. Plot by tak ponechal pod izraelskou kontrolou 47% Západního břehu 

včetně údolí Jordánu, tj. státní hranice s Jordánskem.131 

                                                 
128 The Anti-Terrorist Fence – An Overview [online]. 
129 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 126. 
130 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 112. 
131 MARK, Clyde R. Israel’s Security Fences, Separating Israel from the Palestinians [online]. 
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V červenci 2003 byla dokončena první etapa stavby (A) ze Salemu do Elkany 

v délce 137 km. Údajně díky silné osadnické lobby ze strany tzv. Rady YESHA132 

zahrnul tento segment oproti původnímu plánu na izraelskou stranu osady Zufin a Alfei 

Menashe. Došlo tak k téměř úplnému sevření čtyřicetitisícové palestinské Qalqílji, kam 

se zachovala na čas jediná přístupová cesta (později byl vybudován ještě přístupový 

tunel). 

Druhou fázi plánování bariéry značí zveřejnění oficiální mapy v říjnu 2003, 

která mírnila divoké odhady o anexi údolí Jordánu. Plánovaná trasa měla k Izraeli ale 

připojit největší osadu Ariel s 50 000 obyvateli segmentem známým jako „Ariel finger“. 

Nakonec po vynesení rozsudku Nejvyššího soudu z 30.6. 2004, který nařizoval úpravy 

trasy v oblasti Bejt Surik, ale vláda z preventivních důvodů napojení Arielu k Izraeli 

pozdržela a nechala vybudovat pouze část bariéry kolem osady („Ariel fingernail“). 

Tento Šaronův ústupek interpretuje Dolphin částečně jako důsledek Bushova dopisu, 

který uznal nárok Izraele na ponechání největších osad.133 Mapa z října 2003 také 

ponechávala mezery v oblasti Východního Jeruzaléma. Celkově si Izrael měl na svojí 

straně bariéry ponechat 15% Západního břehu.134 

V únoru 2005 byla představena zatím poslední celkově revidovaná mapa bariéry, 

která přinesla největší úpravy v oblasti Hebronu, kde se plánovaná trasa posunula téměř 

na zelenou linii. Plán na druhou stranu předpokládal připojení osady Ma‘ale Adumim na 

východ od Jeruzaléma, což by v praxi přineslo téměř přepůlení Západního břehu. Pás 

mezi Jeruzalémem a osadou měl být navíc postupně osídlen 3 500 Židy v rámci tzv. 

plánu E1, který Šaron takticky zahájil souběžně se srpnovým stažením osadníků 

z Gazy.135 Od roku 2005 byla přijata další řada úprav ve snaze optimalizovat 

demografickou skladbu území na západ od bariéry. 

Plány platné v červenci 2008 počítaly s celkovou délkou bariéry 725 km 

(srovnej s délkou zelené linie), přičemž 86% délky se má nacházet uvnitř Západního 

břehu a Východního Jeruzaléma.136 Palestinské území na západ od bariéry vytváří 

uzavřenou zónu (tzv. „seam zone“), jež představuje asi 9,5% Západního břehu.137 Po 

dokončení se na západní straně má ocitnout asi 250 000 arabských obyvatel (27 520 
                                                 
132 The YESHA Council reprezentuje osadníky z oblasti Judska (YEhuda), Samaří (SHomron) a do roku 
2005 také Gazy (Aza). (KERSHNER, Isabel. Barrier : the seam of the Israeli-Palestinian conflict, s. 20). 
133 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 167-172. 
134 MAKOVSKY, David. How to Build a Fence, od s. 50. 
135 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 134. 
136 Barrier Report : July 2008 [online]. 
137 Číslo zahrnuje i zónu nikoho mezi liniemi příměří, ta tvoří asi 1% plochy Západního břehu. (Barrier 
Report : July 2008 [online].) 
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obyvatel Západního břehu a 222 500 Arabů v Jeruzalémě, kteří většinou disponují tzv. 

modrými průkazy totožnosti). Vedle toho bariéra často připojuje území určené 

k dalšímu rozvoji osad, což např. pro palestinský Jayus znamená ztrátu většiny 

zemědělské půdy.138 Do konce roku 2008 bylo postaveno asi 60% celkové délky, tj. asi 

430 km. 

Pohyb mezi uzavřenou zónou a zbytkem Západního břehu zajišťuje 66 bran (z 

toho třetina sezónních)139, které se otevírají 2-3krát denně. Často však dochází 

k nepředvídatelným uzavírkám na neurčitou dobu. Pro vpuštění do uzavřené zóny je 

dále zapotřebí zvláštní povolení pro nerezidenty. Pro vstup ze zóny do Izraele je 

vyžadováno jiné povolení, kterým disponuje jen asi desetina obyvatel oblasti.140 

 

2.4 Efekty bariéry 

2.4.1 Efektivita bariéry 

 

Teroristická hrozba 

Efektivitu separační bariéry ve vztahu k teroristické hrozbě je možné hodnotit 

z pohledu jak bezprostředního tak dlouhodobého účinku. Zatímco u bezprostředního 

dopadu panuje, jak uvidíme, předpoklad relativně vysoké účinnosti, dlouhodobým 

důsledkem negativních dopadů bariéry na každodenní život Palestinců může být 

rostoucí nepřátelství vůči Izraeli a zrod nové generace útočníků. 

Doložit účinnost bariéry v situaci, kdy není zcela dokončena, je poměrně 

problematickým úkolem. Izraelské ministerstvo zahraničí o efektivnosti bezpečnostního 

plotu nepochybuje a prezentuje grafy, jež dokazují, že vzápětí po započetí výstavby 

došlo ke zvýšení počtu včas odhalených útoků a ke snížení počtu úspěšných útoků. 

Poměr mezi překaženými a úspěšnými útoky se měl ve prospěch první skupiny otočit už 

v polovině roku 2002.141 Celkem pak v oplocených izraelských oblastech měl během 

následujícího roku poklesnout počet útoků o 30% a počet mrtvých o 50%.142 Útočníci 

ze Samaří se na místa určení museli dostávat oklikou, často přes Jeruzalém nebo 
                                                 
138 Panelová diskuse na téma "Izraelsko-palestinský konflikt a lidská práva: téma pro české předsednictví 
v Radě EU". Institut CERGE-EI, 3.12. 2008. 
139 B’tselem [online]. 
140 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 142. 
141 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
142  Výpočet bral v úvahu pouze útoky, jejichž pachatelé pocházeli z oblasti oddělené od cílového místa 
plotem. (The Anti-Terrorist Fence – An Overview [online].) 
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severovýchodním směrem, což někdy vedlo k jejich včasnému zadržení. O přímém 

překonání plotu (např. výstavbou tunelů) se izraelské bezpečnostní složky nezmiňují (na 

rozdíl od Gazy, kde díky celkové izolaci palestinští bojovníci budují pod plotem tunely 

poměrně často).  

Do snížení počtu útoků ale promlouvají velmi silně také další faktory: (1) 

postupné vyčerpání vlny odporu (tj. nedostatek rekrutů pro útoky), (2) zpřísněná 

bezpečnostní opatření IDF spojená s restrikcemi pohybu a (3) celkové oslabení 

teroristické sítě díky izraelským likvidacím jejích předních představitelů.  

Celkový počet útoků (nejen sebevražedných) dosáhl maxima v letech 2001 a 

2002 (5633 a 5371)143, stejně tak počet sebevražedných útoků vyvrcholil s počtem 55 

v roce 2002.144 Od roku 2003 pak oba údaje klesaly, ale zatímco celkový počet všech 

útoků se do roku 2007 snížil o necelou polovinu, počet těch sebevražedných klesl na 

pouhý jeden. Podíl sebevražedných útoků na celku se tedy dramaticky snížil a stejně tak 

počet obětí (viz Příloha č.  1 a Příloha č.  2). To by mohlo ukazovat na účinnost bariéry, 

která brání infiltraci výbušninami vybavených útočníků. Ti nyní používají jiné, většinou 

ne tolik účinné metody (útoky nožem nebo např. bagrem). Podle svých veřejných 

prohlášení vidí bariéru jako překážku sebevražedného odporu proti okupaci i 

představitelé Islámského džihádu.145 

V roce 2008, kdy rovněž došlo k jedinému sebevražednému útoku, tak již daleko 

větší hrozbu pro Izrael a jeho obyvatele představovalo ostřelování improvizovanými 

raketami Qasám z pásma Gazy. Bariéru tak lze v kombinaci s dalšími faktory považovat 

za vysoce efektivní nástroj boje se sebevražedným terorismem, na druhou stranu 

útočníci se budou na vzniklou situaci v budoucnu nejspíš adaptovat využitím jiných 

zbraní.  

 

Demografická hrozba 

Abychom mohli hodnotit účinnost bariéry ve vztahu k demografické hrozbě, jíž 

Izrael (izraelská státní idea) jako židovský stát čelí, musíme přijmout dva poněkud 

spekulativní předpoklady: 

 

                                                 
143 Palestinian Terrorism in 2007 : Statistics and Trends [online]. 
144 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
145 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
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1) Bariéra bude plnit funkci nové provizorní státní hranice, která nahrazuje zelenou 

linii. 

2) Bariéra se oproti původnímu plánu stane dlouhodobým řešením. 

 

Spolu s necelými 190 tisíci osadníky ze Západního břehu (přes 75% celkového 

počtu) a více než 190 tisíci židovskými obyvateli Východního Jeruzaléma se na 

izraelské straně bariéry bude nacházet 250 tisíc Arabů.146 S židovskými osadníky přitom 

současné izraelské statistiky počítají jako s obyvateli Izraele a stejně tak sem řadí 

arabské obyvatele Východního Jeruzaléma. Bariéra ale některé arabské části 

Východního Jeruzaléma (anektované po roce 1967) ponechává na Západním břehu, 

čímž Izrael de facto separuje vlastní obyvatelstvo. Bariéra tak na několika místech 

překresluje hranice města narýsované po šestidenní válce. O dopadu bariéry na 

demografickou skladbu Izraele tedy rozhodují dva faktory: 

 

1) Kolik jeruzalémských Arabů bariéra nakonec ponechá na východní straně, tedy 

na území, jež by potenciálně připadlo palestinskému státu. V této souvislosti 

Ray Dolphin uvádí jako jeden z důsledků bariéry snahu Arabů žijících v částech 

města na východ od bariéry přestěhovat se na izraelskou stranu. Podle jeho 

údajů má být bariérou vynecháno na 55 tisíc Arabů, z toho 30 tisíc držitelů 

„modré karty“ – průkazu izraelského rezidenta.147 

2) Druhou otázkou je, co Izrael učiní s palestinskými obyvateli uzavřené zóny 

(seam zone), jejichž počet může dosáhnout kolem 30 tisíc. Na tuto otázku 

existují tři možné odpovědi: 

a) Izrael může nabídnout možnost nabytí izraelského občanství, pokud dojde 

k anexi oploceného území (podobně jako po roce 1967 ve Východním 

Jeruzalémě). 

b) Druhou možností je výměna (celková nebo částečná) za židovské osadníky, 

kteří zůstali na východ od bariéry.148 

c) Třetí variantou je zachování současného stavu, kdy Palestinci k setrvání v 

uzavřené zóně potřebují povolení izraelské civilní správy. 

 

                                                 
146 B’tselem [online]. 
147 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 129. 
148 Provokativní návrhy na výměnu vlastních arabských občanů obhajoval např. Avigdor Lieberman. 
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Jak je patrné, potenciální úbytek arabských obyvatel ve Východním Jeruzalémě 

nahrazují arabští obyvatelé na de facto anektovaném území v uzavřené zóně. K zásadní 

demografické změně by navíc nedošlo ani při případném odsunu Arabů. Efekt bariéry 

v této otázce je tedy možné označit za spíše omezený a lze jej spatřovat v připojení 

území, na němž žije větší část izraelských osadníků. Jde tak o faktické potvrzení 

příslušnosti těchto osad a jejich obyvatel k Izraeli. Oslabování židovské většiny bude 

pokračovat, dokud budou přetrvávat dosavadní demografické trendy, jako je větší 

arabská porodnost, popř. pokud zesílí židovské vystěhovalectví. 

2.4.2 Ekonomické a sociální dopady bariéry na civilní obyvatelstvo  

Existence bariéry patrně nejvíce narušila životy Palestinců v uzavřené zóně a na 

území Západního břehu, které s bariérou sousedí. Trasa bariéry se jednak kříží s (1) 

ekonomickými zájmy pracovních migrantů a farmářů, (2) jednak prudce zhoršuje 

humanitární a sociální podmínky každodenního života lidí v její blízkosti. J. Trottier 

proto bariéru neváhala označit za „formu strukturálního násilí vůči Palestincům“.149 

 

1) V ekonomické oblasti se po vypuknutí druhé intifády silně projevilo omezení 

svobody pohybu. Nejprve přicházeli o práci v Izraeli zaměstnaní Palestinci, po 

výstavbě bariéry pak došlo ke značné ztrátě pracovních míst i na Západním 

břehu. V Qalqílji (na východní straně zdi) se tak uvádí nezaměstnanost až 75%. 

Ve městě byla do roku 2005 zavřena třetina podniků (asi 600) a emigrovala 

desetina obyvatel (asi 4000).150 Podíl izraelských Arabů, kteří tu nakupují, klesl 

z 50% zákazníků asi na 10% a zavírání podniků pokračovalo až 15% tempem i 

v roce 2007 a 2008.151 Spolu s pohybem lidí byl omezen i pohyb zboží. Podle 

zprávy Světové banky z roku 2008 navíc oproti původním izraelským 

proklamacím o uvolnění pohybu zboží uvnitř Západního břehu po dostavbě 

bariéry, došlo ve skutečnosti k jeho dalšímu omezení.152 Dlouhodobě dochází k 

dezintegraci palestinské a izraelské ekonomiky a prohloubení palestinské 

chudoby, což v důsledku může přinést radikalizaci palestinských obyvatel. 

Bariéra odděluje od zbytku Západního břehu údajně nejúrodnější palestinskou 

                                                 
149 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 127. 
150 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 73. 
151 Barrier Report : July 2008 [online]. 
152 West Bank and Gaza : Palestinian Trade : West Bank Routes [online]. 
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půdu, která představuje kolem 40% celkového fondu.153 Farmáři, kteří bydlí na 

východ od bariéry a vlastní pozemky na západ od ní, často díky krátké otevírací 

době bran nemají příležitost dostatečně obdělávat půdu a včas sklidit celou 

úrodu.154 Část z nich navíc ani neobdrží potřebná povolení pro vstup do 

uzavřené zóny. Dříve zemědělsky produktivní oblasti se staly závislými na 

potravinové pomoci.155 Trasa bariéry dále prohlubuje fragmentaci Západního 

břehu a spolu se systémem silničních uzavírek a checkpointů rozrušuje 

palestinskou infrastrukturu. Příkladem je provincie Salfit, na jejímž území má po 

dostavbě bariéry vzniknout palestinská enkláva obklopená separační bariérou ze 

všech stran. Se zbytkem provincie má být tato enkláva spojena tunely.156 Mnoho 

dalších oblastí, např. Betlém, je bariérou sevřeno takovým způsobem, že další 

růst zástavby je do značné míry znemožněn. 

2) Humanitární oblast zahrnuje například omezení přístupu k lékařské péči, ke 

vzdělání, k vodním zdrojům, elektrické energii ad. Podle zprávy generálního 

tajemníka OSN z roku 2003 je tak na místě obava z porušování lidských práv 

jako je právo na práci, právo na vzdělání, právo na zdraví a právo na slušné 

živobytí.157 Problém nedostupnosti sociálních služeb musela Šaronova (a později 

Olmertova) vláda řešit zejména v Jeruzalémě, když se v červenci 2005 rozhodla 

uzavřít tzv. jeruzalémský obchvat („Jerusalem envelope“).158 Přesto bývají 

izraelská opatření označována za nedostatečná. Mezi sociální dopady bariéry 

patří také změna sociálního statusu obyvatel uzavřené zóny, kam se ze 

Západního břehu nikdo nechce stěhovat. Mladí muži tak mají problém najít si 

nevěsty, ženy se naopak snaží co nejrychleji vdát na Západní břeh, popř. 

kamkoli jinam.159 Za vůbec největší problém ale Palestinci údajně považují 

rozdělení rodin, které mají jen omezenou možnost se navštěvovat. Uzavřená 

zóna se tak pro mnoho obyvatel stala jistou formou vězení. 

 

                                                 
153 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 35-36. 
154 Barrier Report : July 2008 [online]. 
155 Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 [online]. 
156 Barrier Report : July 2008 [online]. 
157 Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 [online]. 
158 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
159 MALONE, Andrew. Water Now : The Impact of Israel’s Security Fence on Palestinian Water Rights 
and Agriculture in the West Bank, s. 658. 
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2.4.3 Dopad bariéry na distribuci moci na palestinských územích 

 

Mezi zásadní nepřímé dopady bariéry patří zásah do vnitřní distribuce politické 

moci na Západním břehu i v Gaze. Děje se tak na základě více faktorů, z nichž stručně 

shrnu tyto tři: 1) unilaterální přístup Izraele v otázce trasy bariéry, 2) izolace některých 

palestinských území od zbytku Západního břehu a 3) separace vodních zdrojů 

v uzavřené zóně. 

Ad 1) Palestinská samospráva na plány výstavby separační bariéry oficiálně 

nereagovala až do poloviny roku 2003, kdy se proti izraelskému záměru snažil 

palestinský premiér Mahmúd Abbás získat podporu George Bushe.160 Ani poté ale 

protesty palestinské vlády nepřinesly žádné ústupky ze strany Izraele. Nedůrazná snaha 

vlády Fatahu zastavit separaci Západního břehu přispěla k posílení pozice radikálního 

Hamásu, jenž se stal vítězem voleb do Palestinské legislativní rady v roce 2006. 

Existence bariéry, která odkrajuje desetinu z již dost malého palestinského území, může 

působit jako důkaz slabosti současné vlády Fatahu na Západním břehu. Sympatie 

Palestinců se tak mohou přesunout k neústupnému Hamásu, jenž od roku 2007 ovládá 

Gazu. 

Ad 2) Kromě uzavřené zóny, která se ocitla pod izraelskou civilní správou a 

tudíž mimo kompetenci palestinské vlády, bariéra izoluje i komunity na Západním 

břehu. Podle B’tselem tvoří oblasti, které jsou zcela nebo téměř zcela obklopeny 

bariérou 3,4% plochy Západního břehu a obývá je přes 190 tisíc Palestinců.161 Kromě 

již zmíněné Qalqílji sem patří mnoho vesnic v okolí Jeruzaléma a za předpokladu, že 

bude bariéra dostavěna, také oblasti kolem osady Ariel. Tyto komunity se ocitají na 

periferii mocenského dosahu Palestinské vlády, což vede k posilování tradičních 

mocenských struktur, tedy významných rodin, resp. klanů. Místně tak dochází 

k neřízenému přesunu moci z centra v Ramalláhu na substátní aktéry. 

Ad 3) Voda ovlivňuje dění na Blízkém východě stále silněji. Obecně lze 

konstatovat, že moc má ten, kdo ovládá vodní zdroje, což platí i v izraelsko-

palestinském konfliktu. Podle dohody Oslo II ze září 1995 bylo necelých 29% roční 

spotřeby vody na Západním břehu přisouzeno Palestinské samosprávě, zbývajících 71% 

                                                 
160 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 147. 
161 B’tselem [online]. 
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pak bylo určeno pro židovské osady.162 Palestinskou vodu měla spravovat Palestinská 

správa vodních zdrojů (PWA) spadající pod Palestinskou samosprávu. PWA ale 

fakticky pod svou kontrolu nezískala zdaleka všechny zdroje vody, např. studny 

v pohraničí spravovaly na centrální vládě nezávislé komunální orgány. Právě tyto 

studny (počet se podle různých zdrojů pohybuje kolem 30163) se s výstavbou bariéry 

ocitly v uzavřené vojenské zóně, kde připadly do správy izraelské národní společnosti 

Mekorot. Podle Julie Trottier v důsledku toho může palestinská strana spotřebu vody 

kompenzovat ze zdrojů, jež spravuje PWA.164 Bariéra tak má v otázce distribuce vody 

opačný efekt než v předchozích dvou bodech a nepřímo přispívá k posílení centrální 

palestinské vlády. 

 

2.5 Mezinárodně politické a právní dopady 

2.5.1 Bariéra a mezinárodní soudní dvůr 

Krátce po započetí stavby separační bariéry bylo jasné, že stavba nebude 

respektovat průběh zelené linie, což vyvolalo kritiku zejména z řad arabských zemí. 

Poté, co v říjnu 2003 Arabská liga prostřednictvím Sýrie neuspěla s návrhem rezoluce 

odsuzujícím stavbu na půdě Rady bezpečnosti OSN (USA využily práva veta), přenesla 

se její iniciativa do Valného shromáždění. Po konzultaci arabských zemí se zeměmi EU, 

které nesdílely nadšení pro zapojení Mezinárodního soudního dvora, představila Itálie 

kompromisní návrh rezoluce s označením A/RES/ES-10/13. Ta požadovala po Izraeli 

zastavení stavby mimo zelenou linii. Generální tajemník OSN dostal za úkol vypracovat 

zprávu, která měla posoudit, zda se Izrael rezoluci podřídil. Evropská unie pak ještě 

odsoudila stavbu bariéry a její negativní dopady na palestinské obyvatelstvo vlastní 

deklarací z listopadu téhož roku. V očích Evropanů představovala bariéra výrazný klín 

v cestovní mapě, tedy plánu na vznik palestinského státu z května 2003. 

Za měsíc od rezoluce zveřejnil generální tajemník kritickou zprávu, jež podnítila 

zástupce Palestiny v OSN, aby rezolucí A/RES/ES-10/14 z 8. prosince požádal 

Mezinárodní soudní dvůr o poradní stanovisko ve věci „právních důsledků [...] stavby 

zdi [...] na okupovaném palestinském území“, soud měl při tom vycházet mimo jiné ze 

                                                 
162 MALONE, Andrew. Water Now : The Impact of Israel’s Security Fence on Palestinian Water Rights 
and Agriculture in the West Bank, s. 640; Šlo o úpravu původního poměru 20 : 80, který byl stanoven 
dohodou z Káhiry z května 1994 (Oslo I). 
163 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 116. 
164 TROTTIER, Julie. A wall, water and power : the Israeli 'separation fence', s. 124. 
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čtvrté ženevské konvence.165 Rezoluce prošla s 90 hlasy pro a 8 hlasy proti, země EU se 

spolu s dalšími 59 státy zdržely.166 

Mezinárodní soudní dvůr se rozhodl nevyužít práva věcí se nezabývat a po 

únorových slyšeních, jichž se účastnilo 10 arabských zemí, zástupci Palestinců, Arabská 

liga a Organizace islámské konference, přednesl 9. července 2004 poradní stanovisko. 

V něm označil stavbu zdi167 na Západním břehu za nelegální akt, který je v rozporu se 4. 

ženevskou konvencí, porušuje Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech 

a Mezinárodní úmluvu o ekonomických, sociálních a kulturních právech a vyzval státy 

OSN, aby nerespektovaly protiprávní situaci, která ze stavby plyne. Současně požadoval 

stržení zdi a finanční náhradu za škody způsobené její stavbou. Soudní dvůr nepřijal 

žádnou z četných věcných i procedurálních námitek Izraele a rozhodl o přijetí 

stanoviska poměrem hlasů 14 : 1. Osamělým soudcem, jenž odporoval, byl Američan 

Buerghental, kterého z obavy před politizací stanoviska v jednom bodě podpořil i 

Japonec Koojimas.168 Opodstatněnou obavu z politického charakteru soudního 

stanoviska sdílely také státy EU. 

I přes počáteční nevoli ale EU podpořila po nátlaku Francie a Švédska přijetí 

rezoluce Valného shromáždění s označením A/RES/ES-10/15, která požadovala, aby se 

Izrael jinak nezávaznému poradnímu stanovisku podřídil.169 Jeho premiér Ariel Šaron 

viděl ale věc jinak: „Rád bych to vyjádřil jasně: Stát Izrael zcela odmítá názor 

Mezinárodního soudního dvora“, prohlásil už 11.7. a označil stanovisko za „políček do 

tváře uštědřený svatému právu války s terorismem“.170 Přesto se v Izraeli rozšířily 

obavy z možných sankcí ze strany obchodních partnerů v Evropě a Americe. Dosud se 

však přes některá varování tyto obavy nenaplnily. Praktické dopady soudního 

stanoviska byly minimální a brzy opadla i vlna zvýšeného zájmu světové veřejnosti. 

V politické rovině mělo stanovisko hlavní význam jako silný argument všech odpůrců 

bariéry, z právního pohledu pak může posloužit jako precedens v celé řadě 

procedurálních aspektů. 

                                                 
165 Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory : 
United Nations General Assembly Resolution A/RES/ES-10/14 [online]. 
166 Proti hlasovala „tradiční“ sestava: Izrael, USA, Marshallovy ostrovy, Palau, Mikronésie, Austrálie, 
Nauru a Etiopie. Česká republika se rovněž zdržela a spolu s Evropskou unií poslala Mezinárodnímu 
soudnímu dvoru vyjádření, v němž nesouhlasila se soudním rozhodováním ve věci bariéry. 
167 Soud rozhodl, že v daném případě je označení zeď na místě a nelze jej vnímat v původním úzkém 
významu. 
168 WATSON, Geoffrey R. The „Wall“ Decisions in Legal and Political Context, s. 18. 
169 DOLPHIN, Ray. The West Bank Wall : Unmaking Palestine, s. 173. 
170 Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 
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O necelé tři roky později v lednu 2007 byl rezolucí A/RES/ES-10/17 zřízen 

zvláštní registr škod (UNRoD) pro případ, že v budoucnu bude Izrael někdo kvůli 

bariéře žalovat. Kancelář registru sídlící ve Vídni o své činnosti ale nevydává žádné 

oficiální zprávy. 

 

2.5.2 Mezinárodněpolitické důsledky stavby bariéry 

Reakce na izraelský projekt bezpečnostní bariéry lze rozdělit na oficiální státní 

vyjádření a na odezvu u občanské společnosti v různých zemích po celém světě. 

Poněkud kolísavá odezva přišla ze strany Palestinské samosprávy pod vedením Fatahu. 

Ta na jedné straně bariéru odsuzuje pro její expanzivní charakter a dalekosáhlé 

negativní humanitární a ekonomické důsledky, na druhé straně ji přinejmenším částečně 

vnímá jako potvrzení, že území na východ od bariéry má budoucí palestinský stát jisté. 

Na tuto skutečnost poukazuje například to, že odpor, který se vystupňoval v Abbásově 

prezidentské kampani v lednu 2005, po jeho zvolení rychle utichl.171 K jeho zesílení 

došlo opět v době oficiální připomínky zveřejnění stanoviska Mezinárodního soudního 

dvora v červenci 2005. Možnosti Palestinců nějak diplomatickou cestou ovlivnit 

izraelská rozhodnutí ale není příliš vysoká. Proto hledala Palestinská samospráva 

spojence jak v USA tak v sousedních arabských zemích. 

 Spojené státy za Bushovy vlády podpořily právo Izraele postavit bariéru na 

obranu před terorismem, její trasa a z ní plynoucí politické dopady však byly pro USA 

trnem v oku. Již v roce 2003, před stanoviskem ICJ, byly ekonomické sankce jednou ze 

zvažovaných možností, jak Izrael přimět, aby se co nejvíce držel zelené linie. Návrh na 

omezení americké finanční podpory Izraeli prosazovali z Bushova kabinetu asi 

nejsilněji ministr zahraničí Colin Powell a poradkyně pro národní bezpečnost a pozdější 

Powellova nástupkyně Condoleezza Rice. USA ale nakonec nepřijaly ani mírné sankce 

v podobě snížených záruk na izraelské půjčky, o nichž se zmiňuje Jacoby.172 Ve vztahu 

k bariéře nepřijala žádná protiizraelská ekonomická opatření ani Evropská unie. 

Diplomatické protesty se ozývají nejčastěji z arabských zemí, např. ze Saúdské 

Arábie173 nebo z Jordánska174. Přirozený arabský odpor k izraelské politice tvrdé ruky 

se výrazně projevuje na půdě OSN (viz výše). Od roku 2004 se světová pozornost 

                                                 
171 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 72. 
172 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 48 
173 COOPER, Helen. Saudi Asks Israel to Abandon Barrier as a Gesture to Arabs, s. 8.  
174 BBC [online]. 
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v blízkovýchodním konfliktu přesunula z bariéry na Západním břehu na válku v 

Libanonu v roce 2006, na operaci Lité olovo v Gaze na konci roku 2008 a na izraelské 

plány vypořádat se s íránskou jadernou hrozbou na vlastní pěst. 

Protestní iniciativy ze strany nevládních organizací nechávají Izrael na rozdíl od 

obavy z amerických a evropských sankcí spíše chladným. Bariéra je každoročně 

tématem zprávy Amnesty International, která uvádí např. i počty nepřímo zaviněných 

úmrtí Palestinců, kteří se následkem silničních uzavírek nedostali včas k lékaři. Určitý 

úspěch měla iniciativa World Council of Churches, která své členské organizace 

vyzvala, aby neinvestovaly ve společnostech, jež profitují na okupaci Palestiny. 

K veřejným protestům došlo v několika desítkách zemí (Jacoby uvádí minimálně 25).175 

Na místní úrovni pořádá pravidelné protesty palestinská Anti-apartheid wall campaign a 

další organizace, k nimž se často připojují aktivisté z Izraele i dalších zemí. K odpůrcům 

stavby patří i známý lingvista a levicový myslitel Noam Chomsky. Ze zastánců bariéry 

pak je třeba uvést americkou židovskou Anti-Defamation League (ADL). 

 

Shrnutí k případu izraelské bezpečnostní bariéry 

Izraelská bezpečnostní bariéra budovaná od roku 2002 na Západním břehu 

Jordánu plní dvojí poslání bezpečnostního a politického nástroje. V bezpečnostní oblasti 

jde o reakci na hrozbu palestinského sebevražedného terorismu a hrozbu relativního 

posilování arabského obyvatelstva na území Izraele i na okupovaných územích. 

V prvním případě jde o ohrožení politické suverenity země ve smyslu snížení 

schopnosti chránit vlastní obyvatelstvo. Dosud existující bariéra se prokázala jako 

vysoce efektivní prostředek boje se sebevražedným terorismem, ale pouze jako 

omezeně účinný nástroj boje s dalšími formami útoků. Ani demografický problém 

bariéra neřeší. Separací arabského obyvatelstva na Západním břehu i v případě, že se 

v budoucnu z bariéry stane provizorní, popř. definitvní státní hranice, došlo pouze 

k oddálení ztráty židovského charakteru Izraele. Státní idea Židovského státu (jako 

referenční objekt) tedy zůstává v ohrožení ze strany demografického vývoje 

(funkcionálního aktéra). 

                                                 
175 JACOBY, Tami Amanda. Bridging the Barrier : Israeli Unilateral Disengagement, s. 73. 
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Politickou úlohu plní bariéra jako hranice de facto, která připojuje k izraelskému 

území necelou desetinu Západního břehu. Jde tedy o případ jakési nevyhlášené „tiché 

anexe“, o jejíž potvrzení bude Izrael pravděpodobně v budoucnu usilovat. 

Vedlejším efektem na substátní úrovni je dopad na palestinské civilní 

obyvatelstvo, kterému se často výrazně zhoršily životní podmínky. Na státní úrovni pak 

bariéra nepřímo ovlivňuje mocenské posuny na palestinských územích. 

 

Funkcionální aktér Referenční 

objekt 

Efektivita bariéry 

sebevražední teroristé státní suverenita vysoká 

demografický vývoj státní idea omezená 

Tabulka 5: Efektivita bariéry ve vztahu k jednotlivým bezpečnostním hrozbám
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3 Bezpečnostní plot na hranici USA a Mexika 

Rozhodnutí o přijetí zákona, který autorizoval výstavbu plotu na hranici 

s Mexikem, padlo v říjnu roku 2006. Současně s plotem vyrůstá na hranici integrovaný 

systém senzorů a kamer jako součást technologie SBInet.176 Vzdálené oblasti monitorují 

bezpilotní letouny (UAV). Snaha o vyřešení problému nelegální migrace a pašování 

drog tak vyústila v situaci, kdy se jihozápadní hranice USA proměnila v jistou formu 

bojové linie. Druhá případová studie se bude věnovat procesům, které předcházely a 

které doprovázejí stavbu amerického bezpečnostního plotu. 

 

3.1 Širší souvislosti stavby amerického bezpečnostního plotu 

3.1.1 Transformace Mexika a jeho vztahy s USA 

USA Mexiko 
Rozloha: 9 826 630 km2 Rozloha: 1 972 550 km2 
Počet obyvatel: 303 823 640 (odhad 
2008) 

Počet obyvatel: 109 955 400 (odhad 
2008) 

HDP/obyv. v PPP: 48 000 $ (odhad 
2008) 

HDP/obyv. v PPP: 14 400 $ (odhad 
2008) 

HDI: 0,95 – 15. místo (2006) HDI: 0,842 – 51. místo (2006) 
Giniho koeficient  
(míra sociální nerovnosti): 45 (2007) 

Giniho koeficient  
(míra sociální nerovnosti): 47,9 (2006) 

Podíl obchodu s Mexikem (2007) 
Export: 11,7% (2. místo) 
Import: 10,6% (3. místo) 

Podíl obchodu s USA (2007) 
Export: 82,2% (1. místo) 
Import: 49,6% (1. místo) 

Tabulka 6: Vybrané ukazatele pro USA a Mexiko. (CIA :The 2008 World Factbook [online]; U�DP 
: Human Development Reports [online].) 
 

Vztahy USA a Mexika se během 20. století vyznačovaly uzavřeností na jihu a 

indiferencí na severu. Důvodem na straně Mexika byla zejména obava z amerického 

hospodářského a politického zasahování do záležitostí země.177 Mexiko se svojí 

znárodněnou ekonomikou a vládou jediné hegemonické strany PRI (Partido 

Revolucionario Institucional) pro Spojené státy rovněž nepředstavovalo perspektivního 

partnera. Podobně jako jiné latinskoamerické země financovalo Mexiko svoji výrobní 

soběstačnost příjmy z vývozu nerostných surovin, konkrétně ropy. 

                                                 
176 Jde o tzv. „virtuální plot“, který umožňuje na dálku monitorovat pohyb na hranici. Může sloužit jako 
doplněk plotu nebo ve špatně dostupných místech, kde se s výstavbou fyzické bariéry nepočítá, funkci 
plotu nahrazovat. 
177 KOZÁK, Kryštof. Asymetrické vztahy a migrace : Případ Mexika a USA. 
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Změnu přístupu k USA ze strany Mexika si vynutila až jeho platební 

neschopnost, škrty v sociální oblasti a z toho plynoucí politické změny v osmdesátých 

letech. Probuzený zájem o investice z USA ztělesňoval na Harvardu vzdělaný prezident 

Carlos Salinas Gortari. Prioritou jeho šestiletého funkčního období bylo zapojit se do 

zóny volného obchodu s USA a přilákat do země kapitál potřebný k přestavbě 

průmyslu. 1.1.1994 po čtyřech letech jednání vešla v platnost dohoda NAFTA178, kterou 

lze označit za mezník novodobé mexické historie. Díky členství v integraci Mexiko od 

USA (a nejen od nich) rychle získalo finanční pomoc, která ho zachránila v měnové 

krizi na přelomu let 1994 a 1995.179 

Během devadesátých let rostl vzájemný obchod a s ním i důvěra obou partnerů. 

Transformaci Mexika stvrdilo vítězství kandidáta strany PAN (Partido Acción 

Nacional) Vicente Foxe ve volbách do prezidentského úřadu v roce 2000, který 

vystřídal Ernesta Zedillo de Poncé. Po 71 letech tak skončil monopol PRI a Fox se stal 

symbolem demokratizace. Kromě obchodních sporů byly hlavními problematickými 

tématy jinak vřelých americko-mexických vztahů nelegální migrace a potírání obchodu 

s drogami. V březnu 2005 byla mezi členskými zeměmi NAFTA (USA, Mexiko, 

Kanada) podepsána dohoda o Partnerství pro bezpečnost a prosperitu (SPP), která 

představuje bezpečnostní doplněk NAFTA.180 

Mexická společnost se během transformace rozdvojila a vykazuje známky 

značné ekonomické nerovnosti (viz Giniho koeficient), to se potvrdilo i v těsném 

výsledku prezidentských voleb v roce 2006, kdy kandidát PAN Calderón zvítězil o 

0,5% hlasů.181 Současný mexický prezident Pedro Calderón Hinojosa navíc čelí snad 

největší hrozbě organizovaného zločinu v dějinách Mexika. Ukazatelem vyhrocené 

situace je přibližně 6000 obětí drogových válek v roce 2008 (nejvíce obětí bylo 

zaznamenáno u amerických hranic v Ciudad Juárez).182 

  

3.1.2 Příčiny imigrace z Mexika 

Hnací silou migrace z Mexika do USA byla vždy touha po lepším životě v „El 

Norte“ a cesta za prací. Historicky jde tedy o migraci ekonomickou, která pramení 

                                                 
178 &orth American Forum on Integration : &AFTA Timeline [online]. 
179 CIHELKOVÁ, Eva, et al. Světová ekonomika : regiony a integrace. 
180 COOK, Colleen W. Mexico-U.S. Relations : Issues for the 109th Congress [online], s. 14. 
181 Electoral Geography 2.0 [online]. 
182 BBC [online]. 
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z asymetrického hospodářského postavení zemí.183 Obecně lze za příčinu označit 

mzdový diferenciál mezi Mexikem a USA (kdy nízké mzdy v Mexiku fungují jako tzv. 

„push“ faktor a vyšší mzdy v USA jako „pull“ faktor). Ten lze jen obtížně přesně 

stanovit, nicméně např. Eva Cihelková uvádí, že například v roce 1991, tedy před 

vznikem NAFTA, byl poměr mezd ve zpracovatelském průmyslu 7:1, byť neočištěný o 

sociální pojištění.184 Pro Mexiko samotné mají emigranti velký ekonomický význam 

z důvodu objemu plateb, kterými dotují své chudé příbuzné doma a de facto tak 

nahrazují nefunkční sociální síť.185 Do jisté míry hrála roli push faktoru i politická 

nesvoboda revolučního Mexika a roli pull faktoru spojování rodin imigrantů trvale 

žijících v USA.186 Úlohu hraje podle K. Kozáka i fakt, že mexičtí imigranti mohou 

pociťovat vazbu k území, jež náleželo Mexiku až do americko-mexické války v letech 

1846-48.187 

Od roku 1876, kdy byla imigrační politika přisouzena do federální pravomoci, 

kolísala snaha o regulaci imigrace ze strany USA mezi unilateralismem a 

bilateralismem. Kromě období druhé světové války a krátce po ní měla vždy blíž 

k prvnímu z přístupů. 

K novým dvoustranným jednáním došlo až během funkčního období Vicente 

Foxe. Během čtyř schůzek v roce 2001 byla imigrace předním tématem. Fox usiloval o 

„amnestii“ pro nelegální imigranty v USA a zavedení programu pro krátkodobé 

pracovníky (TWP). Ještě na začátku září 2001 na návštěvě USA vyjádřil Fox přání 

uzavřít dohodu o imigraci do konce roku.188 Teroristické útoky z 9.11. ale radikálně 

změnily přístup americké administrativy, která se na nelegální migraci a volný pohyb 

osob začala dívat z nového – bezpečnostního úhlu pohledu. 

 

3.1.3 Dělení imigrantů 

Imigrace do USA se dělí podle statusu imigrantů na zákonnou a nezákonnou. 

Jiné dělení vychází z okolností vstupu do země a rozlišuje mezi dočasným a 

                                                 
183 KOZÁK, Kryštof. Immigration From Mexico Since 1965 – Challenges for U.S. Policy 
[online]. 
184 CIHELKOVÁ, Eva, et al. Světová ekonomika : regiony a integrace, s. 122. 
185 V roce 2005 tyto platby (remitence) předčily co do hodnoty přímé zahraniční investice. 
186 V současnosti má až 60% Mexičanů příbuzné v USA. (CORNELIUS, Wayne. Impacts of Border 
Enforcement on Unauthorized Mexican Migration to the United States [online].)  
187 KOZÁK, Kryštof. Asymetrické vztahy a migrace – Případ Mexika a USA [online]. 
188 COOK, Colleen W. Mexico-U.S. Relations : Issues for the 109th Congress [online], s. 10. 
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permanentním zákonným vstupem a nezákonným vstupem.189 Statistické odhady počtu 

nelegálních imigrantů v USA ale zahrnují i ty imigranty, kteří přišli legálně a přesáhli 

povolenou dobu pobytu v zemi.  

Nelegální imigrant („unauthorized immigrant“) je vymezen negativně jako 

člověk pobývající v USA, který není občanem Spojených států a nebylo mu uděleno 

povolení k trvalému pobytu („zelená karta“) ani jiný status povolující delší („longer-

term“) pobyt nebo práci v USA.190 Americké úřady tyto lidi označují také jako 

nedokumentované imigranty („undocumented immigrants“) nebo jako nelegální 

„cizince“ („illegal aliens“).191 Podíl nelegálních imigrantů, kteří do země přišli legálně 

se údajně pohybuje kolem třetiny192 až poloviny.193 

 

3.1.4 Nelegální imigrace z Mexika 

Zatím nejvyšší odhady počtu nelegálních imigrantů v USA hovoří až o 20 

milionech osob.194 Střízlivější odhady Pew Hispanic Centre uvádějí pro rok 2008 11,9 

milionu osob (viz Graf).195 Podíl nelegálních imigrantů narozených v Mexiku se podle 

odhadů dlouhodobě pohybuje mezi 50-60% (59% pro rok 2008). Dalších 22% tvoří 

imigranti, kteří pocházejí z jiných zemí Latinské Ameriky.196 Zejména imigranti ze 

Střední Ameriky z větší části pravděpodobně použili Mexiko jako tranzitní zemi na 

cestě do USA.  

                                                 
189 Immigration Policy in the United States [online]. 
190 PASSEL, Jeffrey S. The Size and Characteristics of the Unauthorized Migrant Population in the U.S 
[online]. 
191 V českém překladu nerozlišuji mezi označeními „nelegální imigrant“ a „nedokumentovaný imigrant“. 
V angličtině je ale možné pozorovat významové odstíny v označeních pro nelegální imigranty, které do 
jisté míry vyjadřují postoj mluvčího (autora) k problematice. Je tedy vhodné sledovat kdo a jak o 
imigrantech mluví. Označení „undocumented“ je patrně „nejměkčím“, následuje ho „unauthorized“ a 
„illegal immigrant“, popř. „illegal alien“. Vymezení této škály není samoúčelné. Jak poukazuje Joseph 
Nevins, spojení „illegal immigrant“ se „ukázalo jako extrémně mocný nástroj mobilizace veřejné podpory 
pro posílení ochrany hranice a boje proti imigraci [vůbec].“ (NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : 
the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-Mexico boundary, s. 10). Sám Nevins tento 
rétorický konstrukt vždy uvádí v uvozovkách. 
192 Immigration Policy in the United States [online]. 
193 ANDREAS, Peter. The Escalation of U.S. Immigration Control in the post-NAFTA Era. 
194 The Christian Science Monitor [online]. 
195 PASSEL, Jeffrey S, et al. Trends in Unauthorized Immigration : Undocumented Inflow 
Now Trails Legal Inflow [online]. 
196 PASSEL, Jeffrey S, et al. Trends in Unauthorized Immigration : Undocumented Inflow Now Trails 
Legal Inflow [online]. 
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Od počátku nelegální imigrace, který lze klást do roku 1917197, bylo na problém 

nahlíženo z hlediska ekonomického a sociálního. Imigrace zpočátku nebyla příliš 

spojována s národní bezpečností. Výjimku představovala pouze válečná léta 1917-18 a 

1941-45, kdy byla z obavy z nepřátelských špionů zapojena do střežení hranice armáda. 

Joseph Nevins v její úloze vidí kořeny pozdější Border Patrol.198 

Tendence ze strany státu pasovat imigranty do role národní bezpečnostní hrozby 

se vynořovaly postupně zejména od 70. let. Už na konci let šedesátých se objevily 

varovné komentáře hovořící o hrozbě vzniku „amerického Québecu“.199 Negativní 

postoj státu i veřejnosti k přistěhovalcům posílila trojnásobná ekonomická krize první 

poloviny 70. let.200 Tehdy také vzrostl počet ročně zadržených imigrantů na hranici a do 

čela Imigrační a naturalizační služby (INS) byl prezidentem Fordem jmenován bývalý 

důstojník námořní pěchoty Leonard Chapman. Carterova administrativa usilovala o 

nové zákonné restrikce ve vztahu k zaměstnavatelům nelegálních migrantů a současně o 

posílení hraniční kontroly. Reaganova vláda pak považovala „znovunabytí kontroly“ 

nad americkými hranicemi za svůj prioritní úkol a nelegální imigranti se v této době 

stali součástí státní bezpečnostní agendy. 

Další nárůst nelegální imigrace přinesla mexická transformace v osmdesátých a 

devadesátých letech. V roce 1986 se počet zadržených na hranici zvýšil o necelou 

polovinu na 630 000 osob.201 Téma bylo silně politizováno jednak na místní úrovni, což 

se projevovalo restrikcemi jednotlivých států (např. později zamítnutým kontroverzním 

Návrhem č. 187 v Kalifornii z roku 1994), jednak na federální úrovni, kde byly přijaty 

dva reformní zákony. Ani ty však zásadní zlom nepřinesly. Šlo o zákon IRCA (Illegal 

Reform and Control Act)202 přijatý už roku 1986 a IIRIRA (Illegal Immigration Reform 

and Immigrant Responsibility Act) z roku 1996. 

                                                 
197 Tehdy byla zavedena tzv. „daň z hlavy“ 8$. Za první nelegální imigranty lze označit ty, kteří se 
placení této daně vyhnuli. (Customs and Border Protection [online]).  
198 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 30.  
199 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 62. 
200 Tehdy došlo souběžně ke krizi surovinové, výrobní i potravinové. 
201 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 77. 
202 Zákon IRCA umožnil legalizaci zemědělským pracovníkům, kteří byli v USA zaměstnáni alespoň po 
dobu 90 dní, a imigrantům, kteří žili bez dokumentů v USA minimálně od roku 1984 (celkem 2,7 milionu 
osob). Zaváděl také přísnější postih zaměstnavatelů nedokumentovaných imigrantů, jeho dodržování 
v praxi je však hodnoceno jako neefektivní. (KOZÁK, Kryštof. Asymetrické vztahy a migrace – Případ 
Mexika a USA). 
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Postoj k imigraci nebyl nicméně nikdy zcela jednoznačný. Zejména během 

devadesátých let byla imigrační opatření ovlivněna snahou balancovat mezi 

protichůdnými zájmy zaměstnavatelské lobby a odborů a jednotný názor na postih 

nelegální imigrace nepanoval ani mezi příslušníky části hispánské komunity, která 

legálně žila v USA již delší dobu.203 Ambivalentní postoj americké vlády se projevoval 

přijímáním částečných opatření, která měla uspokojovat lokální zájmy spíše než hledat 

systémové řešení. Na mikroekonomické ani makroekonomické úrovni totiž nemusí 

představovat nelegální imigrace pouze zápory, přináší například snížení pracovních 

nákladů a větší konkurenceschopnost průmyslových podniků.204 Naopak pro státní a 

federální rozpočet nelegální migrace obecně představuje větší výdaje než příjmy.205 

Z těchto důvodů se shoda na řešení problému hledala nesnadno. 

Vzhledem k původně ekonomickému charakteru imigrace se doufalo 

v samoregulaci přílivu nelegálních pracovníků a přistěhovalců. V této souvislosti se 

značné naděje vkládaly do fungování NAFTA, od níž se sice očekávalo krátkodobé 

posílení imigračních tlaků, dlouhodobě měl ale volný obchod imigraci utlumit díky 

růstu počtu pracovních příležitostí v Mexiku a rozvoji země.206 Po patnácti letech od 

vstupu dohody v platnost a konci všech přechodných období ale nelegální imigrace 

výrazně nepoklesla. Do roku 2007 naopak rostla v řádu několika set tisíc nelegálních 

imigrantů ročně. První meziroční pokles mexické a současně celkové nelegální imigrace 

přinesl až rok 2008, kdy se začaly projevovat důsledky finanční krize v USA. 

Zlom, který rámuje současnou etapu v přístupu k nelegální imigraci, představuje 

období po 9.11.2001, kdy se k tradičnímu ekonomickému a sociálnímu vidění migrace 

přidává problematika teroristické bezpečnostní hrozby. Ta do značné míry komplikuje 

úsilí o nalezení konsenzu v otázce imigrační reformy. Mezi množstvím nelegálních 

imigrantů totiž mohou proklouznout přes hranici s Mexikem potenciální útočníci. 

Postupně dochází ke směšování ekonomických a sociálních témat s čistě bezpečnostní 

problematikou, přičemž u různých politických skupin obvykle jedno vidění dominuje. 

Tato etapa trvá do současnosti a projevuje se stále rafinovanějšími metodami ochrany 

hranice včetně výstavby pohraničního plotu. 

 

                                                 
203 KOZÁK, Kryštof. Immigration From Mexico Since 1965 – Challenges for U.S. Policy 
[online]. 
204 Kryštof Kozák připomíná také Greenspanovo pochvalné vyjádření o potlačujícím vlivu na inflaci. 
205 The Impact of Unauthorized Immigrants on the Budgets of State and Local Governments [online]. 
206 ACEVEDO, Dolores, ESPENSHADE, Thomas J. Implications of a North American Free 
Trade Agreement for Mexican Migration into United States, s. 740. 
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3.2 Vývoj opevňování americko-mexické hranice do roku 2001 

3.2.1 Geografie hranice 

Podoba současné americko-mexické hranice je důsledkem událostí z poloviny 

19. století. Od vyhlášení nezávislosti Mexika v roce 1821 do roku 1836 zahrnovalo 

území Mexika dnešní americké státy Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, Nové Mexiko, 

Texas, větší část Colorada a části území Wyomingu, Kansasu a Oklahomy. Roku 1836 

došlo k odtržení Texasu, kde se během desítek let usazovali bílí farmáři, kteří nakonec 

území zcela ovládli. Po vytoužené anexi Texasu ze strany USA a mexicko-americké 

válce byla v roce 1848 uzavřena smlouva Guadalupe-Hidalgo. Jejím přijetím Mexiko 

odstoupilo přibližně dvě pětiny svého území Spojeným státům. Průběh hraniční linie 

mezi USA a Mexikem byl pak definitivně určen  tzv. Gadsdenovou koupí z roku 1853, 

která zahrnovala na nerosty bohatou jižní část Arizony a Nového Mexika. Spolu 

s územím anektovaly USA po válce s Mexikem i přibližně 100 000 Mexičanů a 200 000 

domorodých obyvatel.207 

Současná hraniční linie je přibližně ze třetiny stanovena uměle a to na hranicích 

Kalifornie (226 km), Arizony (600 km) a Nového Mexika (289 km), přirozenou hranici 

v případě Texasu tvoří Rio Grande (1997 km). Celková délka dosahuje 3 112 km 

(necelých 2 000 mil).208 Hranice prochází většinou nehostinným horským a pouštním 

terénem. Leží na ní přes tři desítky americko-mexických souměstí, tzv. „twin towns“. 

Jejich celková populace dynamicky roste. V roce 2000 činila 12 milionů a prognóza pro 

rok 2020 počítá až s 24 miliony.209 Z pohledu ochrany hranice je důležité odlišit 

sektory, kde působí americká Border Patrol. Mají totiž vlastní administrativní hranice, 

které se neřídí hranicemi států. V jejich rámci se pak sčítají statistiky zadržených a 

zatčených imigrantů. Od západu na východ lemuje mexickou hranici devět sektorů: San 

Diego, El Centro, Yuma, Tucson, El Paso, Marfa, Del Rio, Laredo a údolí Rio Grande.  

 

                                                 
207 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 19. 
208 BEAVER, Janice Cheryl. U.S. International Borders : Brief Facts [online]. 
209 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 5. 
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3.2.2 Ochrana hranice ve dvacátém století 

Míra ochrany hranice závisela vedle imigrační politiky také na místních a 

federálních opatřeních vůči pašerákům a na mezinárodní situaci. Obecně ochranu 

hranice můžeme rozdělit na ochranu 1) v místech přechodu („port of entry“) a 2) mezi 

oficiálními přechody. Zatímco regulace pohybu na hraničních přechodech byla 

zavedena již po anexi mexických území v 19. století, mezi přechody existoval prakticky 

neomezený přeshraniční pohyb osob až do roku 1917. Jediná omezení se týkala 

Číňanů.210 I po válce zahrnovala kontrola hranice jen vybrané oblasti a zaměřovala se na 

pašeráky, nikoli na pracovní migranty. Posílení hlídek přinesla americká prohibice z let 

1920-33. Funkce hranice byla v této době výhradně ekonomická, popř. policejní. 

V květnu 1924 vznikla U.S. Border Patrol, která až od prosince v uniformách 

hlídala mexickou hranici mezi jednotlivými přechody.211 Průměrný počet 0,14 agenta na 

kilometr ale znamenal spíše symbolickou přítomnost. Největší meziroční nárůst počtu 

agentů do devadesátých let přinesly roky 1941 (712), 1955 (400), 1985 a 1986 (758 a 

461). První případ souvisí s válečnými bezpečnostními opatřeními. Navýšení roku 1955 

bylo důsledkem Eisenhowerovy operace „Wetback“ spojené s deportacemi nelegálních 

imigrantů a nárůst z let 1985 a 1986 byl dán přijetím zákona IRCA. Obecně lze nárůst 

počtu agentů přičítat spíše republikánským vládám. Do nástupu Billa Clintona do 

funkce prezidenta byly zodpovědné za 76% všech navýšení od vzniku Border Patrol. 

Nejvíce pohraničních  agentů přibylo v době Reaganovy iniciativy „war on 

drugs“, kdy se BP zapojila do Taktické skupiny pro boj s drogami podél jihozápadní 

hranice (Southwest Border Drug Task Force). Tehdy došlo ke stírání doposud výhradně 

protiimigračního poslání INS, mateřské agentury pohraniční stráže.212 Během 

republikánských vlád tak bezpečnostní funkce hranice spočívala do značné míry 

v potírání kriminality. Současně přicházelo také více uprchlíků z konflikty postižených 

zemí (Salvadoru, Guatemaly a Nikaraguy), které se INS pokoušela zastavit.213 

Kvalitativní i kvantitativní skok v práci Border Patrol přinesla 90. léta 20. století. 

Ještě v roce 1993 se Clinton v rámci snižování vládních výdajů v rámci iniciativy 

REGO („reinventing government“) snažil oslabit přítomnost agentů na hranici. 

                                                 
210 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 25. 
211 Customs and Border Protection [online]. 
212 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 69. 
213 Tamtéž 
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Vyostřená politická licitace s kalifornským guvernérem Petem Wilsonem o imigrantské 

hrozbě a nový nápor imigrantů po vzniku NAFTA ale přinesly obrat v Clintonově 

záměru. INS se stala nejrychleji rostoucí agenturou v USA214 a počet agentů BP se více 

než zdvojnásobil (viz Příloha č.  5). Kvalitativní změnu přinesla nová strategie 

„prevence odstrašením“215 z roku 1993, která vystřídala předchozí přístup, jež by šel 

shrnout jako „pochytat co nejvíc“. Autorem strategie byl iniciativní náčelník Border 

Patrol v sektoru El Paso Silvester Reyes.216 Operace „Blokáda“, po mexických 

protestech přejmenovaná na „Hold the line“ („Udrž čáru“), spočívala v nasazení 

velkého množství agentů BP na frekventovaných úsecích hranice. Demonstrace síly 

přinesla úspěch v podobě snížení počtu zadržených v sektoru El Paso o 76%.217 

Souběžně s agenty bylo využito až třímetrového oplocení, „stadiónové“ osvětlení, 

infračervené senzory, termokamery, detektory pohybu a byly vybudovány nové cesty.218 

Oplocení hranice však nebylo novinkou. Již během Carterovy vlády se objevily 

první návrhy vybudovat na hranici Kalifornie s Mexikem ploty proti imigrantům, což se 

setkalo s odporem ze strany zastupitelů San Diega a místních obyvatel. Americké 

veřejné mínění se však k myšlence oplotit některé úseky podle průzkumů stavělo 

poměrně příznivě.219 Nakonec bylo postaveno jen několik mil plotů, které byly zakrátko 

silně zdemolovány. „Carterova tortillová opona“, jak se o oplocení tehdy hovořilo, byla 

prvním neumělým pokusem, který byl s větší účinností opakován za Clintona. 

Symbolem opevňování devadesátých let se stala Texasem inspirovaná operace 

„Gatekeeper“ („Strážce brány“). Zahrnovala celý sektor San Diega (asi 106 km 

hranice), na jehož území mezi lety 1990-93 vyrostl přes 22 km dlouhý ocelový plot 

vysoký tři metry. Podobně jako v El Pasu i tady poklesl počet zadržených, v oplocených 

místech postupně o 94%.220 Šlo však o regionální „Pyrrhovo vítězství“, které se ve 

výsledku projevilo pouze přesměrováním toku imigrantů do nehostinných oblastí 

mexické hranice. „Tabu“ výstavby bariéry však již bylo prolomeno. V červnu 1996 se 

                                                 
214 ANDREAS, Peter. The Escalation of U.S. Immigration Control in the post-NAFTA Era, s. 595. 
215 Někdy se používá označení „Turn back south (TBS)“. 
216 Sektor byl po San Diegu druhou nejvíce frekventovanou oblastí podle počtu zadržených nelegálních 
imigrantů. 
217 CORNELIUS, Wayne. Efficacy and Unintended Consequences of U.S. Immigration Control Policy, s. 
662. 
218 CORNELIUS, Wayne. Efficacy and Unintended Consequences of U.S. Immigration Control Policy, s. 
663. 
219 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 72. 
220 Šlo o okrsky Imperial Beach a Chula Vista. (NETO, Blas Nuñez, GARCIA, Michael John. Border 
Security : The San Diego Fence [online].) 
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objevila obvinění ze strany předsedy odborů Border Patrol, že údaje o úspěších operace 

jsou podvržené.221 Vyšetřovací komise však pochybení neodhalila a aféru lze 

pravděpodobně přičíst na vrub vnitřním sporům uvnitř Border Patrol. Příklad San Diega 

v letech 1997 a 1999 následovaly operace v sektorech Tucson a Rio Grande. Do května 

1997, kdy byla příslušníkem námořní pěchoty zastřelena mexická dívka, pomáhala na 

některých úsecích strážit hranici armáda. Ta se jinak účastnila zejména logistických 

operací. 222 

V prvním období od 70. let do schválení zákona Secure Fence Act v roce 2006 

bylo postaveno přes 100 km ocelových plotů zejména v oblastech hraničních 

souměstí.223 Šlo v podstatě o „záplatování“ problematických úseků s vysokou 

přeshraniční kriminalitou a největšími počty zadržených imigrantů. Po roce 2002, kdy 

došlo k zásadní institucionální přestavbě INS a Border Patrol, získala i ochrana hranice 

nový rozměr. 

 

3.3 Od 11. září k separační bariéře: politický proces 

3.3.1 Bezpečnost hranice v domácím bezpečnostním diskurzu 

Výstavba bariéry je tématem domácí politiky minimálně na třech frontách: v boji 

s terorismem, v imigrační politice a v boji s drogami. Z toho plyne odlišení tří 

ohrožujících funkcionálních aktérů: 1) teroristických skupin, 2) nelegálních imigrantů a 

3) pašeráků drog.  

Ad 1) Americká pozornost a s ní i domácí bezpečnostní diskurz se po 

teroristických útocích obrátily k jižní hranici. Ačkoli všichni útočníci na Světové 

obchodní centrum v roce 2001 měli platná americká víza a žádný z jejich kompliců 

nepřišel do země z Mexika224, stala se propustnost hranice akutním bezpečnostním 

problémem.225 V roce 1994 zněla mise Border Patrol: „Dobře zvládnutá hranice posílí 

národní bezpečnost a ochrání naše přistěhovalecké dědictví“226. O deset let později už 

                                                 
221 Office of Inspector General Special Report : Operation Gatekeeper: An Investigation Into Allegations 
of Fraud and Misconduct [online]. 
222 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 92 
223 Výpočet na základě údajů Customs and Border Protection o délce dokončeného oplocení. 
224 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 92 
225 Např. pachatelé prvního bombového útoku na WTC z roku 1993 byli pravděpodobně v zemi 
nelegálně. (NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the 
U.S.-Mexico boundary, s. 88) 
226 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 43 
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prioritní mise zněla „zabránit teroristům a jejich zbraním, včetně zbraní hromadného 

ničení, ve vstupu do Spojených států.“227 Oficiální rétorika tedy ztratila na abstraktnosti 

a posunula se ke (zdánlivě) konkrétní hrozbě terorismu. Podle statistik Customs and 

Border Protection (CBP) byl například v roce 2008 zadržen na hranicích v průměru 

jeden podezřelý z terorismu denně. Statistika už ale neuvádí v kolika případech se 

podezření potvrdilo.228 

Ad 2) Dlouhodobým a původním motivem k výstavbě bariéry byli nelegální 

imigranti sami o sobě. V ovzduší národního ohrožení terorismem se z imigrační politiky 

stal nástroj vyššího cíle národní bezpečnosti. V tomto smyslu představil George Bush 

svůj úmysl posílit výstavbu fyzických bariér a ochranu hranice vůbec jako první ze tří 

bodů své bezpečnostní strategie. Druhý bod představuje lepší prosazování imigračního 

práva ve vnitrozemí a třetí zavedení programu pro dočasné pracovníky (TWP).229 Po 

návštěvě Arizony a Texasu na konci listopadu 2005 shrnul svůj plán jako „posílení 

americké bezpečnosti cestou komplexní imigrační reformy“.230  

Ad 3) Hrozba drogových kartelů v příhraničním regionu narůstala od 80. let 20. 

století, kdy se prosadilo pašování přes Mexiko oproti námořní trase přes Floridu. 

V současnosti putuje do USA přes Mexiko asi 60% kokainu, většina heroinu, 

marihuany a metamfetaminů.231 Trasy ovládají čtyři největší kartely232, jejichž aktivity 

představují vážnou destabilizační hrozbu jak pro příhraniční region tak pro celé Mexiko. 

Celkový objem obchodu s drogami z Mexika dosahuje údajně 15 až 50 miliard dolarů 

ročně.233 Při pronásledování kartelů došlo podle DHS v letech 2001-2005 ke 144 

narušením amerického území ze strany mexické armády.234 Drogový problém tak 

posiluje i spor o hraniční režim s Mexikem. 

Všechny tři bezpečnostní hrozby představují ohrožení americké státní 

suverenity, tj. schopnosti efektivně kontrolovat dodržování práva na svém území. 

V případě nelegální imigrace spočívá ohrožující účinek v masovém porušování zákonů, 

v případě terorismu jde o psychologický dopad na společnost, popř. o hmotné škody, a 

v případě obchodu s narkotiky 

                                                 
227 Customs and Border Protection [online]. 
228 Customs and Border Protection [online]. 
229 K myšlence plánu se v prezidentské kampani 2008 přihlásil také John McCain. 
230 COOK, Coleen W. Mexico-United States Dialogue on Migration and Border Issues [online]. s. 16. 
231 ANDREAS, Peter. Politics on Edge: Managing the US-Mexico Border, s. 64. 
232 Podle New York Times jde o kartely Federation, Tijuana Cartel, Juarez Cartel a Gulf Cartel. 
(MOORE, Solomon. Border Proves No Obstacle for Mexican Cartels.) 
233 WEINTRAUB, Sidney. Obama and Mexico [online]. 
234 COOK, Colleen W. Mexico-U.S. Relations : Issues for the 109th Congress [online], s. 17. 
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jde kromě porušování práva rovněž o ekonomické a sociálně patologické dopady. 

3.3.2 Proměna institucionálního rámce ochrany hranice po 11. září 

Od svého vzniku spadala Border Patrol postupně pod tři ministerstva. Zpočátku 

(1924-1940) to bylo ministerstvo práce, kde fungovala do roku 1933 jako součást Úřadu 

pro imigraci a po jeho sloučení s Úřadem pro naturalizaci byla složkou Imigrační a 

naturalizační služby (INS). Prioritní postavení bezpečnosti hranice během války se 

odrazilo v přesunu INS a s ní i Border Patrol pod ministerstvo spravedlnosti 

(Department of Justice – DoJ). Za bezpečnost hranice zodpovídal jakožto hlava DoJ 

Generální prokurátor, a to od roku 1940 do roku 2002. V roce 1996 tak byla zákonem 

IIRIRA pověřena přímo generální prokurátorka Janet Reno navýšením počtu agentů 

Border Patrol a poprvé explicitně také stavbou hraničního oplocení. Šlo o realizaci 

druhé vrstvy speciálně navrženého oplocení v sektoru San Diego. 

V rámci nové bezpečnostní politiky George Bushe došlo k přerozdělení 

kompetencí INS, která zanikla v roce 2002 schválením zákona Homeland Security Act 

(Public Law No. 107-296). Kompetence dostaly nové agentury, které spadaly pod 

rovněž nově vytvořené ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland 

Security – DHS). Imigraci a naturalizaci dostala na starosti agentura USCIS (U.S. 

Citizenship and Immigration Service), bezpečnost přímo na hranici dostal do 

kompetence úřad CBP (Customs and Border Protection) a kriminálně pátrací úlohu ve 

vnitrozemí získal úřad ICE (Immigration and Customs Enforcement).235 Ochrana 

hranice byla institucionálně oddělena od imigrační politiky. Výstavba plotu tak vplynula 

do pravomoci ministra pro vnitřní bezpečnost, jímž byl za Bushovy vlády Michael 

Chertoff. 

 

3.3.3 Přijímání legislativních opatření ve vztahu k výstavbě bariéry a 

politické souvislosti 

Po zákoně IIRIRA z roku 1996, který výslovně autorizoval INS k posílení 

existující bariéry, nastala desetiletá pauza. Stavba se navíc zastavila po 15 km kvůli 

porušení zákonů o ochraně životního prostředí. Pokračovat mohla po tom, co byla jako 

součást zákona RealID Act z roku 2005 vytvořena pravomoc pro ministra vnitřní 

bezpečnosti uspíšit výstavbu bariéry přijetím nezbytných výjimek ze zákona (tzv. 

                                                 
235 Immigration Policy in the United States [online]. 
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„waivers“). Tuto pravomoc pak ministr využil, někdy i poněkud kontroverzně, ve více 

než čtyřiceti případech. 236 

V polovině prosince 2005 prošel Sněmovnou reprezentantů návrh zákona o 

ochraně hranice, antiteroristických opatřeních a kontrole nelegální imigrace (H.R.4437). 

Mimo jiné požadoval instalaci plotu a sledovacího zařízení podél mexicko-americké 

hranice. Senátem však návrh neprošel.237 Bariéra ale zůstala ve hře a 13.9.2006 byl 

Sněmovně předložen republikánský návrh zákona Secure Fence Act o výstavbě 

dvojitého zesíleného plotu v délce asi 850 mil (1367 km). Šlo o oživení myšlenky Pata 

Buchanana, který navrhoval 2 000 mil dlouhý plot již během prezidentské kampaně 

v roce 1996.238 Ve Sněmovně reprezentantů návrh podpořilo 219 Republikánů z 225 

(97%) a 64 Demokratů z 195 (33%). V Senátu už hlasovala pro jak většina Republikánů 

(54 z 55) tak většina Demokratů (26 ze 43) včetně senátorů Obamy a Bidena239. Zákon 

byl prezidentem Bushem podepsán 43 dní od předložení 26.10. 2006 a vzbudil značný 

ohlas veřejnosti i na poli mezinárodních vztahů. Někteří kritici ho spojovali i 

s republikánskou kongresovou kampaní a se snahou odvrátit pozornost od neúspěchů v 

Iráku. 

Deklarovaným účelem zákona je „vytvořit operační kontrolu nad mezinárodními 

pozemními a námořními hranicemi Spojených států“.240 Operační kontrolu zákon 

definuje jako „prevenci všech nezákonných vstupů do USA včetně vstupu teroristů, 

dalších nezákonných cizinců [...] narkotik a dalšího kontrabandu“241. Zákon autorizoval 

nejen bariéru na hranici s Mexikem, ale rovněž – k nelibosti kanadské vlády – 

provedení studie o možnosti realizace podobné bariéry na severní hranici USA. Bushův 

postoj k zákonu nebyl jednoznačný a je možné, že plot vnímal jako dočasné „nutné zlo“. 

Po volbách 2006 a vzniku demokratické většiny v Kongresu byl původní zákon 

revidován v rámci zákona o přidělení státních zdrojů (P.L. 110-161 Consolidated 

Appropriations Act of 2008). Výsledkem bylo „změkčení“ původních opatření. Místo 

850 mil dvojvrstvého plotu mělo být postaveno ne méně než 700 mil oplocení a dalších 

                                                 
236 Pro podrobnosti viz NETO, Blas Nuñez. Border Security: Barriers Along the U.S. International Border 
[online]. 
237 COOK, Colleen W. Mexico-U.S. Relations : Issues for the 109th Congress [online]. 
238 ANDREAS, Peter. Politics on Edge: Managing the US-Mexico Border. Current History. 2006, Vol. 
105, No. 688, s. 68. 
239 Joseph Biden prosazoval větší přípěvek armádních technologií k ochraně hranice již v roce 1990. 
(ANDREAS, Peter, PRICE, Richard. From War Fighting to Crime Fighting : Transforming the American 
National Security State, s. 38). 
240 Secure Fence Act of 2006 (Pub.L. 109-367) [online]. 
241 Tamtéž 
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opatření potřebných k nabytí operační kontroly hranice.242 Místo pěti původním 

zákonem závazně stanovených úseků určených ke stavbě nyní bylo předepsáno pouze 

prioritních 370 mil k dostavbě do konce roku 2008. Konkrétní umístění bariéry měl 

určit ministr vnitřní bezpečnosti Chertoff. 

Souběžně se stavbou bariéry vyhlásilo ministerstvo operaci Jump Start, v jejímž 

rámci došlo postupně k největšímu navýšení počtu agentů Border Patrol v historii.243 

Bushova administrativa tak přispěla k ochraně hranice s Mexikem největším dílem ze 

všech dosavadních vlád. 

 Od nástupu Baracka Obamy do úřadu prezidenta nebyly na půdě Kongresu 

přijaty další legislativní kroky ve vztahu k bariéře. V nové vládě zaujala post ministryně 

pro vnitřní bezpečnost bývalá guvernérka Arizony Janet Napolitano. Ta pokračovala 

v dostavbě dosud nedokončených úseků bariéry. Rozšíření bariéry nad rámec, jež 

vyžaduje stávající legislativa, je ale na základě Obamových dosavadních prohlášení 

spíše nepravděpodobné.244  

  

3.3.4 Zastánci a odpůrci bariéry v USA 

Obecně lze shrnout, že proti stavbě plotu jsou spíše Demokraté, mezi zastánce 

opevnění hranice naopak obvykle patří Republikáni. Z jejich strany se také častěji 

ozývají vyjádření o „invazi nelegálů“ a nutnosti „zachránit Spojené státy“.245 Zastánci 

plotu se dělí na ty, kteří chtějí plot všude, a ty, kteří plot chtějí jen pokud prokáže svoji 

efektivnost. Do první skupiny „maximalistů“ patří např. konzervativní politik Pat 

Buchanan a kalifornský republikánský kongresman Duncan Hunter, přezdívaný 

„Secretary of Da Fence“.246 Naopak mezi umírněné zastánce plotu patří současný 

prezident USA Barack Obama. 

Americké veřejné mínění se podle průzkumů z roku 2006 stavělo ve více než 

60% proti stavbě plotu. O dva roky později bylo podle agentury Press Ipsos proti již jen 

                                                 
242 NETO, Blas Nuñez. Border Security: Barriers Along the U.S. International Border [online], s. 10-11. 
243 Během operace Jump Start její řady rozšířilo téměř 6000 příslušníků Národní gardy, celkový počet 
agentů mezi lety 2001-2008 narostl o 8287 mužů. Na přístupových hraničních komunikacích pokračovalo 
také budování checkpointů. 
244 Je pravděpodobné, že k revizi projektu dojde po vypršení smlouvy s Boeingem v roce 2009. 
245 Na tiskové konferenci republikánských kongresmanů v červnu 2008 se hovořilo mimo jiné i o 
případech, kdy se mezi zadrženými nelegálními imigranty nacházeli členové Hizballáhu. 
246 NEVINS, Joseph, DUNN, Timothy. Barricading the Border., s. 21. 
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48% obyvatel a 49% podporovalo stavbu bariéry.247 V Mexiku panuje dlouhodobý 

nesouhlas s plotem. V roce 2006 se proti výstavbě vyjádřilo asi 90% dotazovaných.248 

Vzácností nejsou ani veřejné manifestace nesouhlasu s bariérou. Ty se objevily 

zejména v Texasu. V El Paso a Ciudad Juarez společně protestovali starostové měst 

v rámci akce „Hands across Rio Grande“. Další texaská města například odmítla 

vyčlenit na stavbu bariéry pozemky. 

3.4 Realizace bariéry 

3.4.1 Aspekty výstavby 

Stavitelé  

Americký bezpečnostní plot vzniká jako součást taktické infrastruktury v rámci 

tzv. Secure Border Initiative (SBI), kterou vyhlásil v listopadu roku 2005 ministr pro 

vnitřní bezpečnost Michael Chertoff. Stavba započala v červenci roku 2006 ještě před 

schválením zákona Secure Fence Act. Kromě fyzické bariéry se od února 2008 testuje 

rovněž technologie virtuálního plotu SBInet. Jde o systém, který má informace ze všech 

senzorů, kamer a dalších snímačů pohybu integrovat do jedné informační sítě. 

Výhradním kontraktorem vládní zakázky na SBInet je firma Boeing. Taktickou 

infrastrukturu realizovaly dosud zvláštní sbory americké armády (U.S. Army Corps of 

Engineers – USACE), národní gardy a částečně také Border Patrol. Omezeně jsou na 

výstavbu najímány soukromé firmy. Touto metodou vláda do jisté míry šetří náklady na 

pracovní síly. 

 

Finanční náklady  

 Rozpočet taktické infrastruktury spadá pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti a 

z malé části také pod Ministerstvo obrany. Zatímco mezi lety 1996-2005 tvořila částka 

vyhrazená na výstavbu plotů necelých 980 milionů dolarů, pro období 2006-2009 se 

počítá s celkovou částkou 3,8 miliardy dolarů.249 Přímá zátěž pro státní rozpočet je 

zanedbatelná (max. asi 0,5‰ za rok). Celý životní cyklus plotu by během dvaceti pěti 

let údajně mohl dosáhnout částky až 47 miliard dolarů.250 

  

                                                 
247 World Public Opinion : Americans, Mexicans Reject Border Fence [online]. 
248 World Public Opinion : Americans, Mexicans Reject Border Fence [online]. 
249 Údaj ve stálých cenách 2005. 
250 MAGNUSSON, Stew. Cost of New Border Fencing Could Reach $47 billion., s. 33. 
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Vyvlastňování pozemků 

 Zajištění pozemků v hraničním pásmu je zjednodušeno skutečností, že 20 metrů 

široký pás podél hranice Kalifornie, Arizony a Nového Mexika je federálním majetkem. 

Potřeba vyvlastnit pozemky se tak stává problémem pouze v Texasu a tam, kde je 

k realizaci plotu potřeba širší území než federálních 20 metrů. Vyvlastnění neupravuje 

žádná zvláštní norma, postupuje se podle principu „spravedlivé náhrady“. 

 

Ochrana životního prostředí 

 Jiným problémem jsou protesty organizací chránících životní prostředí. 

Hlavními otázkami je nemožnost migrace ohrožených druhů zvířat (např. ocelota, 

jaguára sonorského a vidloroha). Další komplikací je výstavba v záplavových oblastech. 

Ochrana přírody je naopak nepřímo posílena zamezením vjezdu pašeráckých terénních 

vozidel do národních parků jako je Organ Pipe Cactus National Monument.251 

  

3.4.2 Podoba a trasa plotu 

Zatímco starší verze plotu z 90. let ze San Diega a dalších měst vznikaly 

z armádních přebytků přistávacích panelů z Vietnamu, novější varianty vycházejí z 

návrhů Sandia Laboratories a Boeingu. V květnu 2007 tyto společnosti dokončily 

testování celkem 9 typů bariér. Obecně lze rozlišit tři základní typy dosud využitého 

oplocení: 

 

1) Primární oplocení proti pěším přechodům. Tento typ je jednořadový a zahrnuje 

všechny „vietnamské“, pilotové, výpletové a tyčkové úseky současného 

oplocení. 

2) Sekundární oplocení proti pěším přechodům. Návrh pochází ze studie Sandia 

Laboratories. Vyznačuje se dvěma vrstvami plotu a přístupovou zónou (územím 

nikoho) pro Border Patrol mezi nimi. První plot vznikl v San Diegu v roce 1996. 

3) Plot proti vozidlům využívaný v pouštních a odlehlých oblastech. Nebrání 

v pěším přechodu hranice.252 

 

                                                 
251 NETO, Blas Nuñez. Border Security: Barriers Along the U.S. International Border [online], s. 18. 
252 NETO, Blas Nuñez. Border Security: Barriers Along the U.S. International Border [online]. s. 34-35. 
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Navzdory původní snaze prosadit dvou- či vícevrstvý (sekundární) plot podél 

celé hranice, přijalo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti závazek instalovat do konce roku 

2008 370 mil (asi 595 km) plotu proti pěším přechodům hranice a 300 mil (483 km) 

proti vozidlům. Od července 2006 do 19.12. 2008 bylo postaveno 334 km většinou 

jednořadového pěšího plotu (56%) a 429 km (89%) vozidlového plotu.253 Plot proti 

pěším je obvykle vysoký kolem tří metrů, někdy nastaven v negativním sklonu, a 

většinou je skrz něj alespoň částečně vidět. 

Skoro celý plot lemuje pozemní hranici Kalifornie, Arizony a Nového Mexika 

s Mexikem. Jen malá část se nachází podél říční hranice Texasu. Plot je na mnoha 

místech přerušen buď kvůli terénním překážkám, vlastnickým sporům nebo odporu 

indiánských kmenů.254 

Postupně je fyzický plot rozšiřován o virtuální složku. Programy SBInet zahrnují 

montáž věží s autonomními monitorovacími systémy a zavedení celostátní informační 

sítě pro řízení, kontrolu, komunikaci a zpravodajství – C3I. Jednotlivé prvky systému 

mají být instalovány během následujících let také na americko-kanadské hranici (tzv. 

Northern Border Project).255 

 

3.5 Efekty bariéry 

 V následující části se pokusím odpovědět na otázku po účinnosti bariéry ve 

smyslu vytvoření operační kontroly americké hranice s Mexikem a s pomocí Waynea 

Cornelia najít některé vedlejší dopady na substátní aktéry (migranty a pašeráky). 

3.5.1 Efektivita bariéry 

Border Patrol využívá jako výkonnostní statistiku kontroly hranice nejčastěji 

počet zadržených. Ten má reflektovat celkový počet pokusů o nelegální přechod hranice 

a odstrašující efekt její ochrany. Odborníci se shodují, že je to měřítko nedostatečné, 

nicméně nejméně špatné z existujících. Jeho chybou je (1) opakované zaznamenání 

týchž migrantů. (2) Na základě počtu zadržených při neznalosti počtu úspěšných 

                                                 
253 Department of Homeland Security : Southwest Border Fence [online]. 
254 Nejvíce vzdoroval arizonský kmen Tohono O’odham, jehož příslušníci tradičně  křižují hranici 
s Mexikem, kde se nachází některá jejich posvátná místa. Další tři kmeny žijící v rezervacích na hranici 
s Mexikem jsou: Cocopa a Kečenové v Arizoně a Kickapoo v Texasu. 
255 Customs and Border Protection [online]. 
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přechodů rovněž nelze jednoznačně určit efektivitu Border Patrol256 a (3) samotný počet 

zadržených závisí na způsobu jakým je ochrana hranice provedena. 

Počet zadržených po roce 2001 nejprve klesl z 1,66 milionu v roce 2000 na 910 

tisíc v roce 2003. Kromě větší odstrašující kapacity Border Patrol za poklesem stála 

krátká ekonomická krize v letech 2001-2 a s ní spojený úbytek práce pro migranty. 

Příliv se obnovil v roce 2004, kdy rovněž vzrostl počet zadržených až na 1,7 milionu 

v roce 2005.257 Od roku 2006 pokračuje pokles na 710 tisíc v roce 2008 (viz Příloha č.  

6). Kromě silnějšího opevnění hranice k úbytku migrantů přispívá pravděpodobně opět 

ekonomická krize. Efekt bariéry a posílení počtu pohraniční stráže tedy bude možné 

lépe posoudit v delším období až se migrační tlaky naplno obnoví. 

Částečně lze efektivitu bariéry ilustrovat na případu sektoru Yuma, kde mezi 

lety 2006 a 2008 poklesl počet zadržených o 93% (z asi 118 500 na 8360).258 Naopak 

v sektoru San Diego došlo za stejné období k mírnému nárůstu. Za předpokladu, že stav 

odráží vyšší počet pokusů o nelegální přechod hranice v sektoru, mohlo by být příčinou 

vyrovnávající se riziko zadržení mezi přechodem ve městě a v odlehlých sektorech. 

Na základě analogie z devadesátých let lze usuzovat, že pokles počtu zadržených 

je rovněž důsledkem dvou faktorů: (1) redistribuce migrantů, (2) změna chování 

úspěšných nelegálních imigrantů.  

Ad 1) Během operace Gatekeeper se hlavní proud přesunul z obydlených a 

střežených oblastí do nehostinných oblastí.259 Při opevnění i těchto původně 

nechráněných míst (např. poušť Sonora) bude pravděpodobně docházet k dalšímu 

soustředění migrantů (včetně potenciálních teroristů) a pašeráků drog do zbývajících 

„děr v plotě“. Mezi drogovými kartely údajně již souboj o některé stezky propukl.260 

Wayne Cornelius soudí, že při úplném zahrazení hranice proud migrace neustane, pouze 

se přesune na moře nebo bude směřovat přes Kanadu, kam Mexičané nepotřebují 

víza.261 Redistribuce imigrace v minulosti nepřinesla její snížení. K tomu může dojít 

pouze kombinací dalších vlivů (imigrační reforma, ekonomická konvergence USA a 

Mexika).  

                                                 
256 Menší počet zadržených tedy nemusí znamenat méně úspěšných přechodů hranice. 
257 NETO, Blas. Border Security: The Role of the U.S. Border Patrol [online]. 
258 PBS : Frontline World [online]. 
259 CORNELIUS, Wayne. Efficacy and Unintended Consequences of U.S. Immigration Control Policy. s. 
673. 
260 Minuteman Project Official Website [online]. 
261 Kanadsko-americká hranice je totiž ve srovnání s mexickou hranicí relativně propustná. 
(CORNELIUS, Wayne. Impacts of Border Enforcement on Unauthorized Mexican Migration to the 
United States [online].) 
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Ad 2) Migranti, kteří původně překračovali hranici častěji („pendleři“), teď 

z obavy před zadržením minimalizují počet přechodů. Poté, co Border Patrol opustila 

princip „Catch and release“, nechtějí tolik riskovat a zůstávají v USA déle.262 

Odborníci zdůrazňují dopad opevnění hranice zejména na obyvatele ze severu 

Mexika. Odhodlané migranty ze vzdálených oblastí bariéra spíše neodradí. Nevins 

uvádí, že z migrantů, kteří se nenechají odradit opakovaným zadržením a následnou 

deportací, nakonec uspěje až 97%.263 Na novou situaci se adaptují i drogové kartely, ať 

už jde o hloubení tunelů nebo zaměňování částí bariéry za kartónové atrapy a budování 

ramp, jak upozorňuje americký tisk. Skutečnou překážku tak plot zatím nepředstavuje 

ani pro potenciální teroristy. 

Přímý efekt bariéry je více patrný na místní úrovni než na úrovni celostátní. 

Bezpečnostní význam bariéry ve smyslu zamezení nelegální imigraci a redukce 

teroristické hrozby pro Spojené státy je spíše omezený. Význam bariéry je ale nutno 

hledat i v rovině symbolické, spojené se societální bezpečností. 

3.5.2 Vedlejší dopady bariéry na substátní aktéry 

Mezi nepřímé a vedlejší dopady patří tři Waynem Corneliem formulované 

trendy: 1) nové příležitosti pro pašeráky lidí (tzv. „kojoty“), 2) nárůst počtu úmrtí 

spojených s neúspěšnými pokusy o imigraci a 3) posílení permanentního usazování 

imigrantů v USA.264 

 

1) První bod se projevuje nárůstem poplatků pro převaděče a lepším organizačním 

zajištěním kojotů. Cena se v roce 2006 pohybovala mezi 2000 až 3000 dolarů na 

osobu.265 

2) Počet úmrtí narůstá od devadesátých let v souvislosti s přesunem migračních 

toků do pouště, popř. přes zavlažovací kanály. V roce 1994 v důsledku utonutí, 

dehydratace nebo vyčerpání zahynulo podle statistik asi 180 migrantů, v roce 

2000 to bylo asi 380 a v roce 2006 už kolem 500. Dokud bude ochrana hranice 

nerovnoměrná, je nutné s úmrtími stále počítat. 

                                                 
262 CORNELIUS, Wayne. Impacts of Border Enforcement on Unauthorized Mexican Migration to the 
United States [online]. 
263 NEVINS, Joseph, DUNN, Timothy. Barricading the Border. 
264 CORNELIUS, Wayne. Impacts of Border Enforcement on Unauthorized Mexican Migration to the 
United States [online]. 
265 Tamtéž 
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3) Delší pobyt nelegálních imigrantů v USA za účelem snížení rizika zadržení na 

hranici je logickým vyústěním ztíženého přeshraničního pohybu. 

 

 V oblasti lidských práv rozlišuje Marta Tavares ve své práci o americkém plotu 

tři oblasti, kde může docházet k jejich porušení. Jde o (1) právo na život (nepřímé 

zavinění častých úmrtí migrantů v poušti), (2) práva původních obyvatel (problém 

zachování tradic indiánů volně přecházejících hranici) a (3) právo na zdravé životní 

prostředí.266 Lidská práva podle dostupných informací ale dosud nebyla předmětem 

žádné žaloby. 

 Dosud podané žaloby se týkaly porušení ochrany životního prostředí, 

neumožnění přístupu k informacím o bezpečnostním plotu a nerovného přístupu 

k vlastníkům půdy v procesu vyvlastňování. 

 Další nepřímé efekty zahrnují například vyšší cenu drog (díky vyšším nákladům 

na pašování) a větší množství odhalených pěstíren marihuany v USA.267  

 

3.6 Mezinárodně politické důsledky stavby bariéry 

Mexiko se už v březnu 2002 připojilo ke kanadsko-americké dohodě o „chytré 

hranici“ („smart border accord“). Podle Petera Andrease tak chtělo prokázat, že bere 

bezpečnostní situaci po 11.9. vážně.268 Dohoda zahrnuje materiální a personální 

koordinaci ochrany hranice a k jejímu prohloubení došlo vznikem Partnerství pro 

bezpečnost a prosperitu v roce 2005. Výrazný dopad na nelegální přechody hranice ale 

dohoda zatím neměla. Neefektivní bilaterální spolupráce tak vedla k unilaterálnímu 

rozhodnutí USA postavit hraniční plot. 

Vláda Vicente Foxe se nebála kritizovat americkou politiku (např. invazi do 

Iráku) a současně udržovala s Bushovou administrativou přátelské vztahy. Mexické 

protesty proti výstavbě amerického plotu předcházely schválení zákona Secure Fence 

Act v říjnu 2006 a po jeho přijetí ještě zesílily. Fox zpočátku zpochybňoval realizaci 

plánu na stavbu bariéry. Po schválení zákona Sněmovnou reprezentantů 2.10. 2006 

adresovala jeho vláda do Washingtonu kritickou diplomatickou nótu.269 O den později 

                                                 
266 TAVARES, Marta. Fencing Out the Neighbors : Legal Implications of the U.S.-Mexico Border 
Security Fence [online]. 
267 MOORE, Solomon. Border Proves No Obstacle for Mexican Cartels. 
268 ANDREAS, Peter. Redrawing the Line : Borders and Security in the Twenty-First Century, s. 94. 
269 Workpermit.com [online]. 
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mexický parlament jednotně vyzval Foxe, aby stavbě diplomatickou cestou zabránil. 

Mexický ministr zahraničí Derbez varoval 8.10.2006 americkou vládu, že pokud zákon 

projde, bude Mexiko žalovat Spojené státy v OSN. Fox tuto výhružku několikrát 

opakoval270, ale do konce svého mandátu v prosinci 2006 tak neučinil. Jeho pozdější 

nástupce Calderón odsoudil plot jako „Berlínskou zeď“ a v Mexico City se proti bariéře 

po schválení zákona demonstrovalo. Svůj nesouhlas pak Calderón opakoval Bushovi i 

na prvním setkání v březnu 2007. Již před tím apeloval na Kanadu, aby se k protestu 

připojila. 

25.10. 2006 vyjádřilo společnou deklarací 28 zemí Organizace amerických států 

znepokojení nad americkým unilateralismem a postavilo se proti stavbě plotu.271 Ačkoli 

se snažil Calderón získat oporu i v Evropě během své první návštěvy ve Španělsku, sám 

žádná výrazná protiopatření ve vztahu k USA nepřijal. Z mexického pohledu by tak 

mohl narušit spolupráci s USA v ekonomické nebo policejní oblasti. 

  

3.7 Funkce bariéry z pohledu societální bezpečnosti 

Dosud jsem se zabýval nelegální imigrací jako hrozbou ve vztahu ke státu a 

státní suverenitě. Koncept societální bezpečnosti umožňuje nahlédnout problém 

imigrace jako celku z nové perspektivy. Referenčním objektem nyní nebude primárně 

stát ale národní identita. Stát může být v nebezpečí pouze druhotně, např. pokud jeho 

politický systém závisí na dominanci konkrétní sociální skupiny, jejíž další existence je 

v ohrožení. 

Funkcionální aktéry, kterými doposud byli nelegální imigranti přicházející přes 

mexickou hranici, teď vyměním za všechny hispánské272 imigranty z Mexika. Místo 

právního rozlišení je pro výklad societální bezpečnosti důležité rozlišení na základě 

kulturních znaků, mezi nimiž jsou na prvním místě etnicita a jazyk. Referenčním 

objektem „mexické hispánské hrozby“ je angloprotestanská identita bílých Američanů, 

tak jak ji v knize Kam kráčíš, Ameriko? interpretuje Samuel Huntington. Huntington tak 

                                                 
270 NETO, Blas Nuñez. Border Security: Barriers Along the U.S. International Border [online], s. 37. 
271 Kromě Mexika to byla Antigua, Argentina, Barbados, Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Salvador, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc, Uruguay a 
Venezuela. 
272 Významové určení označení „hispánský“ vnímám v duchu jazykovém a kulturním, jak ho definuje 
Geoffrey Fox v knize Hispanic Nation (FOX, Geoffrey. Hispanic &ation., s. 12-15). 
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poslouží jako mluvčí skupiny obyvatel, která pociťuje ohrožení „pravých“ amerických 

hodnot ze strany hispánské imigrace. 

Výstavba bariéry je v tomto vidění politickou odpovědí na obavy o budoucnost 

amerického národa. Symbolika má svoje těžiště ve zdůraznění existující politické 

hranice, zatímco hranice národní se podle mnohých již posunula na sever od ní. 

 

3.7.1 Societální hrozba hispánské imigrace z Mexika 

Americká národní identita je těžko definovatelný konstrukt, který podléhá 

změnám v čase a jehož historické aspekty rozebírá Huntington na několika stech stran 

textu. Vychází mimo jiné z Jayovy definice šesti znaků angloprotestantské kultury, jak 

je John Jay formuloval na konci 18. století. Jsou to: 1) společný původ, 2) jazyk, 3) 

náboženství, 4) způsob vlády, 5) zvyky, 6) válečná zkušenost.273 Poslední znak je 

možné zobecnit na stmelující zkušenost s národní katastrofou, popř. ještě šířeji na 

sdílení nepřítele. Podstatnou složkou sdílené identity jsou společné hodnoty. Ty jsou 

formovány protestantskou individualistickou morálkou, Huntington je shrnuje takto: 

„Ideologie amerických hodnot je krátce a stručně protestantismem bez Boha, 

sekulárním vyznáním národa s duchem církve.“274 Tato intuitivní formulace je podle něj 

protikladem hispánského (mexického) kolektivismu a i v dalších znacích se mexická 

kultura od americké výrazně odlišuje. 

V současnosti američtí Hispánci představují největší etnickou menšinu v USA. 

V roce 2007 tvořili 15% celkové populace a přes 47% z americké populace narozené 

mimo USA.275 Dvě třetiny z nich pocházejí z Mexika a podle Huntingtona přinesla 

právě hispánská imigrace z Mexika (Mexikoameričané) narušení dosavadních 

přistěhovaleckých trendů. Oproti předchozím vlnám imigrace se liší v následujících 

šesti faktorech. 

 

1) Blízkost. Mexičanům „stačí překonat pouze jednoduchou hraniční čáru a mělkou 

pohraniční řeku.“276 Mezi zeměmi je přitom asi největší ekonomický rozdíl mezi 

sousedy na světě.277 

                                                 
273 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 67. 
274 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 76. 
275 Černošské nehispánské obyvatelstvo představovalo lehce přes 12% populace. (Statistical Portrait of 
the Foreign-Born Population in the United States 2006 [online]). 
276 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 226-8. 
277 Tamtéž 
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2) Počty. Mexičané jsou nejen největší skupinou imigrantů, ale i nejrychleji 

rostoucí skupinou, což s sebou podle Huntingtona nese „hrozbu demografické 

reconquisty“278 podobně jako od Kubánců na Floridě. V roce 2002 dosahovali 

Hispánci 3% porodnost oproti 1,8% bílých a 2,1% černých nehispánců. Do roku 

2040 tímto tempem dosáhnou podílu 25% na celkové populaci. 

3) Ilegalita. Podíl Mexičanů, kteří žijí v USA ilegálně, dosahuje podle statistik Pew 

Hispanic Centre asi 60%. Huntington vidí v problému větší ohrožení societální 

než národní (resp. státní) bezpečnosti. 

4) Regionální koncentrace. V roce 2007 žilo 38% mexických přistěhovalců 

v Kalifornii, kde představovali asi čtvrtinu populace. 21% žilo v Texasu. Podíl 

Mexikoameričanů žijících ve 4 hraničních státech činil 65%.279 Silný nárůst 

v řádu stovek procent zažily v letech 1990-2000 Severní Karolína, Arkansas, 

Georgia, Tennessee, Jižní Karolína, Nevada a Alabama. 

5) Trvalý charakter. V roce 2002 Huntington označil mexické přistěhovalectví za 

dlouhodobý neslábnoucí trend, který bude pokračovat, „pokud nedojde 

k většímu válečnému konfliktu nebo k hospodářské krizi.“280 V roce 2008 

pravděpodobně zejména vlivem krize ke snížení počtu imigrantů skutečně došlo. 

6) Historická přítomnost. Tento rys přistěhovalectví, totiž existence historických 

komunit Mexičanů v USA a vazba k americkému území, má geopolitický 

rozměr. Na rozdíl od Québecu je ale podle Huntingtona situace horší díky 

blízkosti „mateřského státu“. Hrozbu odtržení, popř. iredenty v budoucnosti 

považuje za pravděpodobnou například Robert Kaplan.281 V mexických 

učebnicích byl ostatně americký jihozápad označován jako dočasně okupované 

mexické území až do roku 1943.282 

 

Za hlavní hrozbu pro dominantní angloprotestantskou kulturu (identitu) ze strany 

mexické hispánské imigrace je možné vnímat relativně nízkou míru asimilace 

Mexičanů. Kritérii jsou tu socioekonomické ukazatele: jazyk, vzdělání, povolání, 

příjmy, občanství, počet smíšených manželství apod. Ve všech těchto oblastech 

Mexičané vykazují buď nerovné postavení, relativní izolaci nebo malou vůli stát se 

                                                 
278 Tamtéž 
279 Statistical Portrait of the Foreign-Born Population in the United States 2006 [online]. 
280 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 233. 
281 KAPLAN, Robert. Přicházející anarchie, s. 65. 
282 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 132. 
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„opravdovými Američany“. V roce 2007 například 47% v Mexiku narozených obyvatel 

USA do 18 let hovořilo anglicky hůře než velmi dobře a ve skupině nad 18 let to bylo 

přes 77%.283 Míra asimilace v otázce znalosti jazyka a dalších znacích je přitom odvislá 

od šesti shora uvedených znaků a s rostoucí koncentrací imigrace se snižuje. Podle 

Huntingtona tak Mexikoameričané vykazují jen nízkou „rozpustnost“ v „tavícím 

tyglíku“ americké národní identity. Přistupuje i k poměrně ostrým formulacím: „Rasově 

a etnicky homogenní Amerika je historií. Americká kultura je v obležení.“284 

Dva černé scénáře, které mohou nastat, pokud se současný trend nezvrátí, lze 

shrnout jako: 1) rozpolcení národní identity Američanů a de facto vznik státu dvou 

národů nebo 2) přímé odtržení amerického jihozápadu. I za předpokladu, že se ani jeden 

z těchto scénářů nenaplní, bude v USA i nadále patrné výrazné sociální tření mezi 

hispánskou menšinou na jedné straně a bílou a černošskou nehispánskou většinou na 

straně druhé. 

Huntingtonovo závěrečné poselství zní: „Není žádný amerikánský sen. Je jen 

jeden, americký sen, který se zrodil v prostředí americké angloprotestantské společnosti. 

Mexikoameričané se integrální součástí tohoto snu a této společnosti stanou jen tehdy, 

když se naučí snít anglicky.“285 

Provokativní formulace Samuela Huntingtona vyvolaly mnohdy roztrpčené 

reakce veřejnosti a nařčení z xenofobie a dokonce rasismu. Jeho argumentaci o 

nepřizpůsobivosti mexických imigrantů zpochybňuje například studie Univerzity 

v Princetonu, která konstatuje, že u Mexičanů stále převládají tradiční vzorce politické 

asimilace jak v oblasti znalosti jazyka tak v pracovních návycích.286 

Vedle kritické odezvy z řad liberálních akademických kruhů se ale 

Huntingtonovým myšlenkám dostalo pozornosti ze strany části republikánských 

politiků. Mezi nimi je například Tom Tancredo, vedoucí politického akčního výboru 

Team America, nebo James Sensenbrenner, autor návrhu zákona o protiteroristických 

opatřeních a propagátor oplocení hranice s Mexikem. Podle Cornelia představují tyto 

osobnosti přední názorové vůdce mezi odpůrci hispánské imigrace.287 

                                                 
283 Statistical Portrait of the Foreign-Born Population in the United States 2006 [online]. 
284 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 23. 
285 HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity, s. 261. 
286 CITRIN, Jack, et al. Testing Huntington: Is Hispanic Immigration a Threat to American Identity? 
287 Přednášky Waynea Cornelia ke kurzu "The Politics of Immigration : The United States in Comparative 
Perspective na University of San Diego" [online]. 
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3.7.2 Opevněná státní hranice jako garance zachování národní 

identity 

Ohrožení americké národní identity vyvolává potřebu ji nějakým způsobem 

chránit. Podle Josepha Nevinse se tak děje vymezením „národního členství“, 

formulováním hranice, která určí kdo je členem národa a patří k „nám“ a kdo členem 

není a patří k „nim“.288 Nevins rozlišuje hranici dvojí, z nichž nás zajímá zejména ta 

druhá:  

 

1) sociální hranice (nikoli územní), která je dána právně, odděluje občany od 

neobčanů a prostřednictvím kategorií jako je „ilegální imigrant“ určuje i 

společného nepřítele, 

2) fyzická hranice, která vymezuje vlastní teritorium státu, jenž dále národní 

identitu posiluje. 

 

Původcem fyzické (geografické) hranice je stát a funguje tak současně jako 

ochránce národní identity i jako zesilující faktor nacionalismu. „Státní hranice jsou 

extrémně mocným symbolem národní identity a suverenity“289, shrnuje Nevins.  

Opevnění hranice je dalším krokem, který posiluje význam identitního 

vymezení. V tomto kontextu je bezpečnostní plot na hranici USA a Mexika jedním 

z nejcitelnějších projevů rozdělení „my vs. oni“. Kromě toho ve Spojených státech 

paralelně s iniciativou vlády existuje i úsilí ze strany běžných občanů strážit mexickou 

hranici. Některé občanské organizace se vyznačují velmi silným nacionalistickým 

apelem, např. Minuteman Project. 

Nevins je přesvědčen, že posilování obrany hranice obecně je manifestací státní 

moci. To platí jen do určité míry jako ukazatel toho, co si stát ještě může dovolit. Stejně 

tak dobře by šlo ve světle vnějších i vnitřních bezpečnostních hrozeb vnímat plot jako 

ukazatel slabosti a obavy z budoucnosti. Objektivní posouzení efektivity americké 

bariéry v této abstraktní rovině není možné, symbolická úloha bariéry jako nástroje 

societální bezpečnosti je ale nesporná. 

                                                 
288 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 160 
289 NEVINS, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the U.S.-
Mexico boundary, s. 161 
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Shrnutí k případu amerického bezpečnostního plotu 

Americký bezpečnostní plot, který je v současnosti budován americkou vládou 

na hranici USA a Mexika je výslednicí bezpečnostní politiky USA ve vztahu k hrozbě 

nelegální imigrace, terorismu a pašování drog. Ve všech třech případech je referenčním 

objektem hrozby státní suverenita USA. Dosavadní efektivitu bariéry v kombinaci 

s dalšími prostředky ochrany hranice lze označit za spíše omezenou. 

Specifický symbolický význam má bariéra ve vztahu ke hrozbě hispánských 

přistěhovalců z Mexika. Referenčním objektem této societální hrozby je americká 

národní identita. Účinnost bariéry v tomto ohledu není možné objektivně hodnotit. 

Výstavba plotu přinesla rovněž četné negativní vedlejší dopady na mezistátní 

úrovni ve vztazích s Mexikem a na substátní úrovni ve zvýšeném počtu mrtvých na 

hranicích. 

 

Funkcionální aktér Referenční objekt Efektivita 
bariéry 

nelegální imigranti 
teroristé 
pašeráci drog 

 
státní suverenita 

 
omezená 

hispánská imigrace 
z Mexika 

americká národní 
identita 

symbolický 
význam 

Tabulka 7: Efektivita bariéry ve vztahu k jednotlivým bezpečnostním hrozbám 
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4 Izraelská vs. americká bariéra 

Ve čtvrté části se zaměřuji na srovnání dvou výše popsaných případů. 

V předchozím textu se ve snaze o komplexní rozbor problému zaměřuji vedle 

bezpečnostních otázek i na politické souvislosti a popis vedlejších dopadů bariér. 

Závěrečné srovnání se vrací k první výzkumné otázce a staví oba případy do čistě 

bezpečnostní roviny. Jeho cílem je najít a popsat shodné a odlišné znaky v povaze 

bezpečnostních hrozeb, které si vyžádaly vybudování separační bariéry ze strany Izraele 

a USA. 

Kapitolu dělím na dva menší celky. První se věnuje hrozbám ze strany 

transnacionálních aktérů, jak je ve své teorii popisuje Peter Andreas. Tyto hrozby 

nekladou velké nároky na vysvětlení. Všechny vycházejí z nekontrolovaného 

přeshraničního pohybu osob, jemuž je zapotřebí zabránit. Oproti tomu druhá část, která 

se snaží osvětlit hrozby představované etnickými a jazykovými menšinami, je o poznání 

komplikovanější. Představuje jakousi skrytou rovinu, která umožňuje nahlížet funkci 

bariéry v méně zřetelném kontextu demografických změn. 

 

4.1 Hrozba transnacionálních aktérů 

4.1.1 Teroristé 

Znakem, který spojuje izraelský a americký případ, je hrozba ze strany 

teroristických skupin. Obrana před terorismem (vstupem teroristů na vlastní území) je 

součástí oficiálního zdůvodnění stavby amerického i izraelského plotu a představuje 

klíčový argument v bezpečnostním diskurzu obou zemí. Aktérem sekuritizace, který 

v Izraeli i v USA pojmenovává tuto hrozbu je vláda státu. 

Nebezpečí terorismu hraje v Izraeli nesrovnatelně důležitější a dlouhodobější 

roli než v USA. Teroristické útoky páchané Araby na Židech se objevovaly už za 

Britského mandátu v Palestině (podobně jako útoky ze strany Židů na Brity a Araby). 

Vyostření situace po začátku druhé intifády lze označit za kulminaci hrozby, která 

existovala od počátku existence Izraele. Spojených států se problém terorismu dotýkal 

do roku 2001 spíše nepřímo. 
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V USA teroristická hrozba představuje pouze část nebezpečí ze strany ilegálních 

transnacionálních aktérů. Bezpečnostní „panika“ po 11. září 2001 pouze urychlila 

proces opevňování hranice s Mexikem, který existoval daleko dříve. Je obtížné hodnotit 

skutečnou závažnost ohrožení ze strany teroristických organizací typu al-Kájda, jejíž 

vůdci podle náměstka ministra pro vnitřní bezpečnost Jamese Loye uvažovali o 

infiltraci USA přes Mexiko.290 Z pohledu analýzy amerického bezpečnostního diskurzu 

ale není podstatné, zda zpravodajské služby skutečně mají podobné informace, důležitá 

je zejména přesvědčovací schopnost vlády ve vztahu ke svému „publiku“291, tedy 

veřejnosti. Podobně jako u soudu nelze vždy doložit objektivní realitu, vychází i 

americký bezpečnostní diskurz z výpovědí, které mohou, ale nemusejí mít reálný 

základ. 

Zatímco v izraelském případě představoval terorismus akutní problém spojený 

s propustností hranice, přechod teroristů přes americko-mexickou hranici lze označit za 

potenciální riziko. Pokud se budeme držet výše uvedené terminologie, plní izraelská 

bariéra v tomto ohledu funkci preemptivní, kdežto americký plot má funkci preventivní. 

Z toho plyne omezená možnost určení účinnosti bariéry v USA, kde situace na rozdíl od 

Izraele neumožňuje srovnání v čase na základě změn v počtu realizovaných, popř. 

zamezených útoků. 

 

4.1.2 Nelegální migranti a pašeráci drog 

Americký plot je rovněž výsledkem sekuritizace dvou dalších témat, kterými 

jsou nelegální imigrace z Mexika a pašování drog. První ekonomicko-politické téma 

představuje dlouhodobý strukturální problém, který podléhá cyklickým výkyvům, a ne 

vždy byl považován za bezpečnostní hrozbu. Do oblasti „high politics“ jej nedávno opět 

povýšila až „přísada“ ohrožení terorismem. 

Izrael i USA spojuje ekonomická dominance v regionu, která funguje jako pull 

faktor pracovní imigrace. Izrael svůj problém s nelegálními pracovníky ale na rozdíl od 

USA vyřešil dovozem pracovní síly z Asie. Palestinské nelegální pracovníky Izrael 

eliminoval prakticky hned po začátku druhé intifády v letech 2000-2002, ještě před 

stavbou bezpečnostní bariéry. Vyloučil tak možnost, že by Palestinci využili své 

                                                 
290 Loy takto svědčil na půdě kongresu v roce 2005. (Federal News Service [online]) 
291 Výraz použili autoři kodaňské školy v knize BUZAN, Barry, WÆVER, Ole a de Wilde, Jaap. 
Bezpečnost : &ový rámec pro analýzu.  
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přítomnosti v Izraeli k teroristickým útokům.292 V USA ale situaci tímto přístupem 

založeném na principu „presumpce kolektivní viny“ řešit nelze. Riziko totiž daleko 

spíše než od imigrantů z Mexika pochází od imigrantů z jiných zemí, kteří se mohou 

mezi Mexičany skrývat. Mexická imigrace tak představuje v první řadě problém 

z kategorie ekonomických, do níž by se měl např. podle Petera Andrease co nejdříve 

vrátit.293 

Oproti hrozbě nelegální imigrace je pašování drog z Mexika do USA naopak 

hrozbou nepodmíněnou. Riziko nespočívá pouze v dovozu drog do USA, ale také 

v možnosti přelití konfliktu mezi mexickou vládou a drogovými kartely a mezi kartely 

navzájem. Tento problém je v současnosti na vzestupu a lze očekávat, že bude hnací 

silou dalšího opevňování americké jižní hranice. Drogová hrozba je specifikem USA a 

v izraelském diskurzu se nevyskytuje. 

 

4.2 Hrozby spojené s posilováním etnických menšin 

Procesy posilování arabské menšiny v Izraeli a hispánské menšiny v USA se 

mohou na první pohled jevit velmi podobné. Na území obou států vznikají 

koncentrovaná osídlení, která hovoří jiným než většinovým jazykem a která jeví 

známky jen omezené nebo minimální tendence k asimilaci v rámci majoritní 

společnosti. Rovněž sociální postavení obou menšin ve vztahu ke zbytku společnosti 

vykazuje četné podobnosti (nižší dosahované vzdělání, nižší příjmy apod.). V obou 

zemích je tento problém dlouhodobý a v obou zemích se ozývají hlasy, které varují před 

možností rozpadu státu v budoucnosti. 

Tady ale zdánlivá podobnost ve většině ohledů končí. Izraelský a americký 

případ se odlišují (1) v povaze aktérů, kteří změny ve skladbě obyvatelstva identifikují 

jako hrozbu, (2) v určení toho, co je posilováním menšin ohroženo (referenčního 

objektu), i (3) ve způsobu, jakým k demografickým změnám dochází. Tyto tři body 

spoluurčují (4) funkci separační bariéry v konkrétním kontextu. 

 Ad 1) V demokratických zemích založených na občanském principu není 

označení části vlastních obyvatel za existenční hrozbu (pokud jde o bezúhonné občany) 

politicky přijatelné. Z tohoto důvodu se izraelští vládní představitelé většinou vyhýbají 

                                                 
292 Současně ale připravil Palestince o jeden z hlavních zdrojů příjmů, čímž dále prohloubil asymetrii 
mezi oběma zeměmi. 
293 ANDREAS, Peter. Politics on Edge: Managing the US-Mexico Border. Current History, s. 67-8. 
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otevřeným formulacím o domácí arabské hrozbě. Přesto je tento názor ústřední součástí 

izraelského bezpečnostního diskurzu už proto, že hrozba je implicitně pojmenována 

v základním zákonu státu, který definuje Izrael jako židovský stát. Téma se navíc 

příležitostně objevuje v projevech nacionalistických a některých pravicových politiků 

(např. již zmíněný Netanjahu). 

Ve Spojených státech oproti tomu existuje tradice liberálního postoje 

k imigrantům, která a priori nevyřazuje žádnou etnickou skupinu. Aby tedy mohla být 

hispánská imigrace interpretována jako hrozba, muselo být takové označení nově 

zdůvodněno. Huntington se jakožto angažovaný vědec chopil tohoto úkolu, aby tak 

téma otevřel politickému diskurzu a poskytl sadu argumentů pro nacionalistické 

politické představitele (Sensenbrenner a další). Ačkoli se proti Huntingtonovi a jeho 

přívržencům, jak bylo lze očekávat, zvedla vlna liberální kritiky, kniha o hispánské 

hrozbě si svoje publikum našla. 

Ad 2) Rozdíl v referenčním objektu je pravděpodobně klíčovou odlišností mezi 

oběma případy. V prvním případě je možné za ohrožený objekt označit sám Židovský 

stát, jehož základní idea se za předpokladu zachování současných demografických 

trendů dlouhodobě jeví jako neudržitelná. Zánik židovského charakteru Izraele musí 

nutně znamenat radikální přestavbu státu, tj. de facto jeho zánik a vytvoření státu 

nového, který nebude lpět na výlučnosti židovského národa. V případě Izraele jde tedy o 

hrozbu jednoznačně politickou, která ohrožuje stát. Hovoříme-li o ohrožení židovského 

národa ze strany Arabů, tak nikoli ve smyslu ohrožení národní identity (tj. hrozby 

vnitřního rozložení národa), ale ve smyslu ztráty mocenského monopolu ve vlastním 

státě. Zachování židovské identity v diaspoře je důkazem schopnosti Židů existovat jako 

národ i ve státě, který sám sebe nedefinuje jako židovský. Existence vnitřního 

arabského nepřítele může naopak židovskou národní identitu dále posílit. 

Americký případ se v tomto bodě značně liší. Hispánská menšina v USA má 

podle Huntingtona představovat ohrožení americké národní identity. Ohrožuje národ 

zevnitř svojí neochotou k asimilaci. Jde o neochotu obyvatel amerického státu stát se 

Američany. V tomto pojetí tedy území státu předchází národ, je to místo, kde se každý 

přistěhovalec má změnit v Američana. Pokud tak neučiní, národ se ocitá v ohrožení, 

může se rozštěpit. Jde tedy o hrozbu v první řadě societální, která teprve druhotně, 

v případě vzniku dvou národů na území jednoho státu, může přerůst v hrozbu 

politickou. 
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Ad 3) Otázka mechanismu, který způsobuje posílení menšiny, je třetí výraznou 

odlišností. V Izraeli stojí za demografickou přeměnou relativně rychlejší populační růst 

arabského obyvatelstva žijícího v Izraeli. Arabská imigrace se téměř nepřipouští a 

hrozbu tak lze považovat za vnitřní. 

Hispánská menšina zato narůstá oběma způsoby, jak relativně větší porodností 

tak zejména imigrací (zejména nelegální) ze španělsky mluvících zemí. Jde tedy o 

hrozbu, která má dvojí vnitřní i vnější povahu. 

Ad 4) Separační bariéru samozřejmě nestaví Samuel Huntington a jejím 

výrazným zastáncem není ani Benjamin Netanjahu, přesto bariéra plní funkci nástroje 

jak politické tak societální bezpečnosti ve vztahu k hrozbám, které tito muži 

artikulovali. 

V Izraeli je to trasa bariéry, která fakticky překresluje provizorní hranici státu a 

mění složení jeho obyvatel. Vláda se stavbou bariéry vzdává většiny palestinských 

území, aby na území „vlastním“294, jež si pravděpodobně hodlá ponechat, zachovala 

židovskou většinu. Separační bariéra tak omezeně přispívá k oddálení „dne zúčtování“ 

mezi majoritními Židy a menšinovými Araby. 

Oproti tomu v USA bezpečnostní plot zvýrazňuje existující hranici s Mexikem a 

symbolicky tak posiluje dělící linii mezi americkým národem a jeho hispánskými 

sousedy. Jde o proces, který na konci 90. let v reakci na operaci Gatekeeper popsal 

Joseph Nevins. S rozšiřováním bezpečnostních opatření na hranici s Mexikem po roce 

2000 se však ještě prohloubil. 

                                                 
294 „Vlastním“ územím mám na mysli území Izraele v hranicích z roku 1967 a Golan a části palestinského 
území na západ od bariéry, nad nimiž Izrael udržuje kontrolu. 
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Závěr 

Pro zodpovězení tří v úvodu vytyčených otázek bylo nutné kombinovat 

poznatky jak z oboru bezpečnostních studií tak z politologie, politické geografie, 

sociologie a dalších oborů. Výsledkem měl být komplexní rozbor případů izraelské 

bezpečnostní bariéry a amerického bezpečnostního plotu. 

1) V odpovědi na otázku po povaze bezpečnostních hrozeb vedoucích ke stavbě 

bariéry v daných případech lze odlišit dvě skupiny. První skupina hrozeb vychází 

z oficiálního vládního bezpečnostního diskurzu a zahrnuje nelegální transnacionální 

aktéry. V Izraeli jde zejména o hrozbu ze strany palestinských sebevražedných teroristů, 

v USA o potenciální hrozbu mezinárodního terorismu, ilegální imigrace z Mexika a přes 

Mexiko a hrozbu ze strany mexického drogového podsvětí. Paralelně s hrozbami 

označenými v rámci oficiální bezpečnostní politiky lze rozlišit druhou skupinu 

specifických hrozeb, které pro Izrael i USA představují početně posilující etnické a 

jazykové menšiny. 

2) Ve vztahu k různým hrozbám vykazují obě bariéry různou účinnost. Její 

určení vychází ze škály vymezené v úvodu, která rozlišuje mezi účinností vysokou, 

omezenou, nízkou nebo žádnou a případem, kdy bariéra plní symbolickou funkci. 

V odpovědi na druhou výzkumnou otázku tak lze tvrdit, že izraelská bariéra je vysoce 

účinná jako nástroj boje se sebevražedným terorismem, ale jen omezeně účinná pokud 

jde o odvrácení pro Židy nepříznivého demografického vývoje. Efektivitu amerického 

bezpečnostního plotu v boji s nelegálními transnacionálními aktéry bylo doposud 

možné označit za omezenou, současně ale tváří v tvář sílící hispánské menšině plní 

hraniční plot úlohu symbolickou. 

3) Třetí otázka se odchyluje od jednostranné bezpečnostní perspektivy a ptá se 

po vedlejších dopadech bariér na nestátní aktéry a na státy a mezinárodní vztahy. V 

případě palestinských obyvatel jde o celou řadu negativních vlivů, které výrazně ztěžují 

jejich již tak bídné životní podmínky. Izraelský unilateralismus dále oslabil Palestinskou 

samosprávu a přispěl k mocenským posunům na palestinských územích ve prospěch 

radikálního Hamásu. Americký plot se na nestátní úrovni dotkl zejména samotných 

nelegálních migrantů, pro něž se přechod hranice stal životu nebezpečným. Na straně 

Mexika vyvolal plot diplomatické protesty, jejichž závažnost by ale neměla být 

v kontextu úzké bezpečnostní spolupráce obou sousedů přeceněna. 
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Práce se věnovala fenoménu separační bariéry jako novému nástroji 

bezpečnostní politiky. Současně ale odkryla i politickou funkci, jíž bariéra v Izraeli i 

v USA plní. V Izraeli jde zejména o územně expanzivní charakter bariéry, který musí ze 

své podstaty ovlivnit budoucí jednání s Palestinci o definitivním dvoustátním řešení. 

Vedle území bariéra rozděluje také obyvatelstvo, aby na její izraelské straně pomohla 

udržet židovskou většinu. V tomto ohledu lze hovořit jak o bezpečnostní tak o politické 

funkci bariéry. Americký plot není nástrojem expanzivní územní politiky, na domácí 

půdě ale hraje důležitou úlohu jako nástroj politiky imigrační, v níž má posloužit jako 

předstupeň dlouho očekávané reformy. Bezpečnostní a politické funkce obou bariér 

shrnuje následující Tabulka 8. 

  

 Izrael USA 
Bezpečnostní funkce – funkcionální aktéři bezpečnostních hrozeb 

a) transnacionální aktéři sebevražední teroristé teroristé 
nelegální imigranti 
pašeráci drog 

b) specifické hrozby posilování arabské 
menšiny 

hispánská imigrace 

Politické funkce 
a) územní expanze ano ne 
b) nástroj vnitřní politiky ano (populační) ano (imigrační) 
Tabulka 8: Funkce izraelské a americké separační bariéry 

 

Ačkoli představuje téma separačních bariér jen malý výsek v bezpečnostní 

politice Izraele a USA, rozhodně nebylo vyčerpáno. Cílem práce bylo poukázat na tento 

některými státy znovuobjevený obranný prvek a věnovat mu pozornost v konkrétním 

kontextu nových transnacionálních hrozeb. Při psaní práce jsem se držel zejména 

perspektivy stavitele, což mohlo v některých ohledech vést ke zkreslení informací, např. 

o negativních dopadech bariér. Veškeré zkoumané efekty bariér lze navíc označit pouze 

za krátkodobé a nabízí se tedy otázka, jak se bude situace vyvíjet dál. Např. zda bude 

bariéra v popisovaných případech přijata jako trvalý fakt, či zda pokračující úsilí o její 

odstranění ze strany jejích odpůrců povede k úspěchu.  

Může se také stát, že hrozby, které vedly ke stavbě bariéry, ztratí na závažnosti 

v rámci oficiálního bezpečnostního diskurzu a bariéry tak ztratí smysl. 

Pravděpodobnější v tomto ohledu se zdá ale být názor Geoffreyho Watsona, který 

hovoří o „sebenaplňujícím proroctví“ a předpokládá, že čím větší účinnost bariéra bude 
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mít, tím větší je pravděpodobnost, že se stane bariérou trvalou.295 Výrok se vztahuje 

k izraelskému případu, ale je možné jej uplatnit obecně. Objevit se mohou i nové 

přeshraniční hrozby typu tzv. „mexické296 chřipky“, která je příkladem sekuritizace 

v sektoru zdravotní bezpečnosti.  

Otázkou rovněž zůstává, jaké dlouhodobé dopady na bilaterální vztahy separační 

bariéra přinese, např. splní-li se cynické očekávání Ehuda Baraka, který prohlásil, že 

bariéra „má zásadní význam pro palestinský národ, protože posiluje jeho národní 

identitu a nezávislost [...] na Státu Izrael.“297 Scénářů možného budoucího osudu 

separačních bariér je velké množství. Při posuzování jednotlivých případů jejich využití 

bude vždy nutné klást proti sobě získaný bezpečnostní (popř. politický) efekt a veškeré 

negativní vedlejší dopady, které bariéra přináší. Zdánlivá jednoduchost bariéry by 

neměla mít přednost před hledáním alternativních bezpečnostních a politických řešení. 

                                                 
295 WATSON, Geoffrey R. The „Wall“ Decisions in Legal and Political Context, s. 26. 
296 Také „prasečí“, či „nové“. 
297 MAKOVSKY, David. How to Build a Fence. Foreign Affairs. 2004, Vol. 83, Iss. 2, s. 50. 
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Resumé 
 
Bakalářská práce nazvaná Budování separačních bariér jako nástroj bezpečnostní 

politiky Izraele a USA se věnovala případům izraelské a americké separační bariéry jak 

z bezpečnostního tak z politického úhlu pohledu. Výsledkem je zjištění, že hrozby ze 

strany nelegálních transnacionálních aktérů představují v obou případech pouze jednu, 

byť zásadní složku bezpečnostního diskurzu. Další specifické hrozby představuje 

posilování etnických a jazykových menšin v Izraeli  a USA. Ve vztahu k odlišným 

hrozbám dosahují separační bariéry různé míry účinnosti. Bezpečnostní problematika je 

navíc v obou zemích úzce provázána s politickými tématy. V Izraeli jde o územní 

vyrovnání s Palestinci a snahu o kontrolu demografického složení státu, v USA o otázku 

imigrační politiky a vztahy s Mexikem. Dalším důležitým výsledkem práce je – spíše 

než komplexní rozbor – výčet vedlejších, především negativních dopadů výstavby 

separačních bariér. Zejména izraelská bariéra nechvalně proslula zásahem do života 

Palestinců žijících v jejím okolí i do fungování Palestinské samosprávy. Práce tak na 

izraelském a americkém případu představila možné funkce separačních bariér a další 

aspekty spojené s tímto nástrojem bezpečnostní politiky. 

 

Summary 

The bachelor thesis Construction of Separation Barriers as an Instrument of Security 

Policy in Israel and the U.S. analyzes the Israeli and American separation barriers from 

a security and a political perspective. It identifies two categories of threats connected 

with barrier construction. The first category consists of threats stemming from 

clandestine (or illegal) transnational actors, as defined by Peter Andreas. Changes in 

demographical structure, i.e. the increasing number of ethnic minorities in the Israeli 

and American societies, form the second category. In both countries the separation 

barrier can be regarded as a security as well as a political measure. The Israeli barrier 

serves as a seam of territorial dispute with the Palestinians, the American fence can be 

regarded as a first stage of an immigration policy reform toward Mexico. Also, the 

barriers bring about many (mainly negative) side-effects, especially in the case of Israel. 

The thesis summarizes all functions of separation barriers as identified in the two case 

studies. 
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Přílohy 

Příloha č.  1: Podíl sebevražedných útoků z celkového počtu v letech 
2000 – 2007 (graf) 
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Zdroj: Israel Ministry of Foreign Affairs [online]; Palestinian Terrorism in 2007 : Statistics and 

Trends [online]. 
 

Příloha č.  2: Počet obětí sebevražedných útoků  v Izraeli v letech 
2000 – 2008 (graf) 
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Zdroj: Israel Ministry of Foreign Affairs [online].
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Příloha č.  3: Mexická imigrace do USA 2002-2007 (graf) 
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Graf ukazuje převis přírůstku nelegálních imigrantů nad legálními alternativami udělení 

pracovního víza v oboru služeb (H2A) a zemědělství (H2B), červená křivka představuje počet 
udělených povolení k permanentními pobytu – tzv. zelených karet. Zdroj: U.S. Department of 

Homeland Security Office of Immigration Statistics [online]; U.S. Department of State [online]; Pew 
Hipanic Centre [online]. 

 
 

Příloha č.  4: Nelegální imigranti v USA – stav v letech 2000 až 2008. 
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Graf znázorňuje stav počtu nelegálních imigrantů celkem (zelené sloupce) a počet nelegálních 

imigrantů z Mexika (červené sloupce) v letech 2000 až 2008. Rok 2008 byl ve sledovaném období 
prvním rokem, kdy došlo k poklesu počtu nelegálních imigrantů z Mexika i z ostatních zemí 

současně. �a vině je tu patrně ekonomická recese v USA. Jde o odhadované údaje s odchylkou až 
+/- 300 000 osob. Zdroj: Pew Hispanic Centre [online]. 
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Příloha č.  5: Vývoj počtu agentů Border Patrol v letech 1925 – 2008 
(graf) 
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Zdroj: �EVI�S, Joseph. Operation Gatekeeper : the rise of the "illegal alien" and the making of the 

U.S.-Mexico boundary, s. 190-191; Customs and Border Protection [online]. 
 
 
 

Příloha č.  6: Počet zadržených mezi hraničními přechody v letech 
1997-2008. Do roku 2006 (graf) 
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Zdroj: �ETO, Blas. Border Security: The Role of the U.S. Border Patrol [online] (Do roku 2006), 

Customs and Border Protection [online] (roky 2007 a 2008).
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Příloha č.  7: Izraelská separační bariéra na Západním břehu 
Jordánu, stav k únoru 2008 (mapa) 

 
Dostavěné úseky vyznačeny plnou červenou linií, úseky ve stavbě přerušovanou červenou linií, 

schválené plánované úseky plnou fialovou linií a úseky vyžadující konečné schválení přerušovanou 
fialovou linií. Zdroj: B'tselem [online]. 
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Příloha č.  8: Fragmentace provincie Salfit na Západním břehu 
Jordánu v důsledku plánované trasy bariéry (mapa)  

 
Zdroj: Barrier Report : July 2008 [online]. 

Příloha č.  9: Americký bezpečnostní plot a hraniční sektory Border 
Patrol - stav k 27.3. 2009 (mapa) 

 
Zdroj: Customs and Border Protection [online]. 


