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Jako součást doprovodných programů proběhl workshop o hybridních hrozbách 
 
 

Workshop věnující se novému druhu hybridních bezpečnostních hrozeb proběhl 18. září 2015 jako 
součást doprovodných programů Dnů NATO & Dnů Vzdušných sil AČR v Ostravě. S úvodním 
projevem vystoupil náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube.  

Evropa od roku 2014 intenzivně čelí novému druhu hybridních bezpečnostních hrozeb, který v sobě 
zahrnuje celou řadu různých způsobů válčení, včetně konvenčních, nepravidelných a speciálních 
jednotek; informační, ekonomické a kybernetické války; teroristických činů a zločinných aktivit. Tyto 
hrozby jsou aktuální i pro Českou republiku. Efektivní reakce na tyto hrozby bude muset být nejen 
dlouhodobá, ale rovněž si vyžádá komplexní přístup všech bezpečnostních složek, vedle armádních 
a tajných služeb také policie a celní správy. V českém akademickém prostředí však dosud neexistuje 
jasná definice hybridních hrozeb, stejně jako doposud neproběhla odborná diskuse relevantních 
aktérů zaměřená na připravenost bezpečnostních složek (ČR) a na jejich schopnosti na ně 
adekvátně reagovat. Jagello 2000 proto společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně (FSS MU) realizovalo dvoufázový projekt ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v 
České republice. 

Dvě fáze projektu o hybridních hrozbách 

Workshop byl druhou fází projektu, který se zaměřoval na praktickou připravenost čelit hybridním 
hrozbám. Akce se účastnili představitelé bezpečnostních složek ČR, ministerstev zahraničí a vnitra 
a neziskové a akademické sféry, kteří diskutovali nad policy paperem připraveným během první fáze 
projektu. 

Ta proběhla jako odborný seminář v červenci 2015 v Brně a byla určena pro přední české experty 
zabývající se touto problematikou. V policy paperu je návrh definice hybridní hrozby a doporučení 
pro vládu ČR k dalšímu postupu na národní úrovni i v rámci EU a NATO. S ohledem na nedělitelnost 
evropské bezpečnosti a to, že hybridní hrozby nerespektují hranice států, je v dokumentu zohledněn 
také význam mezinárodní spolupráce v rámci evropských a euroatlantických struktur. 

Jak čelit hrozbám hybridních konfliktů? 

„Země střední Evropy by měly pozornost věnovat zejména Rusku. Boj s protivníkem, který užívá 
hybridní válku, je úkolem celé společnosti a musí být veden ve všech oblastech,“ uvádí se 
v dokumentu.  



 
 

Obrana proti hybridní válce leží podle expertů především na zpravodajských službách. Ve druhé linii 
pak na autentické občanské společnosti. Mezi šestnácti doporučeními, jak se bránit, experti řadí na 
první místo posilování schopnosti státu plnit jeho základní funkce, a tím loajalitu občanů vůči svému 
státu. Česká republika by se pak měla systematicky bránit infiltraci politického vedení státu vlivovými 
agenty potenciálního hybridního útočníka a seznamovat veřejnost s vlivovými sítěmi, které si 
potenciální hybridní útočník buduje v cílové zemi útoku. 

Příhodné podmínky pro hybridní válčení 

Ze závěrů výzkumu zároveň vyplývá, že aby útočník hybridním způsobem boje dosáhl svých cílů, 
musí k tomu panovat některé „příhodné podmínky“ – například, že napadená země je dlouhodobě 
špatně spravovaný stát, který neplní svoje základní funkce, obyvatelstvo je rozdělené podle několika 
štěpících linií. Potenciální útočník disponuje u části obyvatel napadené země jistou přitažlivostí. 
Napadená země přímo sousedí s útočníkem a není schopná efektivně kontrolovat hranice. Nebo že 
napadená země nemá věrohodné spojence a útočník disponuje jistou mírou důvěryhodnosti v 
mezinárodním společenství, která mu umožňuje ovlivňovat mezinárodní společenství svojí verzí 
událostí.  
  
 

 

 

 
 

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje a Letiště Ostrava, a.s. –  provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany České 
republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj a Public Diplomacy Division NATO. Hlavním mediálním 
partnerem akce je Česká televize. 
Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci a bezpečnostní 
politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem spolku je informovat veřejnost 
o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. 
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