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V Ostravě 7. prosince 2016

Vydáváme publikaci o hybridních hrozbách, která vznikla na základě workshopu 
o hybridních hrozbách v rámci doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil AČR 

V návaznosti na úspěšný loňský první ročník výzkumně-prezentačního projektu na téma hybridních hrozeb  
realizovalo Jagello 2000 – opět ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a Masarykovou 
univerzitou v Brně – druhý ročník workshopu Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním 
prostředí Evropy, letos s podtitulem Increasing Resilience: Following NATO Summit’s Recommendation 
To Countering Hybrid Threats. Akce proběhla 16. září 2016 jako součást doprovodných programů Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR. Výsledkem je právě vycházející druhé vydání publikace 
o hybridních hrozbách.

Důvodem pokračování projektu je narůstající význam tématu, přičemž původních českých zdrojů k tématu 
je stále minimum. Souborný katalog České republiky obsahuje pouze jednu publikaci – a sice loňský 
výstup z tohoto projektu, publikaci Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. 
Tu loni zpracovali přední čeští odborníci na základě výzkumu a seminářů konaných na Masarykově 
univerzitě v Brně a Dnech NATO v Ostravě a mj. v ní předložili definici této problematiky a její dopady 
na Českou republiku. Vzhledem ke značné domácí i zahraniční poptávce po českých vstupech k tématu 
jsme publikaci loni vydali kromě české také v anglické jazykové mutaci, která původně vyšla ve sborníku 
k polské prestižní mezinárodní konferenci Warsaw Security Forum 2015. 

Cílem letošního ročníku projektu bylo kromě zhodnocení dynamického vývoje v této oblasti za poslední 
rok v ČR i zahraničí zejména posunout výzkum k otázce posílení odolnosti České republiky vůči 
hybridním hrozbám. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření okruhu odborníků (mj. prof. Miroslav Mareš, 
přední český expert na dané téma) a přizvání zahraničních expertů k reflexi vývoje v mezinárodním 
prostředí a dopadům na ČR (mj. genmjr. Kenneth D. Lewis, Director of Air, Space and Information 
Operations, U.S. Air Force Reserve Command). Loňský policy paper je tak po zohlednění připomínek 
a doplnění vydáván ve druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. Kromě doplnění původního textu, 
mj. o výsledky summitu NATO ve Varšavě z července 2016 a zhodnocení českého akademického 
výzkumu problematiky, publikace obsahuje novou kapitolu Zvyšování odolnosti České republiky proti 
hybridním hrozbám.

„Bezpečnostní systém ČR se těmto novým rizikům začal přizpůsobovat. Problematikou se důkladně  
zabývají složky v resortech vnitra i obrany a výsledky se v daném směru projevují i ve výstupech Auditu 
národní bezpečnosti,“ konstatují ve studii autoři s tím, že za hlavní zdroje hybridních hrozeb v Česku 
lze označit jednak současný ruský politický režim a expanzionistické elementy v ruském politickém 
spektru a u jeho podporovatelů, a jednak dogmatický islámský expansionismus, včetně politických sil 
podporujících tuto rozpínavost v různých zemích.
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Jako nejdůležitější „zbraň“ proti těmto hybridním hrozbám pak autoři označují sebevědomou 
demokratickou společnost, která je ochotná bránit demokratické hodnoty i svou národní identitu – tato 
ochota zahrnuje mimo jiné placení daní a odpovídající rozpočet na obranu.

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208

Další tiskové podklady naleznete: 
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni                                       www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite

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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