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Quo vadis? 

Toto téma je „nejproblematičtější“ ze všech. 

Má nejméně příkladů, ergo nejvíce spekulací. 

 

Odděluje anarchokapitalismus od minarchismu. 

Pro toto téma není dokázáno, kdo má pravdu. 

V současnosti je tento spor do jisté míry zbytečný. 

 

Ostatní přednášky s touto nestojí, nepadají! 



Dnešní téma: 
Obrana proti vnějšímu nepříteli 

Domobrana a bezpečnostní agentury 

 

Moderní a modernější válečnictví 

 

Mezinárodní vztahy 

 

Ovládnutí dobytého území bez státu 



Morální aspekt 

Stát je nemorální; daně jsou (legální) výpalné. 



Morální aspekt 

Stát je nemorální; daně jsou (legální) výpalné. 

 

Všechny obrovské války v historii vedly státy. 

I bez států budou vznikat různé lokální konflikty. 

 

Války jsou drahé; státy je neplatí ze svého. 

 

Svobodní lidé válčit (skoro) nikdy nechtějí. 
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V případě jediného neúspěchu armády tento trh zaniká. 
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Trh zde nemusí (i když může) být efektivnější. 

Pouštíme se na pole spekulací; neexistuje jistota. 



Domobrana 

V anarchokapitalismu chybí regulace zbraní. 

Více se můžete dozvědět v přednášce o zbraních. 
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Lidé budou ozbrojeni automatickými zbraněmi. 

V historii domobrana odstrašovala i bez toho. 

 

Moderní armáda může domobranu smazat. 

Otázka je, co na dobytém území pak zbyde. 
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Jejich výcvik je bohužel zaměřen trochu jinak. 
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Cvičení profesionálové povedou i domobranu. 

Jejich výcvik je bohužel zaměřen trochu jinak. 

 

Bezpečnostní agentura není specializovaná. 

Stejně drahá armáda otevřený konflikt vyhraje. 



Volnotržní armáda 

I profesionální armáda může vzniknout tržně. 

 

Těžko říct, zda by byla udržována stále. 

 

Její podoba i existence závisí na ochotě platičů. 

 

I dnes existuje firma Executive Outcomes. 
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Jsou-li přibližně stejně drahé a velké. 

 

Anarchie je ekonomicky efektivnější. 

Bude tedy po nějakém čase vojensky silnější. 

 

Pochopitelně záleží na velikosti území. 

Obří vždy porazí malého bez ohledu na uspořádání. 
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Vývoj v čase 

Domobrana bývala relevantní silou, dnes méně. 

 

V budoucnu mohou bojovat drony s roboty. 

 

Ekonomická síla bude lepší než hodně lidí. 

 

To není podmínkou pro přežití anarchie. 

Ale oproti dnešku ji to ještě zvýhodní. 



Krátká diskuse? 

Domníváte se, že anarchie není 

vojensky životaschopné zřízení? 

Nemůže ekonomická efektivita 

zachránit situaci? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Mezinárodní vztahy 

Mezinárodní vztahy jsou více méně anarchie. 

 

Platí nějaké smluvní dohody; a jiné ne. 

 

Silnější mají více moci; ale neovládnou všechny. 

 

Dříve se hodně válčilo, teď méně. 

Probíhá nějaký vývoj; lidé jsou asi moudřejší? 



Přežije anarchie mezi státy? 

Malá anarchie proti velkému státu neobstojí. 

Ale to ani malý stát. 

 

Záleží na rozhodnutí těch velkých. 

Říkáte si, že „je to jasné“? Že ji zničí? 

Možná; proč ale neničí menší státy, když mohou? 

Obecně neplatí, že silnější vždy „sežere“ slabšího; jen občas. 

 

Anarchie nevznikne přes noc; ale přes malý stát. 



Krátká diskuse? 

Myslíte si, že mocné státy určitě 

obsadí anarchii? Ano, mohly by, 

ale na základě čeho by to mělo 

být jisté? Proč neobsadí i malé? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Když stát dobude anarchii, má trochu problém. 

Neexistují evidence obyvatelstva ani firem. 

jména, bydliště, zbraně, mediální kanály, … 

Nikde nejsou zmapovány ničí ekonomické aktivity. 

Chybí centralizované mocenské struktury. 

Je problém vymáhat zákony, vybírat daně… 
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Britové rychle dobyli a ovládli obrovskou Indii. 
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Historické příklady 

Britové rychle dobyli a ovládli obrovskou Indii. 

Vyhráli válku, donutili vládce vydávat jejich rozkazy. 

Indové byli zvyklí ty rozkazy poslouchat. 
 

Na druhou stranu titíž Britové… 

…několik stovek let měli problém ovládnout Irsko. 

Vždy zabrali jen část, zbytek vzdoroval (jiná mentalita). 

…horko těžko ovládali území kmene Ibo v Africe. 

Navzdory ohromné silové asymetrii to bylo těžší než Indie. 



Závěr 

Domobrana a agentury jsou slabší než armáda. 

 

Anarchie je ekonomicky silnější než stát. 

 

Ovládnutí anarchie je extrémně problematické. 

I v důsledku jiné mentality obyvatelstva. 

 

Nikdo neví, co bude; přinejhorším vznikne stát. 



Přijďte příště 

Příští přednáška tento cyklus uzavírá. Tématem 

bude cesta k anarchokapitalismu, jeho obecnější 

princip trhu a zařazení mezi ostatní anarchismy. 

 

Středa 28. března 

ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


