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POHLEDY NA ASYMETRII V OPERACÍCH 

Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc.

Anotace:
Článek pojednává o asymetrii v koniktech a operacích. Na soudobých názo-

rech rozebírá pojem asymetrie ve vojenských činnostech. Poukazuje na možné budoucí 
asymetrické hrozby a možného asymetrického protivníka. Zabývá se asymetrií v kon-
iktech nízké intenzity a shrnuje možný další vývoj. Ukazuje na dnes často používaný 
pojem „asymetrické operace“ a rozebírá, zda je to pojem opravdu „nový“, vystihující 
druhy a charakteristiky operací.. 

¬¬¬

Úvod
Bezpečnost státu je stále více vymezena schopností země čelit nejen vojenskému 

napadení, ale i nevojenským ohrožením. Je nutno počítat se sílícími vnějšími vlivy, 
vymykajícími se kontrole jednotlivých států. Tyto vlivy, vyplývající z procesu globali-
zace, se nejzřetelněji projevují v oblasti ekonomické a informační. Jejich projevem je 
nárůst některých nevojenských tzv. „asymetrických“ bezpečnostních hrozeb. Řada 
různých vlivů na vývoj operací, tak jak byly doposud známy – viz obrázek č. 1, může 
vést až ke vzniku asymetrických koniktů (válek). V budoucnosti budou převládat ope-
race, ve kterých lze předpokládat ještě ve větší míře než dosud použití výrazně nesou-
měrných prostředků, metod, forem, cílů, tedy asymetrie soupeřících stran. 

Obrázek č. 1: Základní dělení vojenských operací

OPERACE
VÁLEČNÉ / NEVÁLEČNÉ

BOJOVÉ NEBOJOVÉ

ÚTOČNÉ OBRANNÉ STABILIZAČNÍ PODPŮRNÉ
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Jak chápat asymetrii
 Při posuzování asymetrie v operacích půjde především o kritéria kvality a kvan-

tity, tedy vybavení a množství sil a prostředků zúčastněných stran, o pravidelné a nepra-
videlné síly, tedy druhy nepřátel a způsoby vedení jejich činnosti. Z výše uvedeného 
vyplývá, že v dosavadních operacích docházelo vždy k asymetrii a pokud ne v celé 
šíři, tak v určitém místě a čase určitě, jinak v podstatě nemohlo dojít k silovému rozhod-
nutí a vzájemné konikty pak končily smírně vyčerpáním zdrojů obou bojujících stran 
(například Irák x Irán).

 Dnes je asymetrický střet chápán jako konikt (válka), ve kterém jsou pou-
žívány neočekávané a netradiční postupy s cílem podlomit protivníkovu sílu, obejít 
jeho silné stránky a ohrozit jeho zranitelná místa nepředpokládanými technologiemi 
či jinými modernizovanými prostředky nebo jako konikt, ve kterém jsou používány 
nekonvenční přístupy obcházející a narušující sílu protivníka využíváním jeho zranitel-
ných míst.

Vojenští stratégové a odborníci denují asymetrický střet jako konikt (válku) 
odchylující se od standardního koniktu nebo nepřímých přístupů k ovlivnění rovno-
váhy proti sobě stojících sil. Takové konikty nejsou novým typem války. Bojující 
strany po léta neustále usilovaly o potlačení (negaci) síly toho druhého a nebo se vyhnout 
silovému řešení, pokud byl úspěch nejistý. Vždy se ale zároveň pokoušely použít síly 
proti slabým stránkám a místům nepřítele. Asymetrickou válku je možno chápat jako 
strategii, taktiku nebo metodu vedení koniktu. Pro úspěch v tomto koniktu musíme 
proto pochopit asymetrické způsoby vedení války a být připraveni a schopni na ně rea-
govat. 

Při asymetrickém působení na nepřítele se jedná jak o akce menšího taktického, 
tak i většího, operačního rozsahu sil proti zranitelným místům protivníka za účelem 
dosažení výrazně vyššího efektu než při klasických konvenčních způsobech vedení ope-
rací. Důležité je přitom prosazování psychologického působení k podlomení vůle pro-
tivníka, jehož využitím je možné dosáhnout strategických cílů i v operacích relativně 
malého rozsahu a dokonce i v relativně neúspěšných operacích. 

V oblasti vojenství a oblasti národní bezpečnosti znamená asymetrie působení, 
organizování a myšlení rozdílným způsobem než protivník. V závislosti na maximálním 
využití vlastních výhod a zužitkování slabých stránek protivníka, dosáhnout iniciativy 
a nebo získat větší volnost jednání. Toto může být provedeno na úrovni politicko strate-
gické, vojensko strategické, operační anebo kombinacemi zmíněných úrovní. Zároveň 
to znamená použití různých metod, technologií či prostředků velkého významu a jejich 
použití pro dosud známé druhy operací – viz obrázek č. 2, jejich organizaci, získání 
požadovaného času atd. Tyto operace se mohou vyznačovat krátkodobým nebo dlou-
hodobým trváním. Mohou být předem plánované nebo uskutečňovány nahodile, podle 
toho, kdy potenciální útočník zvolí pro něho nejvhodnější situaci či okamžik zahájení 
činnosti. V těchto operacích jsou zahrnuty jak psychologické (duševní), tak i fyzické 
(materiální) aspekty. 

OBRANA A STRATEGIE
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Obrázek č. 2: Spektrum vojenských operací

Spektrum možných protivníků 
Budoucí vedení války nebude podléhat logické klasikaci, přestože se například 

dva trendy či znaky budou vyvíjet společně nebo naopak rozdílně. Vedení války 
v budoucnu bude odrážet trendy v proměnných oblastech. Za účelem ulehčení a zjed-
nodušení analýzy jsou zde nastíněny dva spekulativní pohledy tak, aby názorně vyjád-
řily a uspokojily celé spektrum problému. Problém je vyjádřen pomocí třídimenzního 
diagramu, který je na obrázku č. 3. Tento diagram poskytuje prostor do kterého může 
být každá „armáda“ umístěna a to vzhledem k její technologické úrovni, vycvičenosti, 
profesionalizaci a také její velikosti. 
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 Na obrázku č. 4 jsou znázorněny dva možné příklady. Příklad 1 reprezentuje 
bojové střetnutí mezi dvěmi moderními, dobře vyzbrojenými a vycvičenými armádami, 
zatímco příklad 2 znázorňuje střetnutí moderních sil se silami (organizací), které nemusí 
představovat nebo znázorňovat uspořádáním nebo strukturou běžnou armádu. Tyto dva 
příklady bojových střetnutí jsou a budou naprosto běžné. Navíc, mnoho armád získalo 
schopnosti účastnit se obou typů koniktů. 

Charakter operačního prostředí v budoucnu bude více komplexněji zahrnovat 
multi-dimenzní perspektivy, než pojem „bojiště“ (battleeld), který je mnohdy chápán 
pouze v současném pojetí boje jako vymezená část terénu. Při popisování budoucích 
střetnutí se mnohdy užívá termínu „battlespace“. Význam tohoto slova není doslovně 
přeložitelný. Odráží a zahrnuje nejen třírozměrný prostor bojiště, ale i například vzrůs-
tající vliv elektronického boje nebo informační války v koniktu. 

Charakteristika asymetrického protivníka
Podle příkladu 2 mohou být moderní, dobře vycvičené síly Aliance, vybavené 

zbraněmi na vysoké technologické úrovni vystaveny koniktu s ozbrojenými silami 
řízenými zájmovými skupinami, které ne vždy musí representovat státní zřízení. Tato 
ozbrojená složka či organizace nemusí být bezpodmínečně pravidelná armáda. V těchto 
silách mohou a budou bojovat lidé, kteří nemusí být nutně vojáci v tradičním slova 
smyslu, půjde tedy o různé nepravidelné síly.

Je to charakter podobného koniktu, který může začít například mezi vlastenec-
kým či náboženským hnutím a rozmístněnými aliančními silami. Tyto „nestátní“ síly 
mohou požadovat ukončení státního uspořádání, ale kritérium pro konečné řešení může 
být neprůhledné. V takovémto koniktu bude bojiště rozšířené nejen na prostor kon-
iktu, ale do celého komunikačního prostoru, včetně státního zřízení. Útok takovéhoto 
asymetrického protivníka nebude omezený pouze na cíle vojenské, ale může zahrnovat 
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vládní instituce, civilní populaci, ekonomická a kulturní centra a další významné cíle 
z hlediska pozornosti médií. 

Charakteristiky asymetrie v operacích
Pro soudobé a tím spíše pro budoucí ozbrojené konikty budou tzv. „asymetrické 

operace“ 1 spíše však operace s výraznými asymetrickými rysy pravděpodobně nejpou-
žívanějšími. Platí pro ně následující charakteristiky:

Mnohostrannost. Nebezpečí, tvořené totalitními státy, teroristy a maánskými 
skupinami je „reálně“ i „virtuálně“ mnohostranné. Je zaměřeno proti společnosti vyspě-
lých demokratických zemí a jejich ozbrojeným silám, politice a ekonomice.

Informační boj. Informační válka jako známý druh vojenské činnosti s využitím 
soudobých prostředků propagandy bude vedena na všech stupních a ve všech sférách 
ozbrojeného boje. Na jedné straně jde o získávání informací a na straně druhé o zabra-
ňování jejich získávání nepřítelem. Prvky všech druhů operací budou:

– informační údery,
– informační ochrana vlastních vojsk,
– informační manévr. 

Důležitost ochrany. Tak jako protivníci mají velmi rozdílnou kulturu a hodnoty, 
tak i odstrašování, založené na logice rizika ztrát, nemusí být vždy účinné. Prevence, 
i když je důležitá, nebude lehce dosažitelná, protože vyžaduje správné pochopení moti-
vace, zájmů a cílů protivníků. V případě rozdílných hodnot se nemůže účinná prevence 
uskutečnit dříve než po pochopení logiky potenciálních protivníků. 

Zneužití obyvatelstva. Lze předpokládat, že nepřítel bude mít snahu přenést 
válku do měst. V případě země s nižším technologickým rozvojem je výsledek stejně 
účinný jako vedení války partyzánské. Zkušenosti z posledních válek a koniktů potvr-
zují stále větší podíl civilního obyvatelstva na ztrátách.

Psychologický faktor. Terorismus vytváří psychologický tlak na obyvatelstvo. 
Zde je nutné již předem podporovat a uklidňovat obyvatelstvo s využitím všech mož-
ností hromadných sdělovacích prostředků.

Dlouhodobé vedení. Operace s výraznými asymetrickými rysy tvoří permanentní 
konikt bez jasného začátku a konce. Jsou to malé bitvy, ve kterých dílčí vítězství 
nepředstavuje úplný úspěch. Před nalezením konečného řešení je nutné dlouhodobě 
udržet a řídit relativně bezpečnou situaci jako podmínku následného úspěchu.

Kontrola situace s využitím dotyku. Zbraně dalekého dosahu, včetně těch nejú-
činnějších a nejpřesnějších, nezabezpečují dostatečnou kontrolu mobilního a často velmi 
dobře ukrytého nepřítele. Pro jeho zneškodnění je nezbytné jej lokalizovat, rozkrýt, 
omezit, zadržet, odzbrojit či popřípadě zničit. 

Charakteristické rysy asymetrických koniktů
 Války se budou častěji než doposud vyznačovat asymetrií v rozličných for-

mách a na nejrůznějších úrovních. Myslitelné jsou takřka libovolné kombinace aktérů 
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(státní a nestátní), způsobů činnosti a taktiky a také sil a prostředků. Asymetrie však není 
něco nového. Mnohokrát v minulosti k takovýmto střetnutím docházelo. Jako příklady 
lze uvést rok 1812, kdy byla v rámci ruského tažení Napoleonova armáda zcela zdeci-
mována. A to vůbec nedošlo k nějaké větší bitvě, neboť ruské jednotky byly početně 
mnohem slabší a jejich výzbroj byla na výrazně nižší úrovni než francouzská. Asymetrie 
byla v novodobé historii rovněž poučná i pro USA. Ve Vietnamu se velmoc jako je USA 
setkala s mnohem slabším nepřítelem ve všech směrech, snad mimo morálních kvalit. 
Ten však byl téměř neviditelný, sledoval každý pohyb amerických jednotek a využil 
každou vhodnou příležitost, aby jim zasadil nečekaný úder, a to často bez ohledu na 
vlastní ztráty.

Formy asymetrie mohou sahat od klasické partyzánské taktiky přes civilní 
povstání až po použití například biologických bojových látek a teroristických aktivit. 
Dimenze asymetrie zahrnuje politiku a politické cíle, techniku, psychologii a etiku, ale 
také – z vojenského hlediska – taktiku, operační umění a vojenskou strategii. Možné 
rozlišení v úvahu přicházejících asymetrií zahrnuje také následující faktory:
l omezené nebo obsáhlé zájmy a cíle stran koniktu,
l délku koniktu (čas například ve válce ve Vietnamu pracoval, zejména z vnitřně 

politických důvodů v USA, pro severní Vietnam a proti Američanům; při operaci 
Pouštní bouře nemohla koalice čekat do začátku ramadánu a periody špatného 
počasí, neboť by pak koalici hrozilo politické zhroucení), nebo také

l intenzitu (omezená válka na rozdíl od totální války; objem stávajících vojenských 
prostředků; typ vedení války).

Nanejvýš různá může být také:
l akceptovatelnost vlastních ztrát, 
l akceptovatelnost škod,
l připravenost k eskalaci koniktu, ale také
l zranitelnost (centra s obyvatelstvem, informační struktura).

Nízká připravenost vyspělých společností, případně vlád, akceptovat vlastní ztráty 
(„Zero Casualty War“), jde tak daleko, že strpí značné vojenské a jiné nevýhody či 
škody. Tento fenomén vstupuje ovšem dle očekávání o to výrazněji do popředí, čím 
nižší je zájem na předmětu koniktu. Nebo jinými slovy: Jedná-li se o životní nebo 
existenční zájmy, bude narůstat i připravenost k riziku a obětem. Srovnatelně, pravdě-
podobně dokonce ještě více zvýrazněn, si počíná tento fenomén akceptovatelnosti škod 
u nepřítele, zejména ztrát mezi nepřátelským civilním obyvatelstvem. Také toto krité-
rium by smělo „změknout“, čím více by se konikt vyostřoval.

I v koniktech označovaných jako symetrické, se zcela jistě vyskytují prvky asy-
metrie ve způsobech vedení, řízení a použití sil a prostředků a naopak.

Pokud budeme dále rozvíjet teorii asymetrie, pak můžeme dojít k rozčlenění na 
asymetrie pozitivní a asymetrie negativní. Asymetrie pozitivní bychom mohli charakte-
rizovat jako asymetrie, které jsou hodnoceny ze strany hodnotícího jako určité výhody 
vzhledem k nepříteli a obráceně. 
82
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 Pokud toto uvedeme na jednoduchém příkladě, kdy jedinec je na jedné straně 
označen jako terorista a může být na straně druhé označen jako jedinec bojující za svo-
bodu. Pak může být tento jedinec považován současně na jedné straně za zločince a na 
druhé straně za hrdinu. Přitom toto hodnocení vůbec nemusí záviset na použitých pro-
středcích či metodách a způsobech provedení konkrétního činu (aktu). Proto v otázce 
denování asymetrie a asymetrických hrozeb je nutné vymezit takové prvky, které 
pojem asymetrie jednoznačně stanoví.

Asymetrie není nic nového. Jak již bylo uvedeno v minulosti k takovýmto asyme-
trickým střetnutím docházelo. Protože asymetrie při vojenské činnosti je odpovědí na 
nepřátelské hrozby a vzhledem k soudobému uspořádání světa budou mít tyto převážně 
asymetrickou podobu (charakter). Za potenciální asymetrické hrozby (ohrožení) je dnes 
považována především možnost napadení jadernými, chemickými a biologickými pro-
středky, dále informační operace a terorismus.

V současnosti se asymetrie vyznačuje tím, že síly mocných a vyspělých států 
zasahujících v cizích zemích nemají proti sobě protivníka srovnatelného významu. Mají 
obrovskou převahu jak v množství zbraňových systémů, tak i v jejich vyspělosti a ničivé 
síle. Zdrcující vojenská převaha ale neznamená, že by intervenující státy neměly žád-
ného ozbrojeného nepřítele. Naopak, jejich nepřítel není nikde a zároveň je všude. 
Vyhýbá se přímým, čelním střetům. Odmítá zásady boje silných a bohatých a vnucuje 
jim svá vlastní pravidla. Jeho síla nespočívá v počtech a schopnostech. Opírá se o doved-
nost „neviditelnosti“ a nesnadnosti identikace, ať už individuální či geogracké. Nelze 
dopředu předvídat kdo je nepřítel a kdy, kde, jak a proti komu zaútočí. 

Vojenské operace nízké intenzity charakteristické asymetrickými prvky
Mezi operace označované jako vojenské operace s výrazně asymetrickým charak-

terem lze označovat operace nízké intenzity, které nesou již výše uvedené odlišnosti 
a speciky. Vojenské operace nízké intenzity jsou rozdělovány podle FM 7-98, Ope-
rations in a Low-Intensity Conict, do čtyř následujících operačních kategorií:

1) Podpora povstání a činnost proti vzpourám (povstáním).
2) Boj proti terorismu.
3) Operace k nastolení, vytváření a udržení míru (mírové operace).
4) Mírové operace ve zvláštních (rizikových) situacích.

ad 1) Úloha ozbrojených sil v tomto případě spočívá v ochraně úřadující vlády 
nebo naopak v podpoře povstalců (vzpoury). Cílem ozbrojeného povstání je svrhnout 
legálně úřadující vládu formou převratu za pomocí ozbrojených sil v ozbrojeném kon-
iktu. Cílem ozbrojených sil v operacích proti povstalcům nebo vzbouřencům hosti-
telské země je podpora úřadující vlády hostitelské země s úkolem porazit povstalecké 
skupiny nebo zmařit pokus o převrat povstaleckých skupin prostřednictvím armádních, 
paramilitaristických, politických, ekonomických, psychologických a civilních aktivit.

Úspěch v takovýchto operacích závisí na pochopení jejich charakteristiky, použí-
vaných taktik a prostředí, ve kterém se tyto činnosti provádí. Členové povstaleckého 
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hnutí jsou organizováni v rámci politické linie a podporováni formou politických, eko-
nomických, sociálních, vojenských, psychologických a utajených operací. Ve vojen-
ských nebo polovojenských (paramilitaristických) povstaleckých operacích jsou obvykle 
používány taktiky partyzánských válek. Tyto jsou charakteristické jak útočnou činností 
v čase a místě, podle volby partyzánů (povstalců), s cílem způsobit ztráty nebo ovlád-
nout daný prostor, tak i významnou asymetrií v kvalitě a kvantitě používaných sil a pro-
středků. Otevřené akce povstaleckého hnutí bývají provázeny stávkami, demonstracemi, 
propagandou, politickým jednáním (vyjednáváním) a diplomatickými jednáními. 

ad 2) Cíl ozbrojených sil v boji proti terorismu spočívá v ochraně důležitých 
zařízení a objektů, jednotek a jednotlivců od hrozby útoku terorismu. Činnost proti tero-
rismu zahrnuje přímý boj proti terorismu a zároveň zahrnuje opatření proti terorismu a to 
ve vzájemně se prolínajících a doplňujících se operačních aktivitách. Plány boje proti 
terorismu by měly být zpracovány tak, aby obsahovaly činnost před, v průběhu a po 
teroristických incidentech.

V operacích proti terorismu je nutné především pochopit jeho podstatu. Stejně tak 
musí být chápány i protiopatření a prostředky, kterými lze snížit možný úspěch teroris-
tického útoku proti infrastruktuře, zařízením, osobám a majetku, včetně ozbrojených sil 
proti němu bojujících.

Terorismus lze denovat podle názorů předních vojenských odborníků jako 
„nezákonné použití hrozby nebo síly nebo násilnou činnost proti obyvatelstvu nebo 
vlastnictví k donucení nebo zastrašení (hrozby) ústavních vlád, států a jejich obyvatel-
stva se snahou o dosažení svých politických, náboženských nebo ideologických cílů“. 

Teroristická činnost není řízena podle pravidel nebo zákonů války. Její metody 
zahrnují takové praktiky, jako jsou zaujímání rukojmí, únosy, sabotáže, atentáty na 
ústavní činitele, zakládání požárů, podvody, pumové atentáty, nálety a útoky na 
významné objekty, zmocnění se určitých zařízení nebo objektů, použití zbraní hromad-
ného ničení atd. Oběťmi takových útoků jsou nejen řadoví příslušníci ozbrojených sil, 
ale často nevinní lidé, symbolické osoby nebo místa a politické či vojenské osobnosti.

 Používání terorismu jako metody není v prvotních fázích koniktu časově ome-
zeno. Může se vyskytnout na jakémkoli stupni koniktu, v míru i v průběhu globální 
války. Taktiky terorismu jsou popisovány jako úskočné, překvapující a provázené rych-
lými, chladnokrevnými násilnými akcemi. 

Soudobá společnost se stává stále více závislá na počítačových sítích a tím nevy-
hnutelně vzniká větší rozsah potenciálních cílů, které se mohou teroristé snažit zneužít. 
Existence sítí network poskytuje služby snadno ovlivnitelné k rychlému zhroucení jako 
jsou útoky přes počítačové systémy – například přerušení dodávky energie nebo vyřa-
zení přenosových systémů dat z činnosti. Tato situace vyžaduje větší kvalitu zpravodaj-
ských služeb, spolehlivé prostředky sběru informací, jejich přesnou a rychlou analýzu 
a včasné předávání. Je zřejmé, že nebudeme mít vždy zpravodajskou službu připravenou 
předvídat a reagovat na všechny případy specických teroristických útoků.

Protiteroristické operace byly, jsou a budou vždy a to ze všech hledisek a kriterií 
operace s mimořádně výraznými asymetrickými charakteristikami.
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ad 3) Operace k nastolení, vytváření a udržení míru (mírové operace) prosa-
zují již nastolený mír pomocí prostředků diplomatického úsilí. Ozbrojené síly určené 
k operaci na udržení míru provádí dozor (monitorují situaci) a vedou jednání o příměří 
s cílem dosažení dohody mezi znepřátelenými stranami. Ozbrojené síly provádí činnost 
přísně v souladu s principy odpovídajícími mírovému řešení. Podle stanovených pravi-
del je zakázáno použití zbraní ozbrojenými silami, kromě situací, kdy to vyžaduje jejich 
vlastní obrana. 

Mezinárodní snaha o udržení míru je dominující při řešení lokálních, regionálních 
i mezinárodních koniktů jakéhokoli rozsahu a charakteru. Při rozhodování zda-li usku-
tečnit operaci na udržení míru je nutné brát v úvahu legální status, možnosti použití 
ozbrojených sil, vlastní poslání toho či onoho státu zapojeného do takovéto operace, 
politické důvody (zřetele) a podmínky pro vedení a řízení vlastní operace. Tyto operace 
jsou obvykle uskutečňovány po projednání v Organizaci spojených národů, spojené se 
získáním mandátu pro dané státy a jejich ozbrojené síly vyčleněné pro tuto činnost. 
V nich výrazná asymetrie ve prospěch (pozitivní asymetrie) zasahujících sil je rozhodu-
jící pro jejich úspěch v operaci.

ad 4) Mírové operace ve zvláštních (rizikových) situacích zahrnují zvláštní 
aktivity v oblasti pomoci při katastrofách; protinarkotické operace; pozemní a námořní 
operace, včetně vzdušných operací. Významným rysem všech těchto operací je rychlé 
zmobilizování úsilí se zaměřením na vyřešení specického problému, obvykle krizo-
vého charakteru. Tyto operace jsou řízeny na národní úrovni stanoveným systémem 
řešení krizových situací. V mnoha případech se tyto akce uskutečňují prostřednictvím 
neobvyklých prostředků a v neobvyklých zařízeních. Vyžadují obsáhlou a důmyslnou 
činnost a dočasnou výstavbu dostatečných tras pro komunikaci v nepřátelském pro-
středí. Tyto operace mohou vyžadovat určitá omezení z hlediska použití ozbrojených sil 
nebo naopak použití ozbrojených sil k důrazným násilným akcím. 

Mírové operace zvláštního určení jsou operace, které nesou prvky všech kategorií 
operací nízké intenzity. Jejich rozsah je v rozpětí od operací zastrašování, přes operace 
demonstrace síly až k operacím bojových, které mohou být vedeny ve stavu nepřátelství 
nebo v podmínkách válečného stavu. Tyto operace rovněž zahrnují činnosti jako jsou 
civilně vojenské nebo mírové aktivity a jsou vedeny k řešení krizových situací často 
s politickými následky. Zahrnují bezprostředně hrozící nebo skutečně probíhající ozbro-
jené konikty s různou délkou trvání a zpravidla se vyznačující výrazně asymetrickými 
rysy.

Závěr
Rozpornost uvedených podmínek a jejich vlivu na možný vývoj operací vede 

k závěrům o možnostech vzniku spíše asymetrického koniktu (války), který nemusí 
mít průběh podle dřívějších poznatků. Asymetrické znamená, že proti sobě bojují zcela 
rozdílné síly a ne jak se předpokládá přibližně stejné. Proti pravidelné armádě bojují 
zpravidla nepravidelné síly. Proti špičkovým technologiím jednoduché až primitivní 
zbraně a materiál. Proti operacím, řízeným s podporou moderních počítačových tech-
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nologií, jednoduché velení. Proti složitým způsobům společného použití vojenských sil 
guerillová válka. Proti krátkým válkám dlouhodobé vyčerpávající války. Proti mini-
málním ztrátám maximální ztráty. Proti jednomu druhu lidských hodnot jiné lidské 
hodnoty. Proti právu bezpráví, nebo jiné právo. Proti terénu a počasí, vhodnému pro 
operace s moderní technikou, těžký terén a nevýhodná denní a roční doba atd.

Formy asymetrie mohou sahat od klasické partyzánské taktiky (partyzánské sku-
piny) přes civilní povstání až po použití například biologických bojových látek a různých 
teroristických aktivit. Dimenze asymetrie zahrnuje politiku a politické cíle, techniku, 
psychologii a etiku, a z vojenského hlediska také taktiku, operační umění a vojenskou 
strategii. Každá ze stran může mít omezené nebo obsáhlé cíle, konikt může být různě 
časově dlouhý, může být veden s nízkou nebo vysokou intenzitou apod. Nanejvýš různá 
může být i akceptovatelnost vlastních ztrát a škod, připravenost k eskalaci koniktu, 
ale také zranitelnost na straně protivníka. Nízká připravenost vyspělých společností pří-
padně vlád akceptovat vlastní ztráty jde tak daleko, že strpí značné vojenské a jiné 
nevýhody, respektive materiální škody. Připravenost k riziku a obětem je přímo úměrná 
životním a existenčním zájmům. Ohleduplnost vůči civilnímu obyvatelstvu protivníka 
také „měkne“ s vyostřováním koniktu. 

Množství podrobně popsaných a vysvětlených operací s dosud používanými kri-
terii, hledisky, aspekty a pohledy ukazuje na skutečnost, že ve všech druzích operací 
bude jedním z charakteristických rysů spíše asymetrie a že pojem asymetrické ope-
race je zavádějící (lze toto kriterium použít skoro ve všech operacích aniž by bylo zřejmé, 
o jakou operaci se jedná) s tím, že ne charakter vlastní činnosti v operaci je kriteriem pro 
její pojmenování, ale že činnost nepřítele a způsoby jeho činnosti mají být rozlišovacím 
či spíše nerozlišovacím kriteriem. Právě asymetrie je průvodním jevem všech operací 
a především podmínkou pro úspěch či neúspěch v operaci! Dovedné využití přiro-
zené nebo nově vytvořené asymetrie zůstane i nadále jeden z rozhodujících principů 
vojenského, někdy i politického, umění. Soustředění úsilí, volba směru úderu, rozptýlení 
sil a jejich zpětné soustředění (přeskupení), to vše přispívá k využití asymetrie ve pro-
spěch splnění vlastních cílů i při relativně symetrických silách soupeřících stran.
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Poznámka
1 americká klasikace zahrnuje do „asymetrických operací“ operace protipartyzánské, protipovstalecké, 
protiteroristické, k nastolení, vytváření a udržení míru, přičemž větší či menší prvky asymetrie jsou rysem 
každé operace uvedené na obrázku č. 1, který znázorňuje základní dělení vojenských operací v teorii použití 
AČR.
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