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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce bude v teoretické a praktické části 

analyzovat nový fenomén ve vojenství, tzv. hybridní války. Pohled bude 

věnován hlavně současnosti, ale budou zde rozebírány i dva historické příklady 

z minulosti, a to z našich dějin Československého státu o předválečném 

obsazení pohraničí v roce 1938 a ze světových dějin to bude nedávný pohled 

na anexi Krymu Ruskou federací, tedy události do léta 2014.  

V teoretické části bude zodpovězena otázka „Co je to válka?“. Dále 

budou vymezeny základní pojmy a hlavní atributy. Bude zde věnován prostor 

příčinám vzniku válek, budou stručně popsány typy válek podle povahy 

a prostředků, kde se v samém závěru stručně zmíním o zvláštních druzích 

válek, jako jsou války informační, kybernetické a hybridní. 

V praktické části bude nejprve popsána metodika praktické části 

diplomové práce. Následovat bude podrobná analýza hybridní války, její 

historie, nástroje a cíle. Vzájemná komparace hybridní války s válkou klasickou. 

Pak se práce bude věnovat výše zmíněným praktickým ukázkám z historie, 

jejich rozboru a vzájemnému porovnání. V závěru práce bude dáno doporučení 

vojensko-politické, jak se bránit hybridní válce. Bude provedena SWOT analýza 

a řízené rozhovory na danou problematiku s bývalým náčelníkem generálního 

štábu arm. gen. Ing. Jiřím Šedivým a pedagogem University obrany 

Mgr. Richardem Stojarem, Ph.D. 

Klíčová slova 

Válka, hybridní válka, ČSR 1938, Krym, obranná strategie 

  



 

 

Abstract 
 

 

 The thesis, in its theoretical and practical part, analyzes new 

phenomenon in the military field, the so-called hybrid war. The thesis is 

primarily focusing on the present situation, nevertheless two historical 

examples are presented. The first example is from the history of the 

Czechoslovak state on the pre-war occupation of the borderland in 1938. The 

second example is an event from the recent past, the annexation of Crimea by 

the Russian Federation during summer 2014. 

 

 Theoretical part of the thesis answers the question "What is war?". 

Moreover, it defines basic concepts and main attributes. This part is also 

devoted to the causes of wars, shortly describes types of wars by nature and 

means and it is briefly mentioning special types of wars, such as information 

war, cybernetics war and hybrid war. 

 

 Practical part firstly describes its methodology. After this methodology 

description a detailed analysis of hybrid warfare, its history, tools and goals are 

presented. The practical part also contains a mutual comparison between the 

hybrid war and the classical war. Practical part deals with above mentioned 

historical examples by analyzing and comparing them. The recommendation 

from the military and political view on how to defend against the hybrid war is 

given at the end of the thesis. Lastly, the thesis contains SWOT analysis and 

controlled interviews with the former Chief of General Staff, General Ing. Jiří 

Šedivý and Pedagogue of Defense University Mgr. Richard Stojar, Ph.D. 
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Předmětem diplomové práce je analyzovat nový fenomén ve vojenství, 

tzv. hybridní války. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, hlavní 

atributy a projevy války a hybridní války. Praktická část diplomové práce 

se věnuje podrobnější analýze hybridní války a její komparaci s klasickou 

válkou. Dále je v práci pozornost věnována dvěma historickým příkladům, 

týkajícím se tématu hybridních válek. Z našich dějin Československého státu 

se jedná o předválečné obsazení Sudet v roce 1938. Ze světových dějin je 

zmíněn příklad z nedávné historie a to hybridní válka na Krymu do léta 2014. 

V práci jsou použity metody analýzy, komparace a rešerše. V závěru práce jsou 

dána vojensko-politická doporučení, jak se fenoménu hybridních válek na státní 

úrovni bránit. 

1. Úvod 

O novém typu válečnictví můžeme začít hovořit od začátku roku 2014, 

kdy ruské ozbrojené síly obsadily Krymský poloostrov. Na tuto skutečnost část 

odborné veřejnosti reagovala tím, že začala diskutovat o tom, jak tuto novou 

metodu válečnictví pojmenovat. Odborná komunita, která se zabývá 

postsovětským prostorem, začala poukazovat na článek generála 

V. V. Gerasimova z počátku roku 2013, ve kterém se hovoří o podobě 

současného válečnictví a potřebě ruských ozbrojených sil přistupovat nově 

k současným výzvám. [1] Ruská reakce, která byla překvapivě rychlá 

a efektivní, bývá proto někdy nazývána termínem Gerasimova doktrína. [2] 

Na druhé straně se ozvala část odborné komunity, která se spíše přiklání 

k pojmenování těchto událostí jako hybridní válka, což je koncept, který byl 

o dekádu dříve rozvinut několika americkými důstojníky.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
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2. Teoretická část 

2.1 Co je to válka? 

Odpovím slovy čínského vojevůdce a stratéga Sun-c´, který v historicky 

nejstarším pramenu o válčení, které nese jméno Umění války, píše, že válka je 

největší věcí státu, věcí života a smrti, cestou k přežití nebo záhubě. Proto je 

třeba ji dobře zvážit a prozkoumat.[3] Na začátku své knihy Válka Oskar Krejčí 

píše, že každá válka je projevem selhání lidského rozumu. Začala proto, že se 

lidé nedokázali dohodnout o hodnotách, které byly předmětem sporu – proto 

sáhli k fyzickému násilí. Válka je organizované zabíjení lidí lidmi, které navíc 

doprovází mučení, znásilňování, loupení.[4] 

Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami 

lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek 

k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo 

jiných cílů. 

Vztahu státního zájmu a války se věnuje i Carl von Clausewitz ve své 

knize O válce, kde svým známým výrokem, že „Válka je pokračování politiky 

jinými prostředky“, de facto nadřazuje politiku, a tedy i státní zájem, válce, 

která je pouhým nástrojem.[5] Válka je interakcí mezi dvěma nebo více 

vojenskými silami, „soubojem vůlí“.[6] Celou myšlenku dále definuje pomocí 

trojice války, která představuje samu podstatu války. Součinnost jednotlivých 

prvků trojice pak rozhoduje o podobě války. Těmito prvky jsou vášeň, náhoda 

a rozum, kdy rozum představuje právě státní zájem či politiku.[7] Dá se říci, 

že nejpřesněji definuje válku autor v této knize v místě, kde píše, že „válka je 

akt násilí, jehož cílem je donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli“.[8] Válka 

je záležitostí celého státu a společnosti, nejedná se tedy o záležitost, která se 

dotýká pouze ozbrojených sil. Nástroje, které každý stát pro vedení války 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sil%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moc
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
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využívá, se mohou rozdělit na nástroje politické, ekonomické, informační 

a vojenské. [9] 

 

2.1.1 Hlavní atributy války 

Atributy války určují charakteristické vlastnosti války, jak se ukazuje 

navenek, dle jakých rysů ji můžeme poznat. Mezi hlavní patří nasazené 

jednotky, které jsou použity v boji, zde jsou myšleny celé armády, divize 

či sbory. Dalším atributem, spjatým s válkou, jsou zbraně. U klasické války se 

jedná o zbraně v plném rozsahu vojenské bojové techniky, tedy leteckých sil, 

obrněná technika, dělostřelectvo atd. Znakem války je taktéž použitá taktika 

a strategie, zde mluvím o kombinaci různých vojenských operací dle použití 

vojenských sil. Pokud již máme armádu, zbraně a taktiku, tak nám chybí ještě 

konkretizovat, na co budeme útočit, tedy cíle. V klasické válce jsou nejčastěji 

terčem vojenské cíle, sem patří jednotky, prostory, letiště, přístavy, mezi civilní 

cíle patří průmyslová a dopravní infrastruktura. Zamyšleným účinkem vedení 

války je zde fyzické zničení protivníka a získání kontroly nad teritoriem. 

Jednoznačný znak klasické války je používání či nošení uniforem, aby byli 

vojáci rozeznatelní od civilního obyvatelstva. Mezi poslední atributy klasické 

války bych zařadil její legalitu, chceme-li zákonnost, která se může dělit podle 

úhlu pohledu na státní (když je vyhlášen válečný stav) a mezinárodní (to, jak 

na válku pohlížejí ostatní státy), zde pak záleží, zda je válečný konflikt veden 

dle mezinárodních pravidel a úmluv.   

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-2
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2.1.2 Příčiny války 

Války vznikají z různých příčin, které se nedají vždy v dané době dobře 

vysledovat. Hodně konfliktů vzniká pro záminky, které jsou pouze zastíracím 

manévrem, aby agresor obhájil svoji reakci před světem, ale příčinu vzniklého 

konfliktu je zapotřebí hledat někde jinde. Je dále důležité rozlišovat, zda se 

jedná o války mezi státy anebo mezi skupinami lidí. Státy většinou válčí 

o získání moci (například Napoleonské války, válka ve Vietnamu), 

strategických surovin (válka v zálivu – ropa, válka v Izraeli – voda), kolonií 

a území (Prusko-francouzská válka), či z náboženských (třicetiletá válka) 

či ideologických důvodů (válka v Korei). Během moderní války mezi 

civilizovanými státy jsou snahy na vedení konvenční války, kdy jsou 

dodržovány mezinárodní smlouvy o zacházení se zajatci, snaha ochraňovat 

civilisty a nedopouštět se válečných zločinů. Zde ovšem musím podotknout, 

že i přes veškeré tyto snahy dochází během válčení k válečným zločinům, které 

jsou později (po skončení války), tedy pokud se podaří dopadnout viníka, 

souzeny před mezinárodními soudy tzv. tribunály.  

Musíme si uvědomit, že v případě války musíme rozlišovat a dokázat si 

rozumově vysvětlit rozdíly mezi příčinou války, záminkou k válce a počátkem 

války. Příčina války je to, co člověka vede k tomu, že začne válčit. Jak jsem již 

psal v úvodu této kapitoly, nejčastější důvod je získání moci, určitého území, 

strategických surovin či převahy. Tento důvod bývá ale často skrytý, jelikož 

agresor se většinou musí snažit před světem obhájit tím, že nemá jinou možnost 

na řešení vzniklého konfliktu.  A proto přichází na řadu záminka k válce. To je 

to, za co agresor své válčení skrývá. Jedná se o záminku, která by měla zakrýt 

pravou příčinu válčení za nějaký, pro svět lépe pochopitelný důvod, proč válčit 

začít. Když už máme předchozí dvě podmínky splněné, musí se najít vhodný 

čas a důvod, který povede k počátku války. Tady se jedná pouze o zanedbatelný 

čin či skutek, který sám o sobě by nemusel mít tak hrozné následky jako je 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
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rozpoutání ozbrojeného konfliktu. Ale agresor již pouze čeká na takovou 

záminku, která může být z jeho strany i vyprovokována, aby mohl zahájit útok. 

Hypotéza, že příčina válek je zakořeněná v lidské přirozenosti, 

předpokládá, že člověk má přirozené sklony k násilí, které pocházejí 

z genetické výbavy či z pudové agrese. Agresivitou se v tomto případě rozumí 

úmyslné chování, jehož cílem je zranit či zabít osobu nebo poškodit či zničit věc. 

Hledat příčinu válek v uspořádání společnosti nebo státu je další hypotézou. 

Jeví se i možnost, že člověk jako jedinec není agresivní, ale je k agresivitě 

vyburcován určitou vládnoucí skupinou, která ho ovládá. Poslední příčinou 

mohou být mezinárodní vztahy. Zde přicházejí v úmyslu podobné příčiny jako 

u společenství či státu. Státy se spojují z různých příčin. Nejčastěji však proto, 

aby byly větší a lépe mohly ochránit svá území, obyvatelstvo a nebyly snadným 

terčem. Může být vyvoláván strach z domnělého nepřítele z důvodu upevnění 

vládnoucí moci - jen my vás můžeme ochránit. Může to být i určitý způsob 

odpoutání pozornosti od vnitřních problémů, které se nedaří jinou cestou řešit. 

Okolo příčin válek a válečných sporů se vedly a jistě budou dále vést 

diskuze. Mnozí se snažili přijít na to, v čem tkví příčiny války, zda se tomu dá 

nějak předcházet. Spor o nejhlubší příčiny válek trvá dál. 
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2.1.3 Typy válek podle povahy a prostředků 

2.1.3.1 Totální válka 

Totální válka je typ války, kdy jedna země či společenství za účelem 

vítězství použije veškeré své zdroje, jak materiální tak lidské. Jsou zde většinou 

zcela smazány rozdíly mezi vojákem a civilistou z toho důvodu, že všichni, 

tedy jak vojáci, tak civilisté z této země či národa válčí či pracují ve prospěch 

své země. Z historie je nejčastěji zmiňována druhá světová válka a postoj 

tehdejšího nacistického Německa. 

 

2.1.3.2 Jaderná válka 

Jaderná válka je typem války, kdy jsou proti sobě protivníky hromadně 

použity jaderné zbraně. Díky vývoji a výrobě jaderné zbraně došlo k úplné 

změně vedení války. Kdyby v dnešní době došlo na jadernou válku, již by 

nebylo zapotřebí pěchoty, či pozemních nebo vzdušných vojsk. Použitím 

mezikontinentálních raket či střel, které jsou v současnosti ve výzbroji několika 

států, jsou tyto země schopny během pár minut zasáhnout hustě osídlené 

oblasti protivníka. 

 

2.1.3.3 Partyzánská válka 

Partyzánská válka či partyzánský boj je typem války, bývá též někdy 

nazývána jako guerrila, drobná válka či záškodnická válka. Je to další forma 

vedení ozbrojeného konfliktu. Na rozdíl od klasického pojetí válčení, kde je 

rozhodující velikost armád či množství zbraní a techniky, tento druh války se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konflikt
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vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové 

akce. Je založena na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou působit 

značné potíže lépe vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, když bude 

vhodně napadán na slabých místech ze zálohy. 

Jak napsal Henry Kissinger, americký diplomat, historik, mediální 

komentátor, politik a politolog: Konvenční armáda prohraje, pokud nevyhraje. 

Guerrilla vyhraje, pokud neprohraje.[10] 

 

2.1.3.4 Studená válka 

Studená válka je definována jako období extrémního napětí mezi 

supervelmocemi a bloky, které reprezentují. Obě strany používají proti sobě 

nejrůznějších přímých i nepřímých manévrů, aby zjistily limity akceschopnosti 

druhé strany, její slabiny a aby ji vyvedly z rovnováhy. Boj mezi bloky je proto 

veden spíše nevojenskými prostředky, které zahrnují širokou škálu nástrojů, 

od psychologické války (oboustranné propagandistické kampaně, diplomatické 

souboje) až ke skutečným lokálním válkám. 

 

2.1.3.5 Chemická válka 

Za chemickou válku jsou považovány takové ozbrojené konflikty, 

při kterých je použito chemických zbraní. Chemická zbraň je takovým druhem 

zbraně, v níž jsou účinnou složkou otravné chemické látky. Je určena pro ničení 

živé síly protivníka, jejíž výhodou je, že neničí materiální hodnoty. Takováto 

zbraň se skládá z vlastní náplně, tedy bojové otravné látky (chemická látka, 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1loha_(v%C3%A1lka)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka#cite_note-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemick%C3%A1_v%C3%A1lka&action=edit&redlink=1
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vyvíjená a vyráběná za účelem usmrtit či zneschopnit živou sílu protivníka 

díky jejich toxickým účinkům ve vojenských operacích nebo teroristických 

akcích), munice a prostředku dopravy na cíl. Chemické zbraně jsou používány 

v podobě min, granátů, dělostřeleckých a raketometných nábojů, leteckých 

a kazetových pum a dalších. Základním kritériem pro rozdělení bojových 

otravných látek je jejich bojové určení, a to na otravné látky s účinkem smrtícím 

a zneschopňujícím.  

 

2.1.3.6 Biologická válka 

Jde o způsob vedení války, ve kterém se místo střelných zbraní používají 

biologické toxiny nebo infekční prvky, jako jsou bakterie, viry a houby, 

s úmyslem zabít nebo zneškodnit lidi, zvířata nebo rostliny. Je třeba si 

uvědomit, že biologický agens není biologická zbraň. Biologický agens se stává 

biologickou zbraní až ve skutečnosti, když je spojen s mechanismem určeným 

k jeho rozšíření v cílové populaci nebo v cílovém prostředí. Využívá se k tomu 

raket, bomb, generátorů infekčního aerosolu apod. Jejím cílem je v zasažené 

oblasti či oblasti určené vyvolání epidemie infekčního onemocnění, která naruší 

obranyschopnost nepřítele.  

Výhod použití biologických agens si začínají uvědomovat i různé 

teroristické skupiny. Jedná se o použití biologických zbraní na civilní 

obyvatelstvo mimo rámec oficiálních armádních operací. Tento způsob boje 

bývá označován jako bioterorismus. V současné době je to jedna 

z nejobávanějších forem terorismu. Jistou výhodou je nízká cena a relativně 

snadné získání nebezpečné látky v podobě virů. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
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2.1.3.7 Světová válka 

Světová válka (také globální válka) je vojenský konflikt, kterého se 

aktivně či pasivně účastní mnoho států světa. Většinou se takové války vedou 

nejenom na území mnoha států, ale i na více kontinentech. 

Pojem světová válka se nejčastěji používá pro první (1914 – 1918) 

a druhou světovou válku (1939 – 1945). Avšak mezi světové války se dají 

zařadit i jiné konflikty, které se odehrály ve starších dobách a mohou být 

považovány za světové. Do této skupiny se dají s úspěchem zařadit 

například třicetiletá válka (1618 - 1648), válka o španělské dědictví (1701 - 1714) 

nebo napoleonské války (1803 - 1815).  

 

2.1.3.7.1 První světová válka 

Bojiště války, která probíhala v letech 1914 - 1918, se poprvé místo 

v Evropě rozšířilo na celý svět. Proti sobě zde stála mocenská seskupení 

Trojspolek a Trojdohoda. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných 

rozměrů. Hlavní příčiny bylo použití moderní techniky, které byly použity 

k ničení živé síly protivníků. Šlo hlavně o nasazení nových zbraní, se kterými 

neměli protivníci zkušenosti.  

 

Příčiny vypuknutí první světové války se dají vidět v množství 

protichůdných zájmů a v napětí mezi evropskými mocnostmi. Tento stav 

způsobila hospodářská rivalita vedoucích průmyslových národů, jejich 

vzájemným bojem o suroviny a kapitálové trhy v rozvinutých zemích, snahou 

o získání kolonií, tím i velkého množství surovin a levné pracovní síly 

a vzrůstajícím nacionalismem.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1618
https://cs.wikipedia.org/wiki/1648
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_o_%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1701
https://cs.wikipedia.org/wiki/1714
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/1803
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
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2.1.3.7.2 Druhá světová válka 

Druhá světová válka vlastně vznikla jako odpověď na uspořádání 

Evropy po první světové válce. Šlo o jakýsi pokus zvrátit Versailleský systém 

uspořádání Evropy ze strany fašistického Německa, spojený snahami Itálie 

a Japonska o rozšíření vlastního území. Této válce ke vzniku velice pomohl 

dlouho trvající nezájem evropských států řešit nadnárodní problémy. Všechny 

státy v Evropě věděly, co se děje v Německu, ale nikdo s tím nechtěl nic udělat. 

Bylo to vlastně selhání demokracie v Evropě a selhání snah o udržení 

bezpečnosti na starém kontinentu. Druhá světová válka trvala od roku 1939 

do roku 1945.  

Výsledky, které měla za následek II. světová válka, jsou odstrašujícím 

příkladem do dnešních dob. Co se týká ztrát na životech, tak se nedají přesně 

spočítat a jsou zde různé názory. Pohybují se však mezi 50 – 80 miliony lidí.  

 

2.1.3.8 Náboženská (svatá) válka 

Za tento druh války bývají označovány takové boje a střety, které svoji 

příčinu či původ spojují s rozdílným pohledem na víru. Chceme-li, 

tak náboženské války vznikaly a asi dále vznikat budou z popudu rozdílného 

náboženství, které bylo, je a bude. Nejvíce sporů či válek vzniklo 

pravděpodobně kvůli křesťanství či islámu.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_v%C3%A1lka&action=edit&redlink=1


19 

 

2.1.4 Zvláštní druhy válek 

Zatím ve všech druzích války, o kterých jsem psal, se jednalo o zničení 

živé síly protivníka a to nejrůznějšími způsoby. V následujících kapitolách se 

budu snažit rozebírat zvláštní druhy války. Jedná se fenomén současné doby, 

i když, jak si řekneme, jde tento fenomén přiřadit i v minulosti k prováděným 

operacím a skutkům, které probíhaly ve standardních válkách. V informační 

a hybridní válce se jedná o skrytý boj protivníka, který se snaží, ještě 

před klasickým vedením války, pokud k němu vůbec dojde, připravit si živnou 

půdu na cizím území či získat jinou výhodu, například informační. 

  

2.1.4.1 Informační válka 

Již výše jsem řešil problematiku, která se věnovala informacím. Byla to 

situace, kdy se začalo používat letectví ve válkách. Informační válka je označení 

činnosti, jejímž hlavním a zásadním cílem je získání výhody nebo převahy 

nad soupeřem v oblasti řízení a k tomu účelu využívá komunikačních 

a informačních kanálů nebo technologií. Získat přesné vymezení pojmu 

informační války je velice problematické. Většina odborníků, kteří se touto 

problematikou zabývají, se nedokážou shodnout na přesné definici. Buď jsou 

velmi obecné a jsou tedy nejasné nebo jsou naopak přesně stanovené, 

ale obsahově se zaměřují pouze na určitou stránku informačních válek na úkor 

ostatních. Jedna obecná definice informační válku popisuje jako konflikt 

znepřátelených stran, který probíhá na strategické, operační a taktické úrovni; 

v době míru, krize, eskalace napětí, války, ukončení konfliktu a obnovení míru, 

přičemž zúčastněné strany využívají informačních prostředků k dosažení svých 

cílů.[11] Abych mohl přesněji ukázat tuto rozdílnost v názorech, zmíním zde 

definice světových velmocí, které stojí proti sobě, tedy Ameriky a Ruska. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lka
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-1
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Americké vojenské námořnictvo tedy US NAVY, jak známe jeho pojmenování 

z amerických filmů, definuje informační válku jako konflikt, ve kterém 

informace je současně zdrojem, cílem i zbraní.[12] Naopak zástupci ruské 

strany, tedy přímo z ruského generálního štábu popisují informační válku jako 

souhrn speciálně plánovaných a koordinovaných opatření jednotek 

a zpravodajských služeb, systémů včasného varování, prostředků velení 

a řízení, spojení, klamání a elektronického boje, jejichž účelem je zajistit 

dosažení stanovených cílů bojové operace.[13] Jako poslední definici zde budu 

citovat českého vojenského odborníka Josefa Nakoupila, který definuje 

informační válku jako souhrn veškerých opatření pro a) ochranu vlastních 

informací a procesů na nich založených, jakož i pro ochranu informační 

techniky; b) pro působení na nepřátelské informace a procesy na nich založené, 

jakož i pro působení proti nepřátelské informační technice.[14] 

 

2.1.4.2 Kybernetická válka 

Kybernetická válka je využití kybernetického terorismu pro účely 

daného státu. Tento kyberterorismus je přímo či nepřímo financován daným 

státem. Jde o název pro teroristické aktivity, jejichž cílem útoku, použitým 

prostředkem nebo přenašečem je tzv. kyberprostor. Kybernetický prostor 

(cyberspace, též kyberprostor) vymezuje další pojmy, jako například 

kybernetické operace či kybernetická bezpečnost, jeho definice je tedy primární. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti definuje kybernetickým prostorem digitální 

prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené 

informačními systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací. Je zde 

jasně definován technickým výčtem potřebné infrastruktury a výčtem, 

co infrastruktura umožňuje. [15] 

https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-2
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-3
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
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2.1.4.3 Hybridní válka 

Ve výzkumně prezentačním projektu Jagello 2000, který byl realizovaný 

ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy university v Brně a se 

zastoupením Evropské komise v České republice, navrhli jeho tvůrci definici 

pojmu hybridní války. 

Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských 

a vojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka 

k učinění takových kroků, které by sám o sobě neučinil. Alespoň jednou stranou 

konfliktu je stát. Hlavní roli při dosažení cílů války hrají nevojenské prostředky 

v podobě psychologických operací a propagandy, ekonomických sankcí, 

embarg, kriminálních aktivit, teroristických aktivit a jiných subverzivních 

aktivit obdobného charakteru. Vojenské operace útočníka jsou vedeny 

na zapřenou nepravidelnými silami kombinujícími symetrické a asymetrické 

způsoby vedení bojové činnosti proti celé společnosti a zejména proti jejím 

politickým strukturám, orgánům státní správy a samosprávy, ekonomice státu, 

morálce obyvatelstva a ozbrojeným silám.[16] V následujících kapitolách se 

budu tomuto tématu věnovat podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
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3. Cíle práce a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

Tato práce si klade za cíl analyzovat nový fenomén ve vojenství, 

tzv. hybridní války. V teoretické části budou vymezeny základní pojmy, hlavní 

atributy a projevy války a hybridní války. V praktické části se bude diplomová 

práce věnovat podrobnější analýze hybridní války a její komparaci s klasickou 

válkou. Dále bude pozornost věnována dvěma historickým příkladům, 

dotýkající se daného tématu. Z našich dějin Československého státu se jedná 

o předválečné obsazení pohraničí v roce 1938. Ze světových dějin bude zmíněn 

příklad z nedávné historie a to hybridní války na Krymu, do léta 2014. Dalším 

krokem bude analyzování současné obranné strategie ČR, Lotyšska 

a Severoatlantické aliance proti hybridní válce a jejich vzájemná komparace. 

Tyto okruhy budou zhodnoceny prostřednictvím SWOT analýzy a za využití 

strukturovaných rozhovorů vedených s odborníky z praxe. Výsledkem práce 

bude především evaluace současných možností ČR pro úspěšnou obranu proti 

hybridní válce. Navrhnuta budou vojensko-politická doporučení, jak se 

fenoménu hybridních válek na státní úrovni bránit. 

Cíle této práce jsou:  

 analyzovat problematiku hybridní války,  

 díky historickým příkladům analyzovat možnosti hybridního 

působení protivníka, 

 zhodnotit obranné strategie ČR, Lotyšska a NATO,  

 komparovat obranné strategie vybraných států a nadnárodních 

společenství, 

 navrhnout doporučení pro zefektivnění schopností ČR na obranu 

před hybridní válkou. 
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3.2 Hypotézy 

1. Česká republika je připravena čelit novému fenoménu ve vojenství, 

tzv. hybridní válce, je schopna včas zjistit hybridní působení v důležitých 

oblastech státní správy.  

 2. Postup hitlerovského Německa při obsazení čs. pohraničí v roce 1938 nesl 

podstatné znaky hybridní války. 
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4. Metodika práce 

Analýza bude v této diplomové práci využita k podrobnému rozboru 

hybridní války, jejich prostředků a nástrojů, k objasnění a nastínění historických 

událostí v Československu roku 1938 a na Krymu před létem 2014.  

Srovnávací metoda je v této práci využita v několika částech. Údaje, které 

nám vyjdou z podrobné analýzy, můžeme pro další práci využít ke komparaci. 

A to ve srovnání prostředků a nástrojů hybridní války s válkou klasickou.  

Metoda analogie zde bude použita pro srovnání historických událostí, 

které jsem podrobil důkladné analýze a dále bude metoda analogie aplikována 

na srovnání obranných strategií Lotyšska, České republiky a Severoatlantické 

aliance.  

Dále bude využito řízených rozhovorů s odborníky na dané téma, kteří 

v rámci rozhovorů odpovídali na otázky týkající se hybridní války, její 

minulosti a praktických příkladů hybridní války, jež byly použity v této 

diplomové práci. Prvním dotázaným je arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý 

náčelník Generálního štábu AČR, vedoucí katedry bezpečnostních studií, garant 

programu MPA – Bezpečnostní a krizový management na CEVRO Institutu, 

člen České euroatlantické rady, jeho specializací je bezpečnost, krizové řízení, 

reforma ozbrojených sil ČR, ochrana kritické infrastruktury státu, 

energetická bezpečnost a další související oblasti, tím druhým je pak pedagog 

University obrany Mgr. Richard Stojar, Ph.D., absolvent Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, kde podobně jako na Univerzitě obrany 

přednáší na téma bezpečnostní politiky a mezinárodních vztahů. Zabývá se 

zejména problematikou bezpečnostních hrozeb a rizik, ozbrojenými konflikty 

v postbipolárním světě, bezpečnostní dimenzí evropské integrace a vývojem 

bezpečnostního prostředí, zejména v oblasti jihovýchodní Evropy. 

https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/katedra-bezpecnostnich-studii/
http://cevroinstitut.quanti.cz/cs/clanek/mpa-bezpecnostni-a-krizovy-management/
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SWOT analýza patří mezi základní nástroje strategického 

managementu, dá se tedy využít i ve vojenské problematice. Já jsem zařadil 

do své diplomové práce SWOT analýzu pro hybridní a kybernetické války. Zde 

si myslím, že je zásadní problém, kterému je zapotřebí se věnovat.  

Rešerše bude použita v této diplomové práci jako určitý výpis nebo 

soupis hledaných informací k tématu hybridní války, v rámci odkazů v textu. Je 

to výsledek prohledávání informačních zdrojů. Co se týká hybridní války, 

jelikož je to nový pojem, který se začal hromadně používat až po anexi Krymu, 

jedná se zde spíše o výčet elektronických informačních zdrojů než o tištěné 

zdroje. Důvod je zřejmý, nejednotný přístup k danému pojmu a tématu a tudíž 

menší publikovaní v knižních a učebnicových podobách. 
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5. Vypracování 

5.1 Analýza hybridní války 

V předchozí kapitole jsem uvedl definici, která popisuje, co je to vlastně 

hybridní válka. Následně se pokusím toto téma více rozvést, problematiku 

hybridní války blíže analyzovat a na příkladech ji ukázat v praxi.  

Pro mnoho lidí je hybridní válka, či ji také můžeme nazývat 

válkou alternativní či nelineární, druh ozbrojeného konfliktu vedeného 

útočníkem za kombinace konvenčních a nekonvenčních prostředků. Mezi 

prostředky si v tomto případě můžeme dosadit jak zbraně, tak i způsoby, 

jakými se vede válka, čili strategii, ale například i jednotlivé druhy či jednotky 

vojsk atd. Pod tím si lze představit, že během hybridní války dojde k použití jak 

zbraní konvenčních, tedy ručních zbraní, tanků, válečných lodí, vojenských 

letadel a jiných, tak i zbraní nekonvenčních, což jsou zbraně chemické, 

biologické a jaderné, jejichž použití je zakázáno mezinárodními úmluvami.  

To samé platí i o strategii vedení války a o vojácích samotných. Často 

jsou v takových konfliktech k vidění vojáci, jak je známe, obecně tedy oblečeni 

jednotně do uniforem, které označují jejich příslušnost k dané armádě, 

ale i skupinky válečníků, chceme-li je takto označit, kteří jsou oblečeni 

do civilního oděvu, či tento civilní oděv mají zkombinovaný s uniformou, která 

ovšem neukazuje na jejich příslušnost. Použití prostředků je pouze jeden 

z aspektů hybridní války. Je důležité, jak se tyto prostředky používají. Podstatné 

je, aby tato válka, prostřednictvím výše uvedených prostředků, byla vedena 

společně, aby zde existoval společný zájem, spolupráce mezi jednotlivými 

skupinami, společná provázanost, přičemž hlavní roli hrají nevojenské nástroje. 

Pokud by převládaly nástroje vojenské, mohl by se tento konflikt brát  

za ozbrojený konflikt cizí armády. Tedy šlo by tím pádem o skutečnou válku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybridn%C3%AD_v%C3%A1lka
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v tom slova smyslu, jak ji známe. Mezi nevojenské nástroje patří zejména 

psychologické operace. PSYOPS (z angl. Psychological operations), jak se jim 

také říká, jsou mezi veřejností velice málo známé. Dlouhodobě byly spojovány 

s nechvalně známou propagandou, která svých rozměrů dosáhla hlavně 

v období druhé světové války. Počátky psychologických operací sahají hluboko 

do minulosti. Psychologické operace jsou dnes mnohem širší škálou aktivit, než 

tomu bylo dříve, ale jejich dopad na svět stále více ovlivňuje chod i výsledek 

moderních válek. Jsou součástí vedení válek od nepaměti. V bojích vždy 

dominovala fyzická síla a chuť zvítězit, vyhrát v té době znamenalo rozdrtit 

protivníka na bojišti. Ale již tenkrát se objevují osobnosti, které se snaží vnést 

do tohoto vžitého způsobu bojování psychologické prostředky. Používají 

k tomu propagandu, klam a zastrašování. To jsou hlavní atributy 

psychologických operací. Slavný francouzský panovník, vojenský vůdce 

Napoleon Bonaparte, který prošel spoustou bitev, prohlásil, že na světě jsou dvě 

mocnosti: meč a duch. Duch vždycky zvítězil nad mečem.[17] Citát tohoto 

vojevůdce se dá použít pro zvýraznění důležitosti psychologických operací 

v bojích. Mezi nevojenské operace patří též propaganda, kybernetické útoky, 

kriminální a teroristické aktivity, ekonomické sankce a další. Nejdůležitějším 

aspektem hybridní války je ovšem skutečnost, že tyto vojenské akce protivníka 

probíhají nepřiznaně, v utajení. Navíc jsou vedeny především nepravidelnými 

jednotkami a způsob jejich vedení bojových akcí cílí na celou společnost 

protivníka. To je ten hlavní problém hybridní války. Probíhá totiž v okamžiku, 

kdy společnost žádné nebezpečí nepociťuje a žije si svůj řekněme poklidný 

život. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A1_operace
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kybernetick%C3%BD_%C3%BAtok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Embargo
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5.1.1 Analýza historie hybridní války 

Mnozí spojují pojem hybridní války s vojenským konceptem Valerije 

Gerasimova, postavený na užívání nevojenských prostředků při vedení 

konfliktu. Valerij Gerasimov, současný armádní generál, který byl v roce 2012 

jmenován do pozice náčelníka generálního štábu Ruské federace a zároveň 

první náměstek ministra obrany, ve svém článku, který vyšel 27. února 2013 

v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr, popisuje a zároveň představuje svou 

koncepci a pohled na nelineární tzv. hybridní války. Hlavní linií v tomto článku 

je stav, kdy se smazává rozdíl mezi válečným a mírovým stavem. Již není 

zřejmé, zda společnost žije v míru či už válečný stav nastal. Tyto jemné hranice 

mezi válkou a mírem se zde zcela vytrácejí a není proto možné určit, zda válka 

již probíhá či nikoliv. Dále ve svém článku upozorňuje na výhodnost 

a efektivitu nevojenských opatření. Už zde není zapotřebí vojenských zbraní 

k dosažení politických a strategických cílů. Právě zde je výhodnější použití 

politických, ekonomických, humanitárních, informačních a jiných nevojenských 

opatření, včetně využití nespokojenosti místního obyvatelstva, nebo chceme-li 

protestního potenciálu lidí cílené země. Svá tvrzení ještě podepírá příkladem 

na využívání všemožných nevládních či humanitárních organizací, nebo 

soukromých bezpečnostních služeb. A tyto aktivity jsou doplněny skrytými 

vojenskými akcemi informačního charakteru. Dále se dají v oblasti nasadit 

speciální jednotky. Za finále v celé hybridní či nelineární válce se považuje 

veřejné použití síly, která má za úkol uklidnit krizi v dané oblasti a nastolit 

či udržet zde mír. To vše se ale děje až na konci celého „představení“ za účelem 

dosažení konečných cílů či spíše převzetí kontroly nad regionem. Výše uvedené 

postupy jsou dle Valerije Gerasimova příkladem konfliktů jednadvacátého 

století. Tyto příklady by se měly stát nedílnou součástí výcviku a plánování 

armády, aby byla schopna těmto konfliktům čelit. Dále autor ve své doktríně 

upozorňuje na to, že díky hybridní válce lze porazit i mnohem silnějšího 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybridn%C3%AD_v%C3%A1lka
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protivníka. Záleží na zapojení speciálních sil a využití opozice daného státu 

k vytvoření ideálního prostředí, které se prolíná celým státem protivníka a jeho 

společností. Uvádí příklady z minulosti, kde je dle jeho uvážení patrné, že byla 

použita hybridní válka. Jde o americké operace Pouštní bouře či Trvalá 

svoboda, zmiňuje i spojeneckou kampaň v Libyi, kde byla využita námořní 

blokáda, bezletová zóna a hromadné nasazení kontraktorů, čili nikoliv vojáků 

v pravém slova smyslu. A to vše bylo koordinováno se silami opozice v Libyi. 

Důležitou a nedílnou součástí hybridní války je i využívání informačního 

prostoru jako nástroje k ovlivňování státní struktury protivníka a obyvatelstva 

na jeho území. Takto se dá popsat Gerasimovova doktrína, která měla 

vzniknout v roce 2013. Ale zde si lze položit otázky, zda jde skutečně o psanou 

doktrínu nebo jsou to pouze spekulace a dezinformace a Gerasimov jen 

popisoval vývoj, kterým se bude válečnictví v dalších letech ubírat. Zajímavý 

článek vyšel v internetovém časopisu Argument dne 8. 3. 2018, který ve svém 

úvodu píše, že média i politici šermují pojmem „Gerasimovova doktrína“ jako 

popisu konkrétní ruské strategie hybridní války. Problém je, že nic takového 

neexistuje. „Byl jsem první, kdo popsal ruskou vysoce technologickou 

vojenskou doktrínu“, napsal bezpečnostní analytik Mark Galeotti pro Foreign 

Policy. Všude nalezneme odborníky, analytiky a politiky, kteří hovoří 

o „Gerasimovově doktríně“ a o tom, jakou hrozbu představuje pro Západ. Je to 

nová forma války, rozšířená teorie válčení v moderní době či vize totální války – 

 to jsou příklady, jak se o ní mluví. Problémem ovšem je, že nic takového 

neexistuje a pokud budeme dále předstírat, že ano, budeme nadále špatně 

chápat Rusko a výzvu, kterou představuje, míní Galeotti.[18] Autor článku dále 

píše o tom, že šlo o jeho pojmenování daného problému, o kterém Valerij 

Gerasimov mluvil, ale nevěděl, co tím způsobí. Dále zde popisuje, že ani 

samotný projev nevzbudil v posluchačích velké ovace a zaujetí. Jejich pozornost 

i pozornost celého světa se začala zajímat o tento projev až v době, kdy došlo 

k anexi na Krymu, jeho obsazení bez jediného výstřelu a k válce na Donbase, 

http://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
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kde bojovali neoznačení bojovníci, a vše bylo zahaleno propagandistickou 

mlhou. Najednou se začalo všude spekulovat o tom, že generál Vasilij 

Gerasimov přesně popsal to, co se nakonec v této oblasti událo. Ale čemu 

v dnešní době věřit? Není toto zrovna další druh informačního klamu? To je 

další otázka, na kterou si bude muset odpovědět každý sám 

za sebe. Faktem je, že pojem Gerasimovova doktrína se již těžko bude 

vymazávat z podvědomí lidí.   

Když se podíváme na termín hybridní války, zjistíme, že se stále vyvíjí 

a zdokonaluje. K tomuto názvosloví se postupem času připojuje více a více 

teorií a čím více se o tomto typu války mluví, tím je její pojem širší. Z počátku, 

když se začalo mluvit o hybridní válce, představoval jeho pojem především 

směs společně a souběžně vedených konvenčních a speciálních operací, který se 

měl začít používat v nastávajících konfliktech mezi vysoce rozvinutými, 

technologicky a vojensky vyspělými státy a jejich málo rozvinutými protivníky. 

Jak píše Richard Stojar ve svém článku Vývoj a proměna konceptu hybridní 

války, který vyšel ve 2. čísle roku 2017 ve Vojenských rozhledech, termín 

hybridní válka se poprvé výrazněji uplatňuje v prostředí ozbrojených sil USA. 

Zde je za autora pokládán R. Walker na základě své studie z roku 1998, nicméně 

autorství je někdy připisováno i britskému expertu T. Mockaitisi, který termín 

poprvé použil již v roce 1995.[19] Důvod, proč se koncept hybridní války začal 

používat, je ten, že v ozbrojeném konfliktu mezi nestejně silnými a nestejně 

vybavenými protivníky nemůže být vedena válka tak, jak ji známe. V těchto 

konfliktech se naopak začínají objevovat nekonvenční způsoby boje, jako je 

guerillová válka, terorismus, informační válka či v krajním případě i použití 

zbraní hromadného ničení. Vojenský teoretik Wiliam S. Lind prohlásil, že tyto 

nové způsoby války budou využívat také asymetričtí protivníci, a to 

i v případech, kdy je technologický vývoj jejich společnosti na nižší úrovni. [20] 

Pojem hybridní války tedy vznikl, aby došlo k pojmenování nového způsobu 

https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
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vedení boje. Ale jak jsem již psal, zprvu byl tento pojem vnímán třeba jako 

pojmenování způsobu boje pouze části vojenské jednotky, která byla schopna 

vést boj, jak klasickými prostředky a jako součást celé armády, tak byla schopna 

plnit speciální operace mimo tento prostor. Za takovouto jednotku považoval 

R. Walker i námořní pěchotu, u které sám působil. Další, kdo navázal na tyto 

úvahy a začal se veřejně angažovat v rozšiřování pojmu hybridní války, byl 

F. G. Hoffman, který společně s generálem Mattisem v roce 2005 vydal článek, 

díky němuž se začalo o této problematice mluvit nejen v úzkém kruhu 

odborníků, ale i ve společnosti. Podle Hoffmana se v nastávajících konfliktech 

budou používat ve vzájemné propojenosti konvenční i nekonvenční bojové 

praktiky, jako je terorismus či kriminální aktivity, které budou vzájemně 

protnuty časem i místem výskytu. Další důležitou součástí, aby se mohlo tvrdit, 

že jde o hybridní válku, je stupeň koordinace a velení, která je realizována 

na operační a taktické úrovni v prostoru bojové činnosti a spojuje 

tak nepravidelné taktiky s klasickými schopnostmi vedení boje, informační 

či speciální operace a terorismus. Hoffman zmiňuje z minulosti některé případy, 

kdy se podle něj dá mluvit o hybridní válce a to proto, že v těchto příkladech 

lze najít výše popsané charakteristiky. Z tohoto pohledu zejména zmiňuje nejen 

modelovou rusko-čečenskou válku (1994–1996), ale i Búrské války (1899–1902), 

válku v Indočíně (1946–1954), konflikt v Afghánistánu z let sovětské intervence 

či konflikt v Libanonu mezi Hizballáhem a Izraelem z roku 2006. Poté však 

uvádí i spousty jiných příkladů, o kterých by se dalo s úspěchem pochybovat. 

A to je asi největší problém fenoménu hybridní války. V následující kapitole se 

budu věnovat nástrojům a prostředkům hybridní války. Zde vyjmenuji 

a vysvětlím, jak byl některý z těchto nástrojů již v bojích či konfliktech použit. 

Ale jak specifikovat, co je a co není hybridní válka? Musí se v konfliktu 

používat veškeré nástroje a prostředky, či stačí použití jednoho či dvou? Pojem 

hybridní války je velice široký a díky tomu, jak se rychle vyvíjí společnost, 

infrastruktura, kyberprostor či ozbrojené složky, je těžké najít společný 



32 

 

jmenovatel pro pojmenování tohoto problému. Jak je vidět z výše popsaného, 

v minulosti byl tento pojem vnímán úžeji než dnes. A je to pochopitelné. Další 

problém je v tom, že některé nástroje, o kterých se budu zmiňovat v následující 

kapitole, se dají implementovat na každý konflikt, který tu v minulosti byl a je 

pouze na úvaze společnosti či jednotlivce, jak se na celou tuto problematiku 

bude dívat. Racionální je patrně názor, že na úrovni státního aktéra 

i na strategicko-politické úrovni je zbytečné rozlišovat hybridní a nehybridní 

války, neboť jsou všechny konflikty hybridní, protože aktéři používají 

vždy kombinaci všech dostupných nástrojů pro dosažení svých cílů.[21] Výše 

uvedené problémy s pojmenováním a určením pojmu hybridní války ve svém 

článku rozebírá i již dříve zde jmenovaný R. Stojar, kde uvádí, že i další experti 

a akademici rozšiřovali či naopak zužovali koncept hybridní války, takže se 

objevují i dnes poměrně rozporuplné názory. Existuje vize, že hybridní války 

mohou být vedeny samostatnými jednotkami, nebo dokonce jedinou jednotkou, 

operačně integrovanou, takticky začleněnou a koordinovanou v rámci stejného 

operačního prostoru. Oproti tomu stojí názor, že nedílnou součástí tohoto 

působení budou kriminální aktivity, jejichž cílem bude destabilizovat místní 

správu, poskytovat zdroje povstaleckým skupinám či privátním vojenským 

společnostem, subverzivně působit vůči lokální administrativě a diskreditovat 

legitimitu politického vedení napadeného státu, tj. úkoly, které patrně nemohou 

být realizovány samostatnou vojenskou jednotkou. Podobně problematická je 

z tohoto pohledu i oblast často zmiňovaného ekonomického hybridního 

působení, zde je nepravděpodobná či velmi limitovaná role nejen vojenských 

jednotek, ale i nestátních aktérů. Diskuze o hybridních válkách se ovšem 

neomezila pouze na úvahy teoretiků, ale problematika nalezla svůj odraz 

i v koncepčních a strategických dokumentech, byť zde jsou spíše akcentovány 

tzv. hybridní hrozby. I v těchto dokumentech bývá hybridní válka definována 

většinou velmi vágně, pokud k nějakému pokusu o její přesnější vymezení 

vůbec dojde. Příkladem může být Bílá kniha obrany SRN, zde je sice několikrát 

https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#cite_note-4
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zmíněna hybridní válka, hybridní hrozby, hybridní nebezpečí, hybridní 

nástroje, hybridní aktivity, hybridní útok, hybridní strategie, hybridní taktika, 

nicméně hybridní válka je zde charakterizována velmi obecně pouze tím, 

že stírá hranici mezi válkou a mírem.[22] 

 

5.1.2 Analýza nástrojů a cílů hybridní války 

5.1.2.1 Nástroje hybridní války 

Jak jsem psal výše, pojem hybridní války je brán jako kombinace 

konvenčních a nekonvenčních způsobů vedení války, které tím, že jsou použity 

společně, dokážou protivníka zcela vyřadit z provozu, aniž by došlo 

ke klasickému vyhlášení konvenční války, tedy vyhlášení válečného stavu 

oproti určitému nepříteli. Mezi nástroje hybridní války jsou nejčastěji 

zařazovány:  

 Použití jednotek pravidelné armády; 

 Použití speciálních jednotek; 

 Použití nepravidelných jednotek; 

 Podpora místních nepokojů, či nespokojenosti; 

 Informační válka a propaganda; 

 Kybernetická válka; 

 Ekonomická válka.[23] 

 

Jednotky pravidelné armády – jsou to příslušníci armády státu, 

kteří slouží jednotnému velení armády a jsou pod přísahou k tomuto státu. Je 

zde tedy jednotná ústroj, většinou s výsostnými znaky státu dle Haagské 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybridn%C3%AD_v%C3%A1lka
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konvence, i když někdy dochází i u těchto jednotek k úmyslnému a záměrnému 

skrytí těchto rozpoznávacích znaků cizích armád. Mají jednotnou strukturu 

velení a jsou organizovaní. 

Speciální jednotky – mezi tyto jednotky se počítají příslušníci dané země, 

kteří jsou cvičeni a určeni k plnění speciálních úkolů, které nespadají 

do skupiny úkolů, které plní konvenční armáda. Právě proto, že plní speciální 

mise, je lze považovat za speciální jednotky. Z cizích armád jde například 

o britské SAS, americké Seals či ruské Specnaz. V rámci armády České 

republiky je možné do této skupiny zvláštních jednotek zařadit 601. skupinu 

speciálních sil z Prostějova. Koncepčně speciální jednotky spadají pod klasické 

vrchní velení armády daného státu, jsou však cvičeni a využíváni pro jiné účely. 

Nepravidelné jednotky – jde o jednotky, které nespadají do armádních 

struktur. Nemají jednotnou ústroj, většinou ani výzbroj a výstroj. Jedná se 

o různé dobrovolnické oddíly, milice, soukromé jednotky, domobranu či gangy 

nebo polovojenské skupiny. Důležité je si uvědomit, že tyto jednotky nespadají 

pod velení armády daného státu, nejsou nijak zařazeny do jejich struktury 

ani nejsou touto armádou organizováni. 

Podpora místních nepokojů – pod tímto pojmem si lze představit, 

že daný stát podporuje skupiny jiného státu, které nesouhlasí s politikou 

vlastního státu a bouří se proti ní. Za touto podporou se může skrývat finanční 

dotace, či poskytnutí materiálních a jiných prostředků k udržení této skupiny, 

její personální podpora, poskytnutí výcviku, atd.  Do této skupiny ovšem 

nesmíme zařadit podporu prostřednictvím účasti cizích vojenských jednotek. 

Informační válka a propaganda – Tento pojem byl vysvětlen již podrobněji 

výše. Zde je však informační válka a propaganda myšlena tak, že jsou 

informace poskytovány nepříteli ve zkreslené podobě, aby bylo dosaženo jeho 
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demoralizace zevnitř. Tedy ovlivnění nálady uvnitř daného státu. Pomocí 

propagandy dochází k zastrašování veřejnosti či naopak ke slibování různých 

výhod či prospěchu, když se přidají na stranu silnějšího a stabilnějšího státu 

či tento stát požádají o ochranu. Tento způsob boje je velice efektivní, jelikož 

ve společnosti, která je destabilizovaná a v krizi, často díky těmto propagandám 

či nepravdivým informacím vznikají místní nepokoje, o kterých jsem již psal 

dříve. 

Kybernetická válka – dle některých expertů není kybernetická válka ničím 

jiným, než využitím kybernetického terorismu pro účely daného státu. 

Terminologický slovník definuje kybernetický terorismus jako souhrnný název 

pro teroristické aktivity, jejichž cílem útoku, použitým prostředkem 

nebo přenašečem je tzv. kyberprostor, neboli jde o teroristické aktivity zaměřené 

proti a prováděné prostřednictvím počítačové sítě a touto sítí řízených systémů 

(informační elektronické síťové struktury).[24] 

Ekonomická válka – za tuto válku můžeme považovat ekonomický nátlak, 

který je záměrně vyvoláván vůči určitému státu. Nejčastější použití známe 

v podobě obchodních sankcí vůči cizí zemi, embarg, bojkotů atd. Do této 

skupiny se podle různých expertů na tuto problematiku dají zařadit i opatření, 

které se týkají energetické bezpečnosti jiného státu a tlaku, který je vyvíjen jejím 

ohrožením. Ovšem v této ekonomické válce může docházet i k zneužívání 

významu hybridní války. Stačí pouze prohlásit, že ten či onen obchodní návrh 

nese v sobě bezpečnostní rizika, která jsou neslučitelná s obrannou strategií 

daného státu, a tím nedojde k jeho realizaci. 

Tímto způsobem jsem zanalyzoval hlavní nástroje či prostředky hybridní 

války. Problém je ale v tom, že v hybridní válce, ať už je vedena proti 

jakémukoliv státu, nemusí být vždy použito veškerých těchto prostředků. 
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Zde pak nastává otázka, které se více budu věnovat v závěru své práce, 

jak správně vlastně určit, kdy jde a kdy ještě ne o hybridní válku? Jak včas 

rozpoznat tento nový fenomén? A kolik musí být použito prostředků, aby se 

dalo hovořit o hybridní válce? 

 

5.1.2.2 Cíle hybridní války 

Cíle hybridní války jsou stejné jako u války klasické a už jsem je rozebíral 

na začátku této práce. Cílem je většinou získání nadvlády nad cizím územím. 

A je v podstatě jedno, zda k tomu dojde obsazením celého státu a jeho 

připojením k území protivníka jako válečné kořisti, nebo dojde pouze 

k dohledu nad správným chodem státu, jak tomu bylo v minulosti i v České 

republice po roce 1968. Základním stavebním kamenem konceptu hybridní 

války je koncept subverze, která se skládá ze čtyř hlavních etap:  

1. demoralizace cílové společnosti – je důležité v cílové oblasti státu 

vyvolat nepokoje, znepřátelit alespoň část obyvatelstva s vládnoucí mocí, 

vyvolat tam vlnu konfliktů místních obyvatel, tyto konflikty přiživovat, 

podporovat finančně odpůrce vládnoucí moci, zde se ukazuje prostředek 

hybridní války a to podpora místních nepokojů v plné šíři; 

2. destabilizace cílové společnosti – pokud je již obyvatelstvo či jeho 

většina nespokojená s tím, co se u nich děje, jaké mají podmínky na život, 

s jejich finanční situací, připojí se k tomu ekonomický nátlak ze strany sousedů, 

např. nedostatek dovážených potravin atd., je potřeba je ještě v tomto strádání 

podporovat a díky propagandě zvyšovat tlak na vládnoucí moc, která bude 

muset zasáhnout proti těmto nepokojům a rebelii;  
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3. vyvolání krize v cílové společnosti – pokud nepokoje přerostou 

v ozbrojené konflikty a začínají umírat první lidé, dá se říci, že se krize v cílové 

oblasti rozhořela naplno, samozřejmě dodání zbraní místním nespokojencům 

či první střety s policií a později i s armádou mají na svědomí nepravidelné 

jednotky, tedy další prostředek hybridní války; 

4. převzetí kontroly nad cílovou společností vnitřními silami napojenými 

na útočníka – do této krizí zmítané společnosti je potom za účelem nastolení 

stability v cílové oblasti buď pozván agresor přímo vládnoucí mocí, 

nebo v rámci ohrožení své země zakročí skrytý agresor sám pod záminkou 

humanitární, ekonomické či jiné pomoci, a to i pod záštitou OSN či jiných států. 

Útoky na politické autority protivníka, propaganda, vyvolávání 

nepokojů atp. jsou dlouho známé komponenty v nové vestě hybridního válčení. 

Moderní informační technologie umožňují násobení účinku, které přináší 

novou kvalitu a nebezpečnost tohoto fenoménu.[25] Cílem hybridní války je 

tedy dle výše uvedených kroků či etap ovládnout myšlení obyvatelstva 

a politické scény daného státu. K tomuto používá prostředky a nástroje 

hybridní války. Pokud je již použita vojenská síla, je tak činěno až v závěrečné 

fázi převzetí kontroly nad cílovou společností a navíc je tato vojenská síla 

použita na zapřenou.  

 

5.2 Komparace hybridní války s válkou klasickou 

V této kapitole učiním komparaci, či chceme-li analogii hybridní války 

s klasickou válkou, jak ji známe. Pokud chci porovnávat hybridní a klasickou 

válku, je podle mého mínění nejlepší najít nějaký ukazatel a na jeho použití v té 

či oné válce ukázat, jak se oba dva typy válek od sebe navzájem odlišují. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybridn%C3%AD_v%C3%A1lka
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Takovým ukazatelem či kritériem budou prostředky, které jsou používány 

pro dosažení cílů války. Jak jsem již psal, hybridní válka je ozbrojený konflikt 

vedený kombinací nevojenských a vojenských prostředků. Přičemž použití 

nevojenských prostředků je pro hybridní válku tím hlavním. To je ten největší 

rozdíl mezi válkou klasickou a hybridní. Dále se hovoří i o použití vojenských 

prostředků, tak jak je známe, ale to až v poslední fázi tohoto ozbrojeného 

konfliktu a pouze za předpokladu, že je to potřeba. V naprosto ideální 

představě o hybridní válce totiž k použití klasických vojenských prostředků 

vůbec nemusí dojít. A k obsazení území či získání nadvlády nebo kontroly 

dojde, jak se nadneseně říká, bez jediného výstřelu. V níže uvedené tabulce 1. 

jsou srovnávány změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle generála 

Garasimova, který zde rozděluje tradiční vojenské metody, tedy metody, které 

se používají při klasické válce a nové vojenské metody, které by se daly použít 

v hybridní válce. Již první položka je rozhodující. Tou je vyhlášení válečného 

stavu. Pro klasickou válku je to normální jev, vojenská akce je započata 

po strategickém nasazení, tedy po vyhlášení války vůči protivníkovi. 

U hybridní války tomu však tak není. Zde se používají vojenské, ale 

i nevojenské prostředky během mírového stavu. Válečný stav zde není 

vyhlášen. Další rozdíl je v prostoru nasazení, při klasické válce je většinou 

hlavní úder veden frontálním útokem převážně pozemních sil, které jsou 

podporovány leteckými či námořními silami. A tyto pozemní, vzdušné 

či námořní jednotky jsou zastoupeny ve velkém počtu a pod cizím velením.  

   Při hybridní válce je boj prováděn na většině daného území, bojuje se 

v malých skupinkách a bojovníci nemohou být blíže specifikovaní, jelikož se 

jedná jak o místní obyvatelstvo, tak i o příslušníky cizího státu, které nelze 

identifikovat. Zde se nedá hovořit ani o boji, jde spíše o jakési údery malých 

skupin po celém zájmovém území. Rozdíly najdeme i v použitých zbraních 

a čase jejich použití. Za klasické války jsou používány veškeré zbraně, které 
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jsem již zmiňoval v předcházejících kapitolách. Jsou používány od začátku, 

tedy od vyhlášení válečného stavu až do podepsání kapitulace či míru. 

V hybridní válce je použití zbraní podmíněno pouze při vyvolávání nepokojů 

a krizí. Anebo jsou zbraně používány až v závěru, kdy dochází k převzetí 

kontroly nad daným územím pod skrytou záminkou. Jinak se zbraně 

nepoužívají a místo toho jsou využívány informační kanály k propagaci 

či dezinformacím, kybernetický prostor k napadání infrastruktury, 

k hackerským útokům na všechny strategické složky státu, na bankovní 

instituce, zdravotnická zařízení, ale i na vojenské cíle. Dochází k blackoutům, 

vyřazení dopravních spojů a informačních kanálů atd., aniž by někdo tušil, 

že se stal účastníkem hybridní války. 
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Tab. 1: Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle generála Valerije 

Gerasimova, náčelníka ruského generálního štábu. [26]  

Tradiční vojenské metody Nové vojenské metody 

□     vojenská akce začíná 

po strategickém nasazení (vyhlášení 

války) 

□     frontální útoky mezi velkými 

jednotkami, tvořené hlavně 

pozemními jednotkami 

□     porazit živou sílu, palebnou 

sílu, získat kontrolu nad oblastí 

a hranicemi za účelem získání kontroly 

nad teritoriálním územím 

□     zničení ekonomické síly a anexe 

teritoria 

□     bojové operace na zemi, moři 

a ve vzduchu 

□     velení vojsk z pozice rigidní 

hierarchie 

■     vojenskou akci začínají skupiny 

vojáků během mírového stavu (válka 

není vyhlášena) 

■     nekontaktní útoky vedené 

pohyblivými specializovanými 

skupinami 

■     zničení nepřátelské vojenské 

a ekonomické síly krátkými, přesnými 

údery na strategickou vojenskou a civilní 

infrastrukturu 

■     masivní použití zbraní s přesným 

účinkem, speciálních operací, robotiky 

a zbraní, které využívají nové fyzické 

zákonitosti (zbraně se směrovanou 

energií – lasery, krátkovlnnou radiaci 

atd.)  

■     současně probíhající údery 

na jednotky nepřítele a zařízení na celém 

území 

■     ve stejném okamžiku vedený 

boj na zemi, moři, ve vzduchu 

a v informačním prostoru 
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Nyní opět porovnám oba druhy válek prostřednictvím jednotlivých 

prostředků a nástrojů, na základě kterých bude uveden rozdíl v tom, zda jsou 

využity ve válce hybridní či klasické. 

Jednotky pravidelné armády: 

Jsou více využívány ve válce klasické, což je zcela přirozené. 

Od vyhlášení válečného stavu by dle konvencí měly proti sobě bojovat armády 

znepřátelených států a to všemi dostupnými, ale zároveň povolenými způsoby 

boje a zbraněmi.  

Ve válce hybridní se jednotky pravidelné armády objevují také, 

ale až v závěrečné fázi převzetí kontroly nad cílovou společností a navíc je 

většinou tato vojenská síla použita na zapřenou. 

Speciální jednotky: 

V rámci klasické války jsou to jednotky, které spadají pod vrchní velení 

armády a na jeho pokyn a s jeho vědomím provádějí speciální úkoly, na které 

jsou v mírovém stavu cvičeni. Tyto akce provádějí s výstrojí a výzbrojí daného 

státu. 

V hybridní válce provádějí speciální síly také speciální operace, 

avšak tajně, aby nemohlo dojít k jejich prozrazení a určení, k jakému státu patří. 

A to z toho důvodu, že nebyl vyhlášen válečný stav a nepřátelské vojenské 

jednotky nemají oprávnění být na území cizího státu.  

Nepravidelné jednotky: 

V klasické válce provádí záškodnické a partyzánské akce. Tvoří většinou 

malé skupinky. Jako jejich výzbroj a výstroj jim slouží vše, co si byli schopni 
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zajistit svou činností. Využívají ve svůj prospěch místní obyvatelstvo a od nich 

si opatřují vše potřebné. Bojují proti armádě nepřítele. 

Ve válce hybridní je tomu také tak, ale tyto nepravidelné jednotky jsou 

financovány a vyzbrojovány protivníkem. Bojují proti státnímu uskupení dané 

země, která se stala obětí hybridní války. Nikoliv proti armádě. Ani zde není 

vyhlášen válečný stav. 

Podpora místních nepokojů: 

Tento jev zná pouze válka hybridní. Opět je to zajištění finanční 

a materiální pomoci organizovaným skupinám, které v daném státě vytvářejí 

nepokoje vůči vládní moci. 

Informační válka a propaganda: 

Jsou hojně využívány v obou případech války. Jak v klasické, 

tak hybridní. Rozdíl je v tom, kdy jsou použity a v jakém smyslu. V klasické 

válce je propagace a informační válka využívána vůči nepříteli a jeho 

obyvatelstvu, kde jsou vyzýváni ke kapitulaci, k tomu, aby přešli na stranu 

nepřítele, aby odevzdali dobrovolně své zbraně, prozradili odboj atd. 

V hybridní válce se stávají terčem propagandy a informační války 

opětovně obyvatelé cizího státu, kterým je lživým způsobem předkládán 

a vnucován názor, že jejich vláda je špatná, že je lepší se bouřit a neposlouchat, 

vytvářet protestní akce proti své vládě atd.  
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Kybernetická válka: 

V dnešní době je více využívána v hybridní válce. Díky tomu dochází 

k napadání státních institucí, informačních serverů, hospodářské infrastruktury 

a jiných strategických cílů, kde útok na tyto cíle má za následek zase pouze 

vyvolání krize či nepokojů v dané oblasti. 

Ekonomická válka: 

Nástroje ekonomické války jsou využívány u obou příkladů války. 

Rozdíl je následující. Pokud je vyhlášen válečný stav v případě války klasické, 

tak jsou využívány různé sankce proti protivníkovi, blokády dovozu, zákazy 

vývozu, embarga atd. Tyto ekonomické nástroje jsou ovšem používány i státy, 

které s ozbrojeným konfliktem nepřijdou do styku. Záleží, jaký stát se na jakou 

stranu přidá.  

V hybridní válce se využívají stejné praktiky, ale za mnohem skrytějších 

a nenápadnějších důvodů. Většinou se využívají různá dovozní či vývozní cla 

a svádí se to na podporu vlastního průmyslu. Nebo se využívá i politických 

tlaků na strategické státní zakázky, doporučení státních orgánů ohledně 

bezpečnosti veřejnosti, zda daný výrobek kupovat či ne atd. 

Rozdíly mezi hybridní a klasickou válkou existují, ale jak ukážu 

na praktických příkladech, ne vždy se dají přesně určit a zařadit. Je proto velice 

obtížné najít jasný příklad toho, že se jedná o válku hybridní, kde nakonec 

došlo k použití armádních jednotek, nebo jde o válku klasickou. 

Další rozdíly zdůrazním ve dvou historických příkladech, 

kde se pokusím ukázat, jak malá je hranice mezi klasickou a hybridní válkou. 

Dále i to, že pokud nám chybí přesná definice hybridní války, těžko lze určit, 

zda to je či není hybridní válka, zda použité prostředky v této události jsou 
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jasným důkazem toho, že jde o jeden či druhý typ války, jak bylo popsáno 

shora. 

 

5.3 Praxe hybridní války 

5.3.1 Předválečné období Sudet v roce 1938  

Jako první z praktických příkladů jsem do své práce vybral události, 

které předcházely odtržení pohraničí a následnému zániku Československé 

republiky v roce 1938. Co se týče politické scény v ČSR, tak na konci 20. let 

začínají na našem území vznikat nacionalistické a fašistické strany. Mezi roky 

1933-35 začala na našem území prosazovat své zájmy Sudetoněmecká strana 

(SdP) v čele s Konrádem Henleinem. Co se týká rozvoje ekonomiky, tak 

po rozpadu Rakouska-Uherska zůstala většina těžkého průmyslu a strojírenství 

na našem území a díky tomu začala naše ekonomika vzkvétat. Československá 

republika se ocitá na desátém místě na světě ve výrobě. To ovšem nezůstává 

bez povšimnutí Německa a jeho čelních představitelů. V roce 1934 došlo 

na základě celosvětové hospodářské krize k devalvaci koruny. Na základě této 

krize dochází ke zvýšení nezaměstnanosti, díky čemuž se začínají více 

radikalizovat skupiny nacionalistů, na Slovenském území získává své voliče 

Hlinkova strana. V pohraničních oblastech, kde v té době žije více Němců 

než Čechů, se začíná rozšiřovat protičeská vlna odporu, jelikož za krizí, 

která pohltila naši zem, vidí demokratickou vládu ČSR. V těchto oblastech se 

zakládají strany, které jsou podporovány Německem. Tato podpora má jediný 

cíl. Připravit si živnou půdu pro případné výboje do ČSR. Zde se dají vidět 

první podrobnosti s hybridní válkou. V naši zemi vznikají strany či hnutí, 

které jsou podporovány cizím státem a mají za úkol provokovat a udržovat 

nepokoje, vyvolávat střety, v některých případech až ozbrojené, aby mohlo 

později dojít k obsazení tohoto území Německem. Během roku 1933 dochází 
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k rozpuštění všech protidemokratických stran, včetně DNSAP, ale krátce 

na to zaujímá její místo Sudetoněmecká vlastenecká fronta (SdP). Toto politické 

uskupení zůstává v opozici a klade na tehdejší vládu své nároky, které ovšem 

stále zvyšuje, aby nemohlo dojít k jejich naplnění. Poté, co se roku 1937 Henlein 

schází s Adolfem Hitlerem, kde společně s ním domluvil taktiku, která se dá 

popsat slovy „vždy žádat víc, než je možné splnit“, začíná se SdP touto taktikou 

řídit až do úplného rozbití Československa. Musí ještě později přitvrzovat, 

jelikož vláda ČSR veřejně vyhlásila program k odstranění diskriminace Němců, 

který se týkal i obsazování Němců na českých úředních místech a začala činit 

různá opatření k dosažení úplné rovnosti. Což se samozřejmě vůbec nehodilo 

sousední Německé říši. Jak uvádí článek Vojenského historického ústavu, 

vydaný pod názvem Částečná mobilizace v květnu 1938: od domněnek 

k faktům, k dokreslení situace u nás.[27] Členové a sympatizanti 

Sudetoněmecké strany (SdP) pozbývali respektu před institucemi státní moci. 

Opatrný postup čs. bezpečnostních orgánů měl neblahý vliv na morální stav 

českého obyvatelstva. Šířil se v něm pocit chybějící opory o síly vlastního státu. 

Rok před těmito událostmi, tedy v roce 1936, byl naší vládou projednán návrh 

Zákona o obraně státu s kladným výsledkem. Zahrnoval urychlené stavění 

opevnění a zrychlení zbrojní výroby, která v té době byla na vysoké úrovni.[28] 

V březnu roku 1938 došlo k připojení Rakouska k Německé říši. Po takovém 

aktu se Henlein pokusil zažádat vládu o úplnou autonomii příhraničních 

oblastí. V následujícím období dochází na našem území k částečné mobilizaci, 

která je odpovědí na zvýšenou aktivitu a přiblížení německých vojsk 

k hranicím. V té samé době dochází k jednání mezi československou vládou 

a SdP, kde se naše vláda snaží všechny rozpory řešit smírně a nabízí velice 

přijatelné alternativy. SdP je tímto krokem zaskočena, protože nečekala, že by 

naše vláda něco takového udělala. Dokonce část se vyjadřuje v tom smyslu, 

že by mohlo dojít k příměří a uklidnění situace, jelikož vláda splnila všechny 

jejich požadavky. To se ale nelíbí Hitlerovi, který potřebuje důvod pro vpád 
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a obsazení Československa a navíc k tomu musí dojít rychle, dříve než budou 

dokončena veškerá opevnění, která jsou ve výstavbě. Z tohoto důvodu 

nedochází k dokončení jednání a společné dohodě, ze strany Henleinovců jsou 

v pohraničních oblastech během září 1938 pořádány ozbrojené puče, které mají 

jediný účel. A to vznik nestability v oblasti a jednání na vyšší úrovni. K tomu 

skutečně dochází a výsledkem je politický tlak Anglie na odevzdání pohraničí 

Německé říši, které jinak prý nebudou plnit svoji dohodu o ochraně. To vše 

vrcholí podepsáním Mnichovské dohody o postoupení pohraničí Německé říši. 

 

 

Obr. 1: Územní změny Československa v letech 1918 – 1992[29] 

 

Marně česká strana předkládala důkazy, že ozbrojené puče jsou 

financovány a materiálně či spíše zbraňově podporovány z Německa, 

o čemž existují záznamy. Nešlo pouze o ruční zbraně a trhaviny. Na několika 

místech pohraničí byly z odhalených úkrytů vyzvednuty i speciální agenturní 

rádiové stanice z vojenské průmyslové výroby. Pro všechen takto zajištěný 
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materiál byla společná nejpodstatnější charakteristika. Šlo o profesionální 

výrobky říšskoněmeckých zbrojních podniků. Kupříkladu výbušné látky 

použitého typu se na území Československé republiky nevyráběly ani jinak 

nevyskytovaly. Šlo převážně o materiál vyprodukovaný v nedávné době.[30]  

Výše jsou uvedená fakta o tom, co se dělo na území Československa 

během let 1933 až 1938. V těchto událostech se dají rozhodně najít prvky 

a prostředky hybridní války. Jde především o zásobování zbraněmi, 

výbušninami. Dále pak je to propagace a informační válka, která se na území 

prováděla prostřednictvím rozhlasu. Zde je nutno ale zmínit, že problematiku 

německých občanů, co se týká kultury, rozhlasu a tisku, na území 

Československa nikdo neřešil. Byly zde jasné jazykové bariéry a sdělovací 

prostředky Československa nebyly vedeny v německém jazyce. Proto 

docházelo v pohraničí k poslouchání německých rádií, které propagandisticky 

prosazovaly úmysly říše. Dle článků je patrné, že některé zprávy o ozbrojených 

konfliktech a obsazení různých četnických stanic byly schválně mylné, 

aby mohlo docházet ke stejnému obsazování i na jiných místech. Jeden 

z nejkrvavějších střetů se udál ve vesničce Habartov. Zde došlo k vraždám, 

lynčování atd.[31] Byly to ozbrojené střety se stáními institucemi, které vedly 

nepravidelné jednotky, tedy další nástroje hybridní války a určitě je zde také 

patrná podpora místních nepokojů. 

Opět zde narážíme na fakt, že tyto činy sice obsahují poměrnou část 

prostředků hybridní války, které jsou zcela patrné, ale určuje to v tomto 

případě, že zde byly použity metody hybridní války? Na druhou stranu zde 

chybí přímé vojenské působení. Mocenský nátlak, který byl vyvíjen, byl sice 

domluven předem s představiteli Německé říše, ale byl prováděn ze strany 

SdP, což byla oficiální politická strana či hnutí. Je evidentní, že některé prvky 

hybridní války zdejší konflikt, pokud toto období budu takto nazývat, měl.  
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Další historická událost, které se budu věnovat, je událost na Krymu 

do léta 2014, která je díky konceptu V. Gerasimova o rok dříve pokládána 

za jasnou a zřetelnou hybridní válku, vedenou Ruskou federací proti Ukrajině.  

 

5.3.2 Události na Krymu do léta 2014  

Nejprve připomenu ony události, které daly později vyniknout 

fenoménu hybridní války. V únoru roku 2014 ruská armáda obsadila Krymský 

poloostrov. Svůj podíl na tom, co tomu předcházelo a proč k tomu nakonec 

došlo, má do značné míry vnitropolitická krize, která se stala hnacím motorem 

mocenského převratu na Ukrajině a to i přes úsilí Evropské unie. Ale lze si 

položit otázku, proč by krize, která měla za následek mocenský převrat 

na Ukrajině, měla mít za následek tak nečekanou reakci ze strany Ruské 

federace? Odpověď poskytl R. Stojar ve svém článku, který vyšel v roce 2015 

ve Vojenských rozhledech. Ruská strana vnímala odklon od stávající 

zahraničně-politické orientace ukrajinského státu jako přímé ohrožení svých 

regionálních zájmů a patrně i jako přímou bezpečnostní hrozbu. Výsledky 

dosavadního způsobu ovlivňování ukrajinské politiky prostřednictvím 

ekonomické spolupráce a dalších nástrojů z kategorie soft power byly z ruského 

pohledu prakticky anulovány a investice, které měly posílit proruskou orientaci 

země a eventuálně dosáhnout její integrace v rámci projektu Euroasijské unie se 

zdály zcela zmařeny. Ruská vláda nabyla přesvědčení, že Evropská unie 

a Spojené státy během krize praktikují politiku zatlačování Ruska a aktivně 

podporují ukrajinskou opozici domáhající se moci nelegitimní cestou. Kyjevský 

převrat ze dne 20. února 2014 nepředstavoval pouze nečekané fiasko evropské 

unijní diplomacie a jejích snah o roli zprostředkovatele mezi ukrajinskou 

vládou a opozičními silami, ale i východisko pro aktivní ruský zásah 

v regionu.[32] Dle mínění Ruské federace by měla být Ukrajina ruským 
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spojencem, nebo nejhůře neutrální zemí. Ale angažovanost Evropské unie je 

považována ze strany Ruské federace jako ohrožení jejich zájmů. Dá se říci, 

že Ruská federace má strach z toho, že by Evropská unie a Spojené státy 

americké získali vliv na tomto území a přitom si ještě dovolí ignorovat 

přirozené právo Moskvy na tento region. Ruská federace chtěla mít Ukrajinu 

vždy jako svého spojence nebo partnera. Ale díky vlivům Evropské unie 

na řešení krize je tato vize opouští. Dle Moskvy má Západ prsty ve financování 

a jiném druhu podpory ukrajinské opozice, tak i dalších nevládních organizací, 

kteří tuto krizi prohlubují. Z důvodu ochránit své regionální zájmy, 

demonstrace síly a získání respektu, vstupují ruské ozbrojené síly v únoru 2014 

na území Krymu. 

Nespornou výhodu měla ruská strana i v tom, že orgány autonomní 

republiky Krym byly prorusky orientované a po mocenském převratu odmítly 

uznat ukrajinskou prozatímní vládu a vyhlásily záměr připojit Krymský 

poloostrov k Ruské federaci. Na základě tohoto prohlášení byl Krym obsazen 

ruskými vojenskými jednotkami. Jednotky ukrajinské armády, ač byly ve větším 

počtu, byly zatlačeny a neutralizovány ve svých kasárnách.  

Překvapující rychlost a efektivita ruské reakce si podle některých expertů 

žádala nové pojmenování, kterým by byl označen tento nový způsob boje. Zde 

se zraky expertů začaly obracet zpět ke generálu Gerasimovi, který ve svém 

proslovu z března 2013 hovořil o současném válečnictví a o potřebě 

inovativního přístupu ozbrojených sil Ruské federace k současným výzvám. Jak 

jsem již psal, tenkrát jeho proslov nikoho moc nezajímal, ale v roce 2014 se díky 

událostem na Krymu toto změnilo. Proto se u části odborné veřejnosti k popisu 

ruské reakce na ukrajinskou krizi vžil termín Gerasimova doktrína. 
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Jak napsal lotyšský expert J. Berzinš ve své studii, kampaň na Krymu 

byla působivou demonstrací strategické propagandy, která měla mnoho 

podobností s kampaněmi během intervence v Jižní Osetii a Abcházii v roce 

2008, ale také mnoho rozdílností, protože odráží operační realizaci nových 

vojenských směrnic, které mají být implementovány do roku 2020. Její úspěch 

se dá měřit faktem, že za pouhé tři týdny, bez jediného výstřelu, byla morálka 

ukrajinské armády zlomena a všech 190 ukrajinských základen se vzdalo. Místo 

toho, aby byly masově nasazeny tanky a dělostřelectvo, bylo v krymské 

kampani nasazeno méně než 10 000 vojáků, převážně námořní pěchota, 

která už na Ukrajině byla umístěna, podporovaná několika prapory 

výsadkových jednotek a komandy spetznas, proti 16 000 ukrajinských vojáků. 

Jako nejsilnější prostředek byl použit kolový BTR-80, obrněné vozidlo 

pěchoty.[33] 

Ovšem tento „úspěch“ ruských ozbrojených sil se nedá přisuzovat jen 

jejich skvěle zvládnuté taktice či strategii. Je potřeba vzít v úvahu i skutečnost, 

že Krym je pro Ruskou federaci specifické prostředí. Mezi jedny 

z nejhlavnějších důvodů, že celá akce proběhla tak hladce a rychle, patří 

podpora prorusky orientovaného obyvatelstva, kooperace s politickým 

vedením regionu a lokální administrativou. Dále sem patří výhodná pozice 

Krymu či jeho geografické umístění, které je za předpokladu důkladné kontroly 

námořních tras a pobřeží velmi snadno izolováno od okolí, resp. pevniny, se 

kterou jej spojuje jen úzká Perekopská šíje. Výše uvedené důvody a obavy 

o znehodnocení finančních investic, které Ruská federace vynaložila do této 

oblasti, ale i vojenské zájmy, je vedly k tomuto kroku. Na Krymu se totiž 

nachází dislokovaný ruský vojenský kontingent, resp. základna ruské 

černomořské flotily, a to již více jak 250 let. Po nastoleném převratu by mohla 

protiruská vláda zrušit dohodu, která opravňuje Ruskou federaci mít zde 
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vojenskou základnu. Ta zde byla vybudována dávno předtím, než se stal Krym 

součástí Ukrajiny v roce 1954, což se považuje za chybu.  

Další věc, která hrála Ruské federaci do karet, byl samotný mocenský 

převrat. Je totiž pro vojáka dost nepříjemné, když má ve své vlasti čelit 

vojenskému převratu. Neví totiž, zda je to správné či nikoliv a jak má s takovou 

situací naložit. Celá ukrajinská armáda byla děním na jejich území 

dezorientována. Nebyla použita žádná těžká technika, protože nebyla zapotřebí 

a to ani na demonstraci síly. Navíc poté, co armáda Ruské federace zatlačila 

ukrajinské vojáky na jejich základny, začala využívat moderní informační 

technologie, které nemohla používat dříve, protože ještě neexistovaly. Šlo 

o využívání sociálních sítí, aby mohl být veden proti Ukrajincům psychologický 

boj, který je charakteristický použitím informačních, psychologických 

a politických strategií. Proti armádě zde nestál vycvičený 

a odhodlaný voják, který je ochoten svou vlast bránit i za cenu svého života. 

Když proběhne uvnitř státu mocenský převrat, jsou tímto postupem oslabeny 

všechny prostředky státní moci, tedy i ozbrojené síly. Ty dokonce asi nejvíce, 

jelikož složily slib, že budou chránit svou republiku či stát před nepřítelem 

cizím, ale i vlastním. A najednou je zde mocenský převrat, což je ve své 

podstatě vzbouření se vládnoucímu režimu a obsazení strategických pozic 

svými lidmi a vynucení si poslušnosti. Ukrajinský vrchní velitel ozbrojených sil 

byl zbaven moci neústavní cestou a nová vláda se snažila uklidnit chaotický 

stav v zemi a získat si svoji legitimitu. Psychologický nátlak ze strany Ruských 

jednotek byl úspěšný i z důvodu společenských a ekonomických. Celá řada 

vojáků, kteří sloužili na vojenských ukrajinských základnách, byla z místní 

oblasti, kde žili s rodinami celé generace. Což znamená, že dlouho předtím, 

než se Krym připojil k Ukrajině. Ruskojazyčných příslušníků bylo v těchto 

vojenských základnách více, než těch, kteří podporovali nově vznikající vládu. 

Další nově vzniklou výhodou byla i ekonomická situace ukrajinského vojska. 
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Ukrajinské ozbrojené síly byly dlouhou dobu podfinancované, což bylo 

způsobeno hospodářskými problémy v zemi. To nepřidávalo na morálním 

kreditu ozbrojených sil v oblasti. A nyní se zde objevila možnost přejít 

pod velení mnohem stabilnějšího státu, než byla Ukrajina, zajistit svým 

rodinám a sobě vyšší a hlavně stabilnější ekonomický přínos. Navíc, pokud by 

se rozhodli bojovat za Ukrajinu a nepodrobit se vlivům Ruské federace, museli 

by opustit tento region a s ním i své domovy. Je pravda, že Ukrajina si byla 

vědoma svou tíživou ekonomickou situací v armádě. Proto jednotky, které byly 

na Krymu, měly oproti jiným Ukrajinským jednotkám vyšší příjmy. Ale i tyto 

příjmy se nemohly v žádném případě rovnat platům, kterým disponují 

příslušníci Ruských ozbrojených sil. Některé zdroje například uvádí 

až 26násobné zvýšení reálného příjmu ukrajinských vojáků, kteří po anexi 

Krymu vstoupili do ruských ozbrojených sil.[34] Všechny tyto důvody mohly 

svým způsobem zlehčit rozhodování ukrajinských vojáků, zda se přidat 

k nepříteli či nikoliv. Výsledkem tohoto nátlaku ze strany Ruské federace bylo, 

že opravdu řada ukrajinských vojáků přešla na druhou stranu, včetně nově 

jmenovaného vrchního velitele ukrajinského námořnictva admirála 

D. Berezovského. Tento jeho čin však opět vedl k dalšímu rozkladu 

ukrajinských jednotek na Krymu. Ti, co odmítli vstoupit do ruských 

ozbrojených sborů, se museli z Krymské oblasti odstěhovat i se svými rodinami. 

Nově vzniklá vláda se o ně nedokázala patřičným způsobem postarat, což se 

opět odrazilo na jejich morálce a ochotě sloužit pod novou vládou.  

Jak ve svém článku uvedl R. Stojar, k bezproblémovému ruskému 

postupu na Krymu napomáhala i chaotická situace v ukrajinském mocenském 

centru, které bylo ruskou akcí dezorientováno a nebylo schopno vydat 

konkrétní instrukce, jak se ukrajinské síly mají zachovat. Ruské jednotky navíc 

nasadily mobilní systémy radioelektronického boje, které efektivně rušily 

komunikaci mezi centrem a ukrajinskými základnami, a možnosti nové vlády 
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ovlivňovat další průběh událostí byly velmi limitované. Ukrajinské jednotky 

byly postupně zcela izolovány a jejich rezignace na aktivní i pasivní odpor byla 

logickým vyústěním situace. Jednotlivým ukrajinským posádkám byla ruskou 

stranou předložena ultimáta, během nichž měly složit zbraně, v opačném 

případě se hrozilo útokem, nicméně k fyzickému střetu nedocházelo a jednalo 

se primárně o psychologický nátlak.[35] 

Ale byla tato strategie, kterou použily ozbrojené síly Ruské federace 

proti Ukrajině, potažmo proti Krymu, skutečně strategií hybridní války? Víme, 

že v tomto konfliktu byly použity psychologické nátlaky, o kterých jsem se již 

zmiňoval. Dále zde byla zneužita korupce k ovlivnění protivníka, což se dá 

považovat za nekonvenční prostředek vedení boje a z historie známe již 

příklady, kdy se tak dělo. Další skupinou, která patří mezi prostředky hybridní 

války, je využití informační války, která byla použita Ruskou federací. Tato 

válka zde byla zprostředkována jak v klasických médiích (rozhas a televize), 

tak na sociálních sítích. Hlavní pilíře ruské informační války proti Ukrajině 

tvořily kybernetická špionáž, kybernetické útoky a strategická komunikace.[36] 

Díky těmto praktikám informační války se povedlo Ruské federaci získat 

na svoji stranu velkou část místního obyvatelstva. Příslušníci, kteří se zapojili 

od samého počátku obsazování Krymu na konci února, patřili pod pravidelné 

ruské jednotky. Proč však byla důsledně skryta jejich označení? Proč byli 

nasazeni anonymně? Zde je asi nejvíce vidět specifický prvek využití nové 

strategie. 

Ruská federace ve svém vyjádření popřela, že by se jednalo o příslušníky 

armádních sil Ruské federace, naopak tvrdili, že se jedná o jakousi krymskou 

domobranu, či dobrovolnické formace. Vycvičenost, výzbroj a výstroj těchto 

jednotek však poukazovala na to, že se nejedná o nějakou náhodně spojenou 

skupinu dobrovolníků, která chce využít vzniklé situace ve svůj prospěch 
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a připojit Krym zpět pod Ruskou federaci. Navíc tito příslušníci nosili 

maskovací kukly, což mohlo mít za účel skrytí své pravé identity, zvláště 

v dobách internetu a sociálních sítí. Dále zde byly nasazeny i speciální síly, 

to mohlo mít opět psychologický význam, především jako ukázka 

či demonstrace síly a profesionality. 

Ke shrnutí celé této události je nutné dodat, že případ obsazení 

Krymského poloostrova sice měl hodně společných znaků či prostředků 

s nástroji hybridní války, ale ani zde nejde najít všechny prostředky, které by 

byly možné použít ve vzájemném propojení, aby bylo možno říci, že se zde 

použily všechny konvenční a nekonvenční způsoby boje. Velkou pozornost si 

anexe vydobyla díky tomu, že se stala onou praktickou ukázkou, i když ne 

ve všech bodech, dle slov Valerije Gerasimova v souvislosti s interpretací 

ruského pojetí nelineární hybridní války, zásadně ovlivňující rozvoj 

ozbrojených sil Ruské federace. Zde dochází k velkému rozkolu názorů 

světových odborníků. Někteří se k tomuto názoru přiklánějí a tvrdí, 

že Gerasimova doktrína se stala přesným manuálem hybridní války a jejího 

působení na Krymském poloostrově. Jiní však tento text hodnotí pouze jako 

úvahu o tom, kam budou směřovat vize budoucích válek a jakým směrem se 

bude tato problematika ubírat. Tyto rozkoly v názorech ohledně hybridní války 

pouze dokreslují, jak je tato problematika těžko uchopitelná a vymyslet pro ni 

nějakou smysluplnou definici, která by dokázala takto široké pole působnosti 

přesně a jasně určit, je prakticky nemožné.  

Dle mého názoru ruský zásah na Krymu strhl obrovský zájem 

o problematiku hybridní války a všech souvisejících problematik, ale samotný 

pojem se stal na druhou stranu velice zneužívaným termínem s omezenou 

vypovídající hodnotou. V dnešní době je pojem hybridní války používán a jeho 

prostředky jsou nacházeny ve všech bojových akcích či válkách, které ve světě 
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byly, jsou a určitě i budou. Koncept hybridní války má i své chyby, například 

může či nemůže jít o hybridní válku, když nakonec nedojde k obsazení 

či získání mocenského vlivu na chtěném území? Některé prostředky hybridní 

války, například informační, propagandistické, jsou používány i mezi 

spojeneckými státy. Další příklady, kde by se odborná veřejnost pravděpodobně 

neshodla na tom, zda jde o hybridní válku či nikoliv, je třeba informační 

a kybernetická válka mezi Iránem a Izraelem. Je spousta ozbrojených konfliktů, 

ve kterých lze najít prvky či prostředky hybridní války, ale je otázkou, zda ji 

můžeme tedy za takovou válku opravdu považovat. 

 

5.3.3 Analogie historických příkladů 

Pokud oba dva uvedené příklady, které jsem popsal výše a uvedl u nich 

prostředky hybridní války, srovnáme, zjistíme, že mají velice podobné znaky. 

První a asi největší je přítomnost minority na později napadeném území. Další 

je její nespokojenost s místní politickou situací, dále zde máme jazykovou 

bariéru, se kterou domovský stát nic nedělá a umožňuje informační působení 

ze strany jiného státu a v neposlední řadě je tu historický pohled na území, 

které se stalo terčem hybridní války. Pokud tak chceme chápat události, které se 

odehrály v roce 1938 a před ním v Československu a události na Krymu před 

jarem 2014.  V Československu byla početná minorita Němců, kteří zde zůstali 

po rozpadu Rakouska-Uherska. Na Krymu zase žila početná skupina Rusů, 

kteří zde zůstali po té, co byl Krym darován 19. 2. 1954 tehdejším 

představitelem SSSR Nikitou Chruščovem (původem Ukrajinec) Ukrajině. 

Většina jeho obyvatel hovořila rusky.  

Co se týká možností informační války nebo spíše k propagaci a nabádání 

k nepokojům, to bylo v obou případech umožněno lehkomyslným přístupem 
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tehdejších vládnoucích stran. V Československu bylo na německou menšinu 

pohlíženo shora a bylo naprosto nemyslitelné, aby zde bylo povoleno vysílání 

televize, rozhlasu a tisk novin a časopisů v jiném než českém jazyce. Celkové 

postavení německé menšiny na našem území vedlo ve svých důsledcích až 

k umožnění propagandy fašistického Německa. Na Ukrajině to bylo podobné. 

Darování Krymu Ukrajině na základě dekretu, aniž by se někdo tázal místních, 

zda to chtějí. Na Krymském území zůstala ruská menšina. Navíc většina 

obyvatel na Krymu hovoří rusky. Dále je to nespokojenost či alespoň laxnost 

k událostem, které se dějí na Ukrajině. Mám na mysli svržení legitimní vlády 

a nastolení uměle vytvořené. V neposlední řadě je to opět umožnění propagace 

ruských zájmů prostřednictvím sdělovacích prostředků skrze ruská média, 

jelikož ta ukrajinská nevysílají v ruském jazyce.  Všechna tato shora uvedená 

fakta vedou k tomu, že místní obyvatelstvo na území, které bylo zabráno, není 

proti.  

Co se týká podmínek pro následné obsazení obou oblastí, zjišťujeme, 

že byly až na pár odlišností docela podobné. Rozdíl zde byl asi v nepokojích, 

které vládly v Československu v příhraničních oblastech a které mělo 

na svědomí politické uskupení SdP a jeho přívrženci. Nicméně výsledek je 

v obou případech stejný. Na konci tohoto působení, ať už zvolíme pojmenování 

hybridní či nikoliv, je postoupení oblasti do rukou agresora, ať už německého 

či ruského. 

 

 

 

 



57 

 

Tab. 2: Komparace historických příkladů 

 Československo 1938 Krym 2014 

přítomnost 

menšin 

německá menšina žijící 

v pohraničí po první světové 

válce 

ruskojazyčná menšina, která 

zůstala na Krymu po jeho darování 

Ukrajině 

jejich 

nespokojenost 
ano dá se říci, že ano 

propaganda 
ano – Německá říše skrze 

německé vysílání 

ano – ruská federace 

prostřednictvím svých 

informačních médií 

jazyková 

bariéra 
ano ano 

aktivní 

působení 

sousedního 

státu 

ano - Německá říše 

poskytovala materiální (zbraně 

a prostředky) a finanční pomoc 

SdP a jeho přívržencům 

ano - Ruská federace 

materiální a finanční pomoc 

protivládní 

nepokoje 
ano – SdP a jeho přívrženci nevíme o nepokojích 
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5.4 Možnosti obrany proti hybridní válce - změna vojenské strategie  

Události, které se staly na Krymu, potažmo Ukrajině, nenechaly klidným 

nikoho, kdo se zajímá o strategii a vedení boje. Tento nový způsob vedení války, 

který byl dosažen koordinovanou kampaní strategické propagandy s použitím 

všech možných strategií, od informační po psychologickou, se stal díky tomuto 

vojenskému zásahu nebezpečím číslo jedna. Tím spíše, že získané zkušenosti 

z obsazení Krymu využila Ruská federace k přípravě směrnice pro rozvoj jejich 

vojenských schopností do roku 2020. Tato směrnice se v mnoha bodech liší 

od minulého pohledu Ruska na válečný konflikt. Například se přiklání 

od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu, od přímého ničení 

přistupují k přímému ovlivňování. Vše nasvědčuje tomu, že Ruská federace se 

vzhlédla ve výsledcích anexe Krymu a chce svoji novou strategii vedení války 

ubírat stejným směrem. Již nepůjde o výhody, které vyplývaly v počtu 

nasazených vojáků a techniky. Teď jde o speciálně připravené jednotky, vedení 

války v oblasti informačně-psychologické, války v lidském vědomí 

a kyberprostoru. Nový pohled Ruských ozbrojených sil je postaven na tezi, 

že hlavním bojovým prostorem v moderní válce je mysl protivníka. Jednou 

ze zásadních změn je dosažení nadvlády u nepřátelských armád a nad jejich 

zbraněmi, psychologicky a morálně zlomit civilní obyvatelstvo a poté 

i nepřátelské ozbrojené složky. Dosáhnout morálního vítězství, aby civilní 

obyvatelstvo naopak začalo podporovat útočníka proti vůli své vlády a své 

země.  

Jak píší Tchekinov a Bogdanov v časopise Vojenské myšlení, konkrétně 

v článku O povaze a obsahu války nové generace, fáze nové války mohou být 

rozděleny následovně: 

 První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, 

morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická 
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opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické 

a vojenské předpoklady pro další fáze války). 

 Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických 

a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím 

diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím 

vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení 

a směrnic (tzv. leakage). 

 Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských 

představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební 

povinnosti. 

 Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost 

obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních 

skupin a eskalací podvratné činnosti. 

 Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, 

vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností 

v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami. 

 Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku 

předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody 

operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové 

a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství 

tajných služeb, průmyslová špionáž. 

 Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, 

letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování 

v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů 

(dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových 

technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní). 

 Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků 

nepřátelských uskupení, prostřednictvím speciálních operací vedených 

průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho 
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souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím 

vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade 

stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit 

body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek. [37] 

 

Ruská federace pomocí vnitřní propagandy, klamných 

a psychologických operací a dobrou vnější propagandou dokázala ovlivnit 

svého protivníka na Ukrajině a získat Krym pod svou nadvládu.  

Ruská federace tedy pomocí všech dostupných prostředků (vnitřní 

a vnější propaganda, klamné operace) směřuje k jedinému cíli a tím je 

ovlivňování nepřítele. Na Krymu šlo o pochopení a předvídavost, jak se jaká 

skupina zachová. Zde byly tři skupiny: místní rusky hovořící menšina, 

Ukrajinská vláda a mezinárodní společenství, tedy Evropská unie 

a Severoatlantická aliance. 

To vše je třeba vědět, abychom porozuměli jeho strategickému významu, 

protože nové formy vedení války nemohou být charakterizovány jako vojenská 

kampaň v klasickém smyslu slova. Neviditelná vojenská okupace nemůže být 

považována za okupaci tak, jak je definována. Ruští vojáci byli na krymském 

území umístěni na námořních základnách, ale také byli „oficiálně" součástí 

domácí civilní milice. Na ruském území se odehrávaly klamné operace 

(vojenská cvičení, včetně manévrů kolem Kaliningradu), údajně za účelem 

zvýšení bezpečnosti pobaltských států a Polska. Ve stejnou dobu krymský 

parlament oficiálně – i když ne legálně, v souladu s ukrajinskou ústavou – 

požádal o připojení k Ruské federaci. Vysílání ukrajinských hromadných 

sdělovacích prostředků se stalo nedostupným, v důsledku čehož se stalo, 

že ruské komunikační kanály, přenášející kremelskou verzi událostí, byly 

schopny vytvořit paralelní realitu, legitimizující ruské akce. 
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Pokud se změní strategické myšlení ve vedení strategie války, jak je 

uvedeno shora, je potřeba na to zareagovat. Stejně tak tomu udělala Lotyšská 

vláda. Díky své geografické poloze a díky minulosti, která je spjatá s vlivem 

svého východního souseda, muselo dojít na základě událostí z roku 2014 

ke změně obranné politiky. Tento pohled na její změnu by měl být přínosem i 

pro nás, i když je mezi našimi postaveními v rámci postoje Ruské federace jistá 

odlišnost.  

 

5.4.1 Obranná strategie Lotyšska 

Jak jsem již psal, Ruská federace považuje pobaltské státy 

za neodmyslitelnou sféru svého vlivu a je jí proti mysli, když tyto země vstoupí 

do Severoatlantické aliance. Lotyšsko se stalo součástí Severoatlantické aliance 

v roce 2004. Někteří jedinci si myslí, že stačí, když jsou součástí této aliance 

a nemůže se jim nic stát, ale to není tak jednoduché. Právě události, které se 

staly na Krymu, nás přesvědčují o opaku. Je pravda, že na otevřenou vojenskou 

averzi by bylo Lotyšsko schopno adekvátně reagovat i s pomocí Aliance. Ale co 

když dojde k působení pomocí výše uvedených fází nové bojové strategie?  

Samo Lotyšsko si je vědomo, že největší obavou je pro ně provedení 

první a druhé fáze. A to z toho důvodu, že jednotlivé fáze na sebe navazují, 

a proto bez úspěšně zvládnutých těchto dvou fází nemůže přijít fáze tři atd. 

První dvě fáze pod svým obsahem skrývají např. vydávání ruských pasů 

cizincům, podporu organizacím, které chtějí, aby se ruština stala druhým 

úředním jazykem Lotyšska apod. Navíc Ruská federace ovlivňuje politiku 

Lotyšska pomocí některých politických stran. Je třeba si uvědomit, 

že Severoatlantická aliance se ve svém článku 5 zavázala, že ozbrojený útok 

proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován 
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za útok proti všem, a proto si členské státy odsouhlasily, že dojde-li k takovému 

ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní 

obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně 

nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu 

s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně 

použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické 

oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou 

neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, 

jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti.[38] To zní sice hezky, ale na příkladu 

Krymu vidíme, že se nejednalo o ozbrojený útok, ale že šlo o odtržení 

poloostrova Krym od Ukrajiny a jejímu připojení k Ruské federaci. Dá se 

za takových podmínek aktivovat článek 5 Severoatlantického paktu? Když 

nepůjde o ozbrojený konflikt v pravém slova smyslu? Navíc vnitřní politika 

Lotyšska nemá s ozbrojenými silami a jejich obrannou strategií nic společného. 

V těchto vnitropolitických tlacích musí zafungovat jiné vnitřní orgány státu. 

Janis Berzinš, výkonný ředitel Střediska bezpečnostního a strategického 

výzkumu lotyšské Národní obranné akademie, si ve své studii publikované 

v Policy Paper 2/2014 pokládá otázky: Jedná se o netradiční formu boje, jež byla 

teprve nedávno použita v takovém velkém měřítku? Jsou právní rámce 

a prostředky NATO na takovou situaci připraveny a schopny se tímto zabývat? 

Lze o tom pochybovat. Může být aplikován článek 5, pokud nedošlo 

k ozbrojenému útoku, ale místo toho došlo k tomu, co by Rusové pojmenovali 

jako „demokratické právo na sebeurčení stejné povahy jako v Kosovu 

a na Krymu"? Jak by se takový problém měl řešit: vojensky, nebo politicky? 

Politici najdou ospravedlnění pro obě varianty, protože politika není morální, 

ale pragmatická.[39] Víme, že leckdy vítězí spíše ekonomická stránka věci, 

než aby zvítězil rozum. Co když se někdo pozastaví nad tím, že nemá cenu 
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bránit takto malý region a vstupovat do ozbrojeného konfliktu? Jediné 

východisko, které by vyřešilo tento problém, který se zatím týká pouze 

pobaltských zemí, je, že by měla na tento vývoj ve vojenské strategii Ruské 

federace začít reagovat Washingtonská smlouva. Tedy vyvolat diplomatickou 

diskusi a změnit článek 5 tak, aby nemohlo docházet k použití dalších fází 

ruské strategie. Aby se zde zakomponovaly i možné nevojenské způsoby 

vedení boje, tedy prostředky a nástroje hybridní války a NATO na ně mohlo 

rychle a účinně reagovat.  

Další problém, který je potřeba vyřešit, je čistě vnitropolitický, ale má co 

dočinění s historickými příklady, které jsem zde již uváděl a které se týkají 

rozdílu v jazyku a kulturách. A to je rozdělení Lotyšské komunity na Lotyše 

a rusky mluvící občany. V Lotyšsku se dostali do situace, kdy mnoho etnických 

skupin je v současné době kulturně blíže Ruské federaci než své vlastní zemi 

a jejímu kulturnímu dědictví. Vláda by měla začít podporovat kulturní 

podvědomí všech občanů, bez výjimky, aby byli hrdi na svou vlast. Je potřeba 

v nich rozdmýchat hrdost a povědomí o tom, že jsou jedineční a že nejsou 

součástí ruského národa. Je nutné podporovat jejich komunity, snažit se 

zachránit jejich kulturu, jazyk a historii. Tímto způsobem by mělo dojít 

k výraznému snížení ruského vlivu a snížení počtu osob, které by se mohly stát 

příčinou pro jakýkoliv konflikt, ukrytý třeba do podoby ochrany. A měl by být 

i odpovědí na věčně se rojící otázky ohledně ignorací práv menšin.  

Ale do strategického obranného myšlení před novým způsobem vedení 

boje nepatří pouze snaha zmenšit či úplně odstranit důvody případného 

působení či vlivu na některé etnické menšiny v zemi. Patří sem i značné změny 

ve všech částech ozbrojených složek státu. Tedy ne jen v rámci obrany, 

ale i vnitra či jiných bezpečnostních složkách, které tam mohou být zařazeny. 

Navýšit a zefektivnit činnost rozvědky, kontrarozvědky, kapacity v oblasti 
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prevence a předvídání. Je zapotřebí vypracovat plán rozvoje a reforem na další 

období a držet se ho. Co se týká armády, je potřeba rozvinout jejich operační 

schopnosti, aby mohly čelit novým způsobům vedení války. Zvýšit rozpočet 

na obranu a efektivně ho využívat. Vybudování obranného systému, který by 

byl schopen účinně se bránit do doby, než zareagují spojenci v Severoatlantické 

alianci. Pokud by došlo ke stejné situaci jako na Krymu, zkombinovat činnosti 

vnitřních a vnějších bezpečnostních sborů, tedy policie a armády. Dále se 

v Lotyšsku uvažuje nad zavedením základní vojenské služby. Ne v podobě, 

jako tomu bylo v minulosti, ale aby každý občan prošel intenzivním vojenským 

výcvikem a byl později schopen bránit svou vlast. Jsou zde návrhy, že tento 

výcvik by mohl probíhat již na středních školách během výuky, třeba místo 

tělovýchovy. Po tomto základním výcviku by každý občan absolvoval 

pravidelná cvičení. Jde o jakýsi model základní vojenské služby, který by byl 

kombinací dnes už známých forem, které se používají ve Finsku, Švýcarsku 

a Izraeli. Na popud posledního izraelského modulu, který se jeví v průběhu let 

jako velice účinný, by se měly základní vojenské služby účastnit i ženy. Dále se 

musí určitým způsobem přizpůsobit tomuto novému způsobu vedení války 

i legislativa Lotyšska. Tím je myšleno přizpůsobit rozhodování o povolání 

k obraně státu tak, aby netrvalo toto rozhodnutí dlouhou dobu. Rychlá reakce je 

to nejdůležitější. Aby rozkazy nebyly závislé jen na úzkém okruhu osob, které 

by bylo možno zkorumpovat či ovlivnit. Každý občan by měl mít možnost 

bránit svou vlast v ohrožení, například prostřednictvím guerillové války 

či naopak, aby měl možnost občan neuposlechnout a nespolupracovat. 

Výše jsem popsal způsoby, jakými reaguje Lotyšsko na změněnou 

vojenskou strategii Ruské federace, která se týká nových způsobů vedení boje. 

Je to reakce na Ruskou strategii, ale je možno ji použít i proti jiným agresorům, 

kteří by chtěli využít nového fenoménu hybridní války. 
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5.4.2 Obranná strategie Severoatlantické aliance 

Je jasné, že Severoatlantická aliance se ve své obranné strategii bude také, 

podobně jako Lotyšsko, dle názoru expertů snažit soustředit na největší hrozbu 

současnosti, a tou je Ruská federace. V článku Uwe Harmann, plukovník 

německé armády, popisuje strategické myšlení Ruské federace a charakterizuje 

je následujícími principy: 

 Poznání nepřítele – k analýze činnosti nepřítele využívej vědecké 

metody. Cílem je zjistit a využít zranitelnost protivníka, zejména 

na strategické úrovni. 

 Vypracování jasné a srozumitelné strategie – snaž se propojit veškeré 

vojenské (konvenční / nepravidelné / jaderné) a civilní nástroje státu, 

stejně jako všechny úrovně velení (strategické, operační a taktické) 

pod jednotné národní velení, které rozvíjí, v praxi realizuje a adaptuje 

velkou strategii. 

 Flexibilní aplikace strategie – buď nepředvídatelný a pružně se přizpůsobuj 

konkrétní situaci při všech aktivitách. Svoji strategii uplatňuj flexibilně a 

snaž se řešit neočekávané problémy a výzvy. 

 Výzva pro Západ k přehodnocení přístupu k válce – vyhni se oficiálnímu 

vyhlášení a ukončení války. Konvenční válka by měla být 

co nejkratší, zatímco hybridní hrozba může trvat do nekonečna. 

 Podporování nového paradigmatu „války mezi lidmi“ – udělej vše proto, aby 

lidé jednali způsobem, který podporuje tvoje politické cíle, např. 

organizování informačních kampaní nebo vytváření polovojenských sil, 

které působí ve tvém zájmu. V rámci strategických komunikací prezentuj 

Rusko jako opak Západu a nabídni spolupráci všem, kteří chtějí překonat 

dominanci Západu v mezinárodním systému. Organizuj informační 
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kampaně na území protivníka a zároveň vhodným způsobem ovlivňuj 

veřejně dostupné informace, které jsou poskytovány vlastní populaci. 

 Použití času jako strategické výhody – snaž se s předstihem utvářet 

(pravděpodobné) bitevní pole. Získej čas prováděním klamných operací 

a strategického překvapení. Udržuj iniciativu. Západní státy jsou totiž 

jen s obtížemi schopné predikovat konflikty, provádět preventivní 

činnost a identifikovat příznaky vedení hybridní války. 

 Používání armády bez rizika strategické porážky – využij všechny možnosti k 

integraci používání těch vojenských metod, sil a prostředků, které 

mnohou paralyzovat činnost vlády protivníka a vztahy mezi lidmi, 

podporuj civilní aktéry a chraň své vlastní území před vojenskými 

reakcemi NATO (např. pomocí opatření A2AD /anti-access area denial/ 

nebo vysoce přesných zbraní).[40] 

 Proti takto charakterizovaným principům se musí být schopna 

Severoatlantické aliance účinně bránit. Výše popsané strategie má sloužit 

Ruské federaci k útokům na slabé a zranitelné stránky členských států 

aliance. Jedním z možností, jak se bránit hybridní válce je být v tomto 

směru odolnější. Odolnost, která je vyšší než protivník předpokládal, 

může vést až k odrazení od dalších útoků hybridní války. Členské země 

Severoatlantické aliance si jsou vědomy, že odolnost je prioritou v obraně 

a její zvyšování je opatření, byť ne jediné, jak čelit hybridním hrozbám. 

Ve Varšavě na summitu členských států došlo k dohodě na sedmi 

základních požadavcích („Baseline Requirements“) a na jejich vyšší 

kolektivní obraně či ochraně. Mezi tyto požadavky patří mimo jiné 

energie, potraviny, voda nebo civilní doprava. Obrana těchto základních 

požadavků potřebuje zefektivnit, jelikož v současné době nemají 

potřebnou strategickou odolnost. Díky působení hybridních hrozeb se 

stávají v tomto světle nejzranitelnější a jsou tím pádem největší slabinou 
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Severoatlantické aliance. Je zapotřebí se soustředit na hybridní hrozby, 

které mají za úkol v dnešní době destabilizaci uvnitř členských zemí, 

ale i v Alianci jako celku a šíření nedůvěry v obranyschopnost 

ozbrojených sil. Útoky tohoto zaměření jsou o to nebezpečnější, pokud 

jsou směřovány na vládu, občany a systém tvorby vojenské strategie 

čili na prvky tzv. fascinující trojice (fascinating trinity).[41] 

 

Abychom byli schopni čelit těmto hybridním hrozbám, musíme znát 

zásady, které jsou určeny pro zvýšení odolnosti. Mezi tyto zásady patří: 

 Sebekritičnost – schopnost přiznat si, jaké mám ve svých činnostech 

slabé stránky, naučit se tyto stránky vyhledávat a pracovat s nimi; 

 Nepřetržité vytváření strategií – musí zde existovat trvalá rovnováha 

mezi cíli, kterých chceme dosáhnout, a prostředky a způsoby, kterými 

chceme tyto cíle dosáhnout; 

 Vzájemná důvěra a respekt všech stran – zde se jedná především 

o zvyšování důvěry a vzájemnou synchronizaci civilně–vojenských 

a vojensko-civilních vztahů, více vzájemného respektu k práci civilních 

a vojenských pracovníků; 

 Zapojení veřejnosti – všechny tyto zásady jsou vytvářeny proto, aby se 

zde, uvnitř Severoatlantické aliance, žilo všem bezpečně. Ale tyto zásady 

nebudou nikdy řádně fungovat bez aktivní spolupráce všech občanů. 

Na druhou stranu, jak má občan věřit v obranyschopnost státu či aliance, 

pokud nemá možnost do této tvorby zasáhnout? Důležitá je diskuse 

na všech úrovních; 

 Nesledovat pouze národní zájmy – dá se říci, že veškeré státy aliance se 

snaží, aby společný postoj všech byl pro jejich stát nějak prospěšný 

či užitečný. Je důležité se oprostit od hledání a prosazování výhod 
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pro svoji zemi a najít společnou cestu, která bude výhodná pro všechny 

členské státy; 

 Vzdělání a personální obsazení – je důležité, aby na vrcholných funkcích 

aliance byli lidé, kteří svým vzděláním a přístupen na tyto pozice 

právem patří. Dále je nezbytné dál odborně vzdělávat zaměstnance, 

prohlubovat jejich vědomosti o nejnovější trendy v té či oné 

problematice, aby se stávali stále erudovanějšími; 

 Obnovení celkového přístupu všech – pokud budeme pořád mít snahu 

o zvýhodnění té či oné strany a nebudeme se snažit o lepší spolupráci, 

vždy zde bude existovat slabé místo, které lze využít a začít na něj 

působit pomocí hybridních hrozeb. 

 

Výše uvedené zásady jsou dílem odborníků, kteří se zabývají 

bezpečnostní problematikou. Je nutné, aby se všichni uvnitř Severoatlantické 

aliance snažili o co nejrychlejší prosazení těchto zásad do společné strategie. 

Jedině tak budeme schopni navyšovat strategické plánování a celkovou úroveň 

kolektivní obrany. Pokud se členské státy budou soustřeďovat na odstraňování 

nedostatků a zvyšování odolnosti v již zmíněných základních požadavcích, 

ale nejen v nich, stane se celá Severoatlantická aliance obranyschopnější 

v oblasti hybridních hrozeb či válek. Tím, že zdůrazní aliance odolnost, může 

společná koncepce ve výsledku:  

 

 nabídnout hlubší pochopení všech souvislostí moderních válek; 

 deklarovat, že NATO je ochotno se přizpůsobit, zejména ve strategickém 

plánování; 

 zvýraznit úsilí na zlepšení interakce mezi politikou, občanskou veřejností 

a ozbrojenými silami; 



69 

 

 čelit „věčnému soutěžení“ v oblasti hybridních hrozeb s neustálým 

procesem přizpůsobování se. Umožnilo by to eliminovat účinnost 

hybridní války a tím odradit protivníky; 

 poskytnout komplexní a odpovídající strategickou perspektivu jižnímu 

a východnímu křídlu NATO, a zároveň umožnit diferencovanou reakci; 

 umožnit plánování bez ohledu na to, zda je protivníkem Rusko, 

protože vypracování plánu představuje politické rozhodnutí; 

 vytvořit nový základ pro rovný dialog a spolupráci s mezinárodními 

organizacemi, zejména s EU;  

 zvýšit význam vojenských sil NATO, což považuji za nejdůležitější. 

Odolnost se tak může stát hlavním zastřešujícím tématem napříč všemi 

třemi pilíři strategické koncepce NATO a posloužit jako první linie obrany 

ve stále složitějším bezpečnostním prostředí, jak píše Uwe Harmann.[42] 

Na rozdíl od Lotyšska, Severoatlantická aliance a její představitelé se 

nejvíce soustředí na odolnost proti vlivům či působení hybridní války. 

A je to logické. Každý stát, tedy i členské státy Aliance, si mohou uvnitř svého 

státu vybudovat strategii proti hybridním hrozbám podle svého a tak, aby to 

vyhovovalo přesně danému státu a jeho potřebám. Každý stát ví, kde má své 

mezery a slabiny a může na ně účinně reagovat. Když vezmeme postoj 

Severoatlantické aliance, tak ta musí svým postojem určit směr zlepšování 

obrany proti hybridní válce, o který se mohou opřít veškeré členské státy. 

Proto jeden z jejích představitelů, tentokrát z německé armády, popsal činnost, 

která by dle jeho názoru měla vést k eliminaci příležitostí hybridní války a která 

se týká všech členských států. Jak je na tom Čeká republika a její obranná 

strategie vůči vlivům hybridní války?  
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5.4.3 Obranná strategie České republiky 

Základní problém České republiky je spatřován ve zvyšování její 

odolnosti vůči působení hybridních hrozeb, má tedy stejný základ, jak tomu 

bylo u Severoatlantické aliance. Kroky, které budou vést ke zvýšení rezistence 

proti působení hybridní války, si musí každý stát stanovit sám, jelikož působení 

hybridní válkou na protivníka bude vždy směřováno pouze k jednomu 

určitému státu, nikoliv vůči mezinárodnímu uskupení. Ale i přes veškerou 

snahu o zvyšování této odolnosti proti působení hybridní války se tomuto 

působení nevyhneme. Proto je důležité, aby si Česká republika dokázala 

vytvořit ve svém bezpečnostním prostředí mechanizmus, který bude schopen 

včas zachytit hybridní působení na náš stát, posoudit, zda se jedná o reálnou 

hybridní hrozbu a účinně na ni reagovat. V takovém procesu navíc musí svoji 

roli sehrát rychlost rozhodování a hlavně jistota, že se rozhodlo správně. Teprve 

pak, když je známa reálná hrozba, může se začít plánovat či spíše rozhodovat, 

jakým způsobem bude daná hrozba eliminována. K tomu je zapotřebí 

legislativní rámec, který bude tuto problematiku řešit. Zároveň je důležité, 

aby bylo včas zjištěno, na jakou oblast a jakou úroveň bude mít konkrétní 

hybridní působení. V současné době je problematika s vyhledáváním 

hybridních hrozeb spojena s činností zpravodajských služeb České republiky. 

V České republice působí zpravodajská služba ve dvou rozdílných sektorech, 

a to v civilním a vojenském. V civilním sektoru se dále rozděluje na vnější 

službu Úřad pro bezpečnostní styky a informace (rozvědku) a vnitřní službu 

Bezpečnostní informační službu (kontrarozvědku). Ve vojenském sektoru 

máme pouze Vojenské zpravodajství, které pokrývá obě sféry, jak vnější tak 

vnitřní, ale ve své pravomoci má pouze to, co se týká vojenských 

bezpečnostních hrozeb.  
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V minulých letech se bohužel stávalo, že se tyto instituce nedělily 

o získané informace, či je před sebou záměrně skrývaly a to z důvodu svého 

vlastního zviditelnění. To se nesmí opakovat, pokud chceme být úspěšní v boji 

proti hybridní válce. Je zapotřebí provádět zpravodajskou a analytickou činnost 

s cílem odhalit přípravu protivníka na hybridní působení, včas zjistit, ve které 

oblasti k tomu má dojít a učinit případná protiopatření. Je dobré si v době míru 

již dopředu vytipovávat státy, které jsou schopné vést hybridní války a zaměřit 

na ně svoji pozornost. S těmito zeměmi omezit na nejnižší možnou míru 

diplomatické, hospodářské a vojenské vztahy. Určit si a rozvíjet svoji schopnost 

obrany anebo naopak protiútoku proti protivníkovi. Dále je zapotřebí, a to se již 

týká všech státních složek a aparátu, posilovat schopnost státu plnit jeho vlastní 

funkce, a tím zvyšovat loajalitu občanů ke státu. Je nezbytné, aby se 

obyvatelstvo včas dozvědělo, že existuje pravděpodobnost hybridního útoku, 

jaké oblasti se konkrétně týká a jaká se proti tomu budují opatření. Důležitá je 

samozřejmě forma sdělení, aby nedošlo naopak k panice. Na to navazuje 

provádění osvětové činnosti mezi obyvatelstvem o hybridní válce, jejím 

prostředkům a způsobech, jak jí správně čelit. Úkol vlády je zabezpečit 

posilování sociální soudržnosti země, nedovolit, aby docházelo ke vzniku 

společensky vyloučených oblastí, či části obyvatelstva, ať už na základě barvy 

pleti, rozdílnému náboženství či spolužijících menšin, kde by mohl potenciální 

útočník začít působit proti zájmům státu a znepokojovat obyvatelstvo. Své 

postřehy a závěry, které se týkají hybridní války a hrozeb či ohrožení, které se 

zdají reálná, předávat na základě vzájemné spolupráce i dalším státům, v rámci 

EU či Severoatlantické aliance, které by se mohly stát také potenciálními cíli 

hybridní agrese. Budovat mezinárodní organizace kolektivní ochrany 

proti hrozbám spojených s hybridní válkou. Podporovat rozvoj zpravodajských 

schopností, stejně tak schopností v kyber a informačním prostoru. V oblasti 

vojenských sil rozvíjet jejich možnosti ve všech typech expedičních operací, 

stejně tak při obraně státu. Vytvářet zákonné podmínky pro co nejrychlejší 
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posílení policie armádou a to i v době, kdy není vyhlášena válka. Rozšiřovat 

pravomoci policie k zásahu proti nepravidelným a neidentifikovaným 

ozbrojeným skupinám, které by chtěly v dané oblasti svrhnout a převzít orgány 

státní správy a samosprávy. A v neposlední řadě zapojit do problematiky 

vědeckou inteligenci v širokém spektru a snažit se studovat problematiku 

hybridního válčení. 

 

5.4.4 Komparace obranných strategií 

To bylo jen krátké zamyšlení nad tím, jak by měl každý stát, za nás Česká 

republika, přistupovat k problému hybridní války. Dalo by se určitě najít 

spousta dalších oblastí, které by byly shodné s obrannou strategií 

Severoatlantické aliance, jelikož jsme jejím členem. Je zajímavé se podívat 

na výše popsané tři příklady, jak se k tomu problému různé frakce staví. Obě 

země, jak Česká republika, tak Lotyšsko jsou členy NATO. Každá země díky 

své geografické poloze a struktuře obyvatelstva řeší jiný pohled na tuto hrozbu. 

Na rozdíl od nás, Lotyšsko je více ohroženou zemí, co se týká hybridních 

hrozeb. Jak jsem již psal výše, na jeho území žije značná část rusky hovořící 

populace. Dále je zde přímá hranice s Ruskou federací. Tedy mnohem lepší 

půda pro hybridní propagaci a působení, pokud vztahujeme hybridní hrozby 

na bývalé Rusko. Je vhodné, aby si Česká republika vzala příklad z konání 

protiopatření od tohoto pobaltského státu. To, že se Česká republika, 

jako součást NATO, zapojuje do obrany vzdušného prostoru v rámci dohod, 

že v pobaltských zemích působí při mezinárodních cvičení i malé procento naší 

armády, včetně pandurů a nyní i nově vyprošťovacích vozidel, je dobrý příklad 

spolupráce s Aliancí a jasný vzkaz jakémukoliv agresorovi, že my své závazky 

vyplývající ze smluv plnit budeme. Je nutné nadále rozvíjet vztahy 

s pobaltskými zeměmi, a tím jim dávat jasně najevo, že my stojíme a stát 

budeme vždy za nimi. Zde je vidět jasný postoj Severoatlantické aliance. 
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Proto je důležité, aby Česká republika a každý stát NATO začal plnit své 

závazky, ke kterým se zavázal při vstupu. Americký prezident již několikrát 

zmínil, že nehodlá financovat obranu Evropy ze svého. A nelze se tomu divit. 

Výdaje Spojených států do obranného průmyslu a na vojenské mise jsou 

astronomické. A pokud se členské státy nezačnou větší mírou finančně 

zapojovat do obrany Aliance a spolufinancovat náklady na mezinárodní mise, 

mohlo by dojít k tomu, že Amerika z NATO odejde, jak již naznačil americký 

prezident Donald Trump. 

 

Ale na pár bodech, jak se bránit hybridní válce, se shodneme všichni 

napříč celým světem. A to, že se musí v rámci všech zemí, ale i celého 

nadnárodního společenství zvýšit odolnost proti hybridním hrozbám. Najít 

slabá místa uvnitř státu, kde by mohl agresor začít působit a ty odstranit. Začít 

v obyvatelstvu zvyšovat národní povědomí, hrdost a čest. Aby si lidé 

uvědomovali, jakou mají historii a původ a nevznikali mezi nimi mezery, ať už 

ekonomické či sociální. Aby ve státě nebyla utlačovaná menšina, která se cítí být 

součástí jiného státu. Aktivně vyhledávat hybridní působení na stát. K tomu je 

zapotřebí být na takové vyhledávání připraven a hlavně vybaven. Což v sobě 

skrývá i finanční náročnost na vybavení. Rozvíjet větší spolupráci uvnitř všech 

státních institucí. Nedopustit, aby v rámci získání prestiže mezi sebou tyto 

organizace soutěžily, ale aby byly koordinované a šlo jim o stejnou věc. To jsou 

asi nejhlavnější body, na které by se měla zaměřit pozornost každého státu, 

který chce být úspěšný a odolný v boji proti fenoménu označenému jako 

hybridní válka.  
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5.5 SWOT analýzy  

V této kapitole budu pomocí SWOT analýzy, tedy silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, rozebírat bezpečnostní systém České republiky 

z pohledu odolnosti a možností tohoto systému na hybridní hrozby. Druhá 

SWOT analýza se bude zabývat definováním silných a slabých stránek 

současného stavu naplňování kybernetické bezpečnosti České republiky. 

 

 

Obr. 2: SWOT analýza - matice[43] 
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5.5.1 SWOT analýza připravenosti ČR na hybridní války 

Hybridní způsob vedení konfliktu je komplexním přístupem 

kombinujícím celou řadu nástrojů, jak jsem uvedl ve své práci výše,  

a proto prioritou této SWOT analýzy je posoudit odolnost a možnosti 

bezpečnostního systému ČR jako celku.  

 

Silné stránky  

 Silné začlenění České republiky do mezinárodních společenství, ať už 

Severoatlantické aliance, tak Evropské unie. Obě tyto instituce jsou zárukou 

bezpečnosti a ochrany.  

 Silný a stabilní bezpečnostní systém ČR, který je schopen reagovat 

a řešit krizové situace. 

 Speciálně zřizovaná centra, která svoji činnost koordinují vždy 

na vzniklý problém - např. společná zpravodajská skupina zřízená primárně 

pro řešení teroristických hrozeb či vznik Centra proti terorismu 

a hybridním hrozbám, který vznikl na Ministerstvu vnitra.    

 Efektivní působení integrovaného záchranného systému, který dokáže 

řešit vzniklé mimořádné události a krizové situace ohrožující zdraví, život, 

majetek obyvatelstva a životní prostředí.  

 Neexistence minoritní menšiny na našem území, která by mohla být 

příčinou hybridního působení protivníka.   

 Geografická poloha České republiky, která leží uprostřed spřátelených 

zemí. Není sousedním státem případného agresora.  
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Slabé stránky  

 Ne příliš rozvinutá schopnost identifikace hybridní války, která by byla 

vedena proti České republice.  

 Absence cvičení, které by měly za úkol zjistit schopnost fungování 

a rozhodování vlády, právě za předpokladu útoku na státní suverenitu. Scénáře 

cvičení krizového řízení neřeší potřebu zabezpečit usnášeníschopnost 

Parlamentu ČR.  

 Úprava či vznik nového mobilizačního systému, který by zrychlil 

či vůbec umožnil rychlé znásobení početního stavu ozbrojených sil, ať už 

formou mobilizací záloh či vstupem dobrovolníků.  

 Legislativně zrychlit možnost spolupráce mezi Armádou a Policií ČR. 

Povolání či využívání prostředků Armády ČR zejména při krizových situací je 

velice zdlouhavé. Je zapotřebí úprava systému, aby bylo možno reagovat 

bez časové prodlevy.  

 Nepřiměřeně dlouhé časové období pořizování výzbroje, výstroje 

a dalšího materiálu cestou veřejných zakázek v případě potřeby rychlé reakce. 

Opět je zapotřebí legislativní úpravy.  

 Chybějící personální obsazení kvalifikovaných pracovišť odborníky, 

kteří by se zabývali kybernetickou bezpečností, kybernetickými útoky a obraně 

či protiútoku proti nim.  

 Nedostatečná kybernetická bezpečnost při pořizování informačních 

a komunikačních technologií (software i hardware), dodatečné vzdělávání 

všech zaměstnanců státní správy a samosprávy v oblasti kybernetických hrozeb 

a bezpečnosti.  

 Provádění odborných školení a seminářů pro občany, aby se nestávali 

terčem propagandy a informačního působení.  
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Příležitosti  

 Kooperace postupů, předávání informací a zkušeností v rámci NATO 

a EU týkajících se efektivní ochrany a nástrojů, jak předcházet a čelit hybridní 

kampani. Sdílení rad, jak posilovat celkovou odolnost společnosti proti 

hybridní válce.  

 Aktivní zapojení v rámci Severoatlantické aliance a Evropské unie při 

sestavování programu na eliminaci a k celkovému přístupu k hybridním 

hrozbám. Posilovat v Alianci svoje mise v rámci členských zemí, které by se 

mohly stát terčem hybridní války. Čerpat ze zkušeností těchto zemí a tyto 

zkušenosti přenášet a adaptovat do vlastního bezpečnostního systému.  

 Podílet se aktivně na cvičení krizového řízení NATO a EU zaměřených 

specificky na scénáře hybridního útoku. A díky tomuto cvičení si otestovat 

všestrannou připravenost bezpečnostního systému ČR. 

Hrozby  

 Politická situace uvnitř České republiky, která by mohla ohrozit plnění, 

ke kterému se republika zavázala Severoatlantické alianci.  

 Přerozdělení veřejných výdajů ČR ve prospěch jiných sektorů než je 

bezpečnost a obrana.  

 Nesoulad zpravodajských služeb uvnitř České republiky, jejich slabá 

komunikace.  

 Zdrženlivost při sdílení citlivých zpravodajských informací 

jak ze strany České republiky k Alianci, tak k Evropské unii a naopak. 

 Stagnace či odvracení se v prohlubování vzájemné spolupráce mezi 

NATO a EU. 

 Dezinformační kampaně, populismus, nedostatečná správa státu, 

neřešení vnitrostátních sociálních, ekonomických a bezpečnostních problémů.  
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5.5.2 SWOT analýza kybernetické bezpečnosti 

 

Silné stránky:  

• Přijaté zákony a vyhlášky, tedy legislativní činnost České republiky 

v této oblasti a ratifikované směrnice EU.  

• Dobře pracující pracoviště dohledů, ať už na úrovni vládní 

(GovCERT.CZ) či národní (CSIRT.CZ). 

• Zahraniční kooperace mezi ostatními počítačovými teamy nouzové 

reakce (Computer Emergency Responce Team - CERT). 

• Rozvíjející se spolupráce s veřejným sektorem, který se věnuje 

kybernetice. 

• Dodržování Akčního plánu Národní strategie a výroční zprávy 

o naplňování. 

• Vymyšlená a dodržovaná metodická podpora, konzultace a probíhající 

určování systému (sem patří kritická informační infrastruktura a významné 

informační systémy – což jsou chráněné prvky v kybernetické bezpečnosti). 

Slabé stránky: 

• Velké časové prodlevy, zejména v procesu schvalování předpisů 

a nařízení ve státní správě. 

• Nedostatečná fyzická bezpečnost, která se týká nejvíce režimů vstupu 

a přístupu k technologiím a vstupům do chráněných (vymezených) prostor.  

• Problém s obsazováním pracovních pozic odborníky a specialisty 

na ICT a kybernetickou bezpečnost. 

• Špatná či malá konkurence na trhu práce, špatně nastaveny měřítka 

pro finanční odměňování takových odborníků.  
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• Malé nebo spíše omezené finanční prostředky na akvizici technologií 

(hardware a software) a budování prvků kybernetické bezpečnosti. 

• Slabá informovanost veškerých obyvatel státu o eGovementu (zkratka 

elektronizace veřejné správy, za využití moderních digitálních nástrojů). 

Příležitosti:  

• Personální a technologický rozvoj, to znamená posilování prvků 

kybernetické bezpečnosti v rámci Národního úřadu pro kybernetickou 

a informační bezpečnost (NÚKIB)  

• Reagovat a upravovat legislativní rámec dané problematiky, tzn. tato 

problematika se stále vyvíjí a vytváří, legislativa by měla na tento vývoj pružně 

reagovat.  

• Spolupracovat více s partnerskými počítačovými teamy nouzové 

reakce v okolních státech a prohlubovat vzájemnou pomoc, do tohoto bodu 

patří i sdílení a poskytování zjištěných informací. 

• Rozvoj vzdělávání pro získání nových odborníků na kybernetickou 

bezpečnost. 

• Proškolovat a šířit mezi státními zaměstnanci informační 

a kyberneticko-bezpečnostní osvětu.  

• Zvyšovat nadále spolupráci s civilními centry a teamy kybernetické 

bezpečnosti. 

Hrozby:  

• Nebezpečí hrozící z vlivu cizí moci, jako je například kybernetická 

špionáž a metody hybridního válčení. 

• Včas a rychle objevit kampaně, které ohrožují kybernetickou 

bezpečnost České republiky a jsou zaštiťovány cizím státem a proti těmto se 

úspěšně bránit.  
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• Existence hrozeb narušení a funkčnost eGovernmentu. 

• Velká a snadná, ne však levná, dostupnost nástrojů a metod 

k provádění kybernetické kriminality a kyberterorismu. 

• Masově se rozvíjející používání chytrých telefonů a tabletů, atd. 

a s nimi spojené riziko zneužití při kybernetickém útoku a kyberkriminalitě. 

• V neposlední řadě je to neuplatňování bezpečnostních politik 

u institucí a organizací, zejména způsobená neukázněností uživatelů, kteří si 

do pracovních počítačů, mobilů, apod. instalují nepovolený software, 

navštěvují přes tyto počítače internetové stránky se závadným obsahem. 

• Připojování vlastních záznamových médií, flashdisků či externích 

disků bez předchozí kontroly na zjištění škodlivého softwaru, které tyto média 

mohou obsahovat.  

• Absence v rámci státní správy, aktualizovaných a správně nastavených 

antivirů, či jejich úmyslné vypínání. 

 

5.6 Vyhodnocení cílů práce 

Prvním cílem práce bylo analyzovat problematiku hybridní války. 

V teoretické části byl uveden přehled základních pojmů souvisejících 

s tématem. Dále byla v kapitole 5.1 provedena podrobná analýza hybridní 

války a její komparace s válkou klasickou v kapitole 5.2.  

Dalším cílem bylo prostřednictvím historických příkladů analyzovat 

možnosti hybridního působení protivníka. Tato analýza je uvedena v kapitole 

5.3, kde jsou popsány obě historické události a jejich vzájemná analogie.  
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Třetím cílem bylo zhodnotit obranné strategie ČR, Lotyšska 

a Severoatlantické aliance. Tento bod je zpracován v kapitole 5.4 a následujících 

podkapitolách, kde jsou uvedeny jednotlivé obranné strategie.  

Čtvrtým cílem bylo komparovat obranné strategie vybraných států 

a nadnárodních společenství. Toto je zpracováno v kapitole 5.4.4.  

Posledním cílem bylo navrhnout doporučení pro zefektivnění schopností 

ČR na obranu před hybridní válkou. Obranná strategie České republiky je 

rozebrána v bodu 5.4.3. Dále v bodu 5.5.1 je provedena SWOT analýza 

připravenosti České republiky na hybridní hrozby. Následně je tento cíl 

probírán v diskuzi.  

 

5.7 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1 - Česká republika je připravena čelit novému fenoménu 

ve vojenství, tzv. hybridní válce, je schopna včas zjistit hybridní působení 

v důležitých oblastech státní správy. 

Za současné situace, která byla podrobně popsána v celé mé diplomové 

práci a díky výsledkům, které jsem podrobněji rozebral v diskusi, se dá 

konstatovat, že ano. Ale je skutečně důležité pokračovat ve zvyšování odolnosti 

proti hybridnímu působení. Když se podívám zpět na SWOT analýzu, tak je 

patrné, že díky naší geografické poloze, a díky tomu, že naše republika je ze 

všech stran obklopena členy Severoatlantické aliance, které jsme platným 

a uznávaným členem, dále že náš integrovaný záchranný systém je 

na výtečné úrovni ve srovnání s jinými státy a že máme silný a stabilní 

bezpečnostní systém se dá konstatovat, že Česká republika je schopna včas 



82 

 

zjistit hybridní působení v důležitých oblastech státní správy a jako člen 

Severoatlantické aliance je připravena čelit hybridní válce.  

Můžeme tedy konstatovat, že hypotéza 1 byla verifikována.  

Hypotéza 2 - Postup hitlerovského Německa při obsazení Čs. pohraničí 

v roce 1938 nesl podstatné znaky hybridní války.  

Z provedené analýzy období našich Československých dějin v roce 1938 

a před tímto rokem se dle mého názoru jednalo skutečně o hybridní působení 

hitlerovského Německa na dění v pohraničí. Na našem území byla početná 

populace Němců, kteří zde zůstali po první světové válce. Tato menšina byla 

ve zmiňovaném období účelově manipulována propagandou Německé říše. 

Dle informací z vojenského historického ústavu byly vyvolávány ozbrojené 

střety s četníky, mnohokrát i na základě zmanipulovaných informací.  Byla 

poskytována materiální pomoc hitlerovského Německa v podobě zbraní 

a výbušnin, které byly nalezeny později v pohraničí. Tento útisk 

Československa vedl k postoupení území hitlerovskému Německu, 

což v roce 1939 vedlo až ke vstupu německých vojsk na naše území a ke vzniku 

protektorátu. 

Na základě provedených analýz můžeme konstatovat, že hypotéza 2 byla 

verifikována. 
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6. Diskuze 

Při porovnání obranných strategií, tedy České republiky a Lotyšska 

jako samostatných států a Severoatlantické aliance jako mezinárodní 

organizace, která se zabývá bezpečností, je zřejmé, že všechny tyto strategie již 

počítají s hrozbou, kterou přináší hybridní válka. Každý z těchto subjektů se 

k tomu staví po svém. Severoatlantická aliance musí svojí obrannou strategií 

pokrýt všechny členské státy a doporučit jim účinná řešení, jak se proti tomuto 

nebezpečí účinně bránit. Lotyšsko je zemí, která je členem Severoatlantické 

aliance, ale je přímým sousedem Ruské federace, která je dnes považována 

za jednu z nejvíce rizikových, co se týká hybridní války. Vždyť její anexe Krymu 

a hybridní působení před touto anexí se stalo pro většinu odborníků jakousi 

praktickou ukázkou hybridní války v současném pojetí. Na tomto faktu jsem se 

shodl i s dvěma odborníky, se kterými jsem dělal rozhovory na téma hybridní 

války, a to s arm. gen. Ing. Jiřím Šedivým, bývalým náčelníkem generálního 

štábu a Mgr. Richardem Stojarem, Ph.D., přednášejícím na Universitě obrany 

v Brně. Všichni tři zastáváme stejný názor, že anexe Krymu a působení Ruské 

federace před touto anexí je klasickým postupem hybridní války. Pokud se 

vrátím zpět k Lotyšsku. I zde se dají vidět podobné podmínky pro hybridní 

působení, jako byly na Ukrajině, potažmo na Krymu. A tou je četná populace 

rusky hovořících a smýšlejících občanů, přímé sousedství s Ruskou federací. 

Ač je Lotyšsko členem Severoatlantické aliance, musíme brát v úvahu i fakt, 

že politika není až takovým zastáncem válek. Co když politicky bude za dané 

situace pro Alianci lepší přenechat Lotyšsko zájmům Ruské federace, než jít 

do ozbrojeného konfliktu takového rozsahu, jakou by mohl mít střet 

Severoatlantické aliance s Ruskou federací? Je Lotyšsko tak zajímavou zemí 

pro zájmy Evropy či světa, aby k tomuto nemohlo dojít? Stejnou otázkou jako já 

se zabýval i Janis Berzinš, výkonný ředitel Střediska bezpečnostního 

a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany. Co když se někdo 
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pozastaví nad tím, že nemá cenu bránit takto malý region a vstupovat 

do ozbrojeného konfliktu? Jediné východisko, dle mého názoru, které by 

dokázalo vyřešit tento problém, který se zatím týká pouze pobaltských zemí, je, 

že by měla na tento vývoj ve vojenské strategii Ruské federace začít reagovat 

Washingtonská smlouva. Tedy měla by se vyvolat diplomatická diskuse, 

která by vyústila změnou znění článku 5 tak, aby nemohlo docházet k použití 

dalších fází ruské strategie. Aby se do výše uvedeného článku Washingtonské 

smlouvy zakomponovaly i možné nevojenské způsoby vedení boje, tzn. 

prostředky a nástroje hybridní války a NATO na ně mohlo rychle a účinně 

reagovat. Lotyšsko samo o sobě nemá armádu, která by byla schopná se sama 

postavit agresorovi. Proto se jejich obranná strategie asi největším způsobem 

zabývá hrozbou hybridní války a snaží se najít tu nejúčinnější na zvýšení 

odolnosti proti hybridnímu působení. Což je dle mého názoru nejzásadnější 

problém ze všech - jak zabránit hybridnímu působení, jak ho včas objevit 

a jak mu zamezit. 

Důležité pro jakoukoliv obrannou strategii je zapojení všech 

bezpečnostních složek, jak civilních tak vojenských, jejich vzájemná spolupráce 

a informovanost o daném problému. K tomu však musí být vytvořena 

legislativa. Dále zde musí být podmínky, které by umožnily armádě působit 

v rámci kooperace s policií uvnitř státu a to na neomezenou dobu. Další 

problém, dle mého názoru, je rychlá reakce. Dnes je pro mnoho důležitých věcí 

nutné odsouhlasení určité skupiny lidí a je velice problematické získat jasné 

rozhodnutí v časové tísni.  Jak jsem ukázal na SWOT analýzách, dalším 

problémem je, že zvyšování odolnosti se netýká pouze armády či policie, ale jde 

o všechny složky státního aparátu. Každý, kdo pracuje na místě, které by se 

mohlo stát možným působištěm hybridního snažení agresora, by měl o těchto 

možných situacích vědět a být na ně připraven a vycvičen. V dnešní 

kybernetické době je největším problémem moderní technika, ale i uživatel sám. 
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Naštěstí pro Českou republiku zde máme odborníky, kteří jsou opravdu 

schopni včas a rychle zjistit kybernetický útok a zajistit jeho rychlou nápravu 

dříve, než způsobí reálné škody. Což bylo ověřeno na náročném komplexním 

cvičení kybernetické bezpečnosti, Locked Shields 2019, pořádané NATO 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v estonském Tallinnu, kde 

český tým získal druhé místo. V historii této soutěže se tým z České republiky 

zúčastnil celkem pětkrát a z toho třikrát se umístil na předních místech.  

Ale abych zde nemluvil jen o nebezpečí hybridní války a jeho působení. 

V dnešní době se jeví hybridní válka též jako velká hrozba, která může 

dopomoci zvýšit nebo naopak snížit ekonomický vliv různých států na jiné. 

Zamezuje či omezuje uzavírání výhodných obchodů. Důvodem může být 

prohlášení, že tento projekt v sobě přináší nebo by mohl přinášet jakési riziko 

hybridního působení a přestože se bude obchod jevit jako velmi výhodný, 

nakonec z něj sejde. Je to způsobeno tím, že malý stát nepůjde 

proti rozhodnutí nadnárodního společenství, kterého je členem. Abych zde 

nemluvil pouze teoreticky, ale uvedl i nějaký příklad, je zde otázka na produkty 

firmy Huawei. Je to hybridní a bezpečnostní hrozba, nebo je to pouze nátlak 

či ekonomická diskriminace Číny? Na tuto otázku nedokážu relevantně 

odpovědět. Nemám pro to adekvátní informace. Přesto bych chtěl zdůraznit, 

že prostřednictvím psaní této práce jsem si o to více uvědomil, že vliv médií 

na uvažování jedinců je bezkonkurenční. Každý, kdo disponuje možností 

předávat informace široké veřejnosti má v rukou neskutečnou moc. Také z toho 

důvodu je jedním z nástrojů hybridní války válka informační. Jak píše v závěru 

své knihy Informační válka Karel Řehka „Informační působení na protivníka 

vždycky bylo součástí válečného úsilí, ale nikdy nebylo tak důležité jako nyní. 

Musíme tedy být schopni bránit své zájmy a vést válku i v informačním 

prostředí.“[44] 



86 

 

Ve své diplomové práci zmiňuji dva historické příklady hybridních 

válek. Uvedl jsem je pro možné posouzení, zda skutečně šlo o hybridní válku 

v pravém slova smyslu, nebo pouze o bojové konflikty, které měly v sobě 

zasazené určité prvky hybridní války. První konflikt je anexe Krymu a působení 

Ruské federace na Ukrajině před létem roku 2014. Především není úplně jasné, 

proč vlastně v rámci tehdejšího Sovětského svazu došlo dekretem z roku 1954 

k předání Krymu Ukrajinské sovětské socialistické republice, když Krym byl 

několik set let součástí Ruska. V době tohoto předání, na němž se rozhodující 

měrou podílel tehdejší vrcholný představitel Sovětského svazu N. S. Chruščov 

(původem Ukrajinec), rozhodně nešlo o záležitost, které by světová politika 

věnovala zvláštní pozornost; územní přesuny v rámci tvrdě centrálně řízeného 

svazu republik z Moskvy neměly valný význam. Rozpadem Sovětského svazu 

a osamostatněním Ukrajinské republiky se ovšem situace radikálně změnila, 

tato změna se ještě výrazně prohloubila pro svržení proruského prezidenta 

Ukrajiny Viktora Janukovyče a následném vyostření politických 

i ekonomických vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, včetně bojů na východě 

Ukrajiny, kde Rusko nejméně morálně a materiálně podporuje tzv. separatisty. 

Krym vždy měl a má i dnes pro Rusko značný strategický význam. Kdo ovládá 

Krym, ovládá celé Černé moře, kde se Rusko setkává s členským státem 

Severoatlantické aliance Tureckem. Navíc na Krymu je jedna z největších 

vojenských základen Ruska Savastopol, na území před anexí Ukrajinou Rusku 

pronajímaném.  Zdá se tedy, že Rusko k anexi Krymu vedly následující důvody: 

1) Sporné a podle mínění dnešních představitelů Ruska protiprávní 

(protiústavní) předání Krymu Ukrajině; 

2) Ochrana ruskojazyčného obyvatelstva Krymu, které tvoří většinu 

na poloostrově a které (jak dokladovalo referendum po anexi) chce žít 

v Rusku; 

3) Ochrana strategických ruských zájmů v černomořské oblasti. 
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O skutečném či domnělém útlaku ruského národa na Krymu před anexí 

se mnoho neví, jde však o nejzřetelnější shodu s údajnými důvody záboru 

českého pohraničí Německem. Zřejmě však rozhodujícím důvodem byly 

strategické zájmy Ruska, což už v minulosti Rusko předvedlo (sovětsko-finská 

válka o území okolo Petrohradu, anexe části Polska v roce 1939 apod.). 

Důležitým faktem této události ale zůstává to, že je představována mnoha 

odborníky jako praktická ukázka hybridní války. Můj názor na tuto věc je, že 

anexe Krymu je skutečně klasickou ukázkou novodobé strategie válečnictví. 

A v tomto názoru se shoduji taktéž s oběma odborníky, jejichž odpovědi 

na položené otázky jsou zařazeny v příloze této diplomové práce.  

V čem se ale již už tolik neshodujeme, je otázka, zda předválečné období 

v Československu a zábor pohraničí v roce 1938 se dá z historického pohledu 

zařadit do kontextu s hybridní válkou. Dohodě o odstoupení pohraničního 

území českých zemí Německu, kterou v Mnichově podepsali 29. 9. 1938 čelní 

představitelé Německa, Itálie, Anglie a Francie a kterou den poté 

československá vláda přijala, předcházelo několik let stále se stupňujícího tlaku, 

který by se moderní terminologií dal nazvat hybridní válkou. Podstatou 

problému bylo především národnostní složení Československé republiky již 

od jejího vzniku v roce 1918. Značný podíl německého obyvatelstva, který byl 

vyšší než podíl Slováků, existence polské menšiny na Těšínsku a maďarské 

na jižním Slovensku a v neposlední řadě i Rusínů v tehdejší Podkarpatské Rusi, 

to vše kladlo obrovské nároky na citlivou národnostní politiku, ať už v aspektu 

vnitřním či zahraničním. Značná část německého obyvatelstva se navíc 

s existencí ČSR na obnovených hranicích nikdy nesmířila, což zejména 

po nástupu Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře vedlo ke stupňujícímu 

se tlaku nejprve na širokou autonomii a podíl na vládě a posléze na odtržení 

části českého území s převahou německého obyvatelstva a jejího připojení 

k Říši. Ta podporovala zdejší sudetoněmecké vůdce K. Henleina a K. H. Franka 
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nejenom ideově a propagandisticky, ale i vojensky, čímž umožnili i řadu 

násilných provokací v pohraničí provázaných ztrátami na životech českého, 

avšak v menší míře i německého obyvatelstva. Radikalizaci nespokojených pak 

zvýšila i velká celoevropská hospodářská krize v třicátých letech. Svízelné 

situaci se vláda ČSR snažila čelit nejenom dílčími ústupky vznášeným 

požadavkům, ale zejména na poli mezinárodním uzavíráním smluv 

o kolektivní bezpečnosti, které měly zaručovat nejenom společnou obranu 

pro případ války, ale i nedotknutelnost stávajících hranic. Nelze totiž 

přehlédnout, že územní požadavky vůči demokratické ČSR vznášelo nejenom 

Německo, ale i Maďarsko a Polsko. Za této situace přes mohutnou výstavbu 

příhraničních pevností by byla (zvláště po anšlusu Rakouska Německem) 

obrana našeho území bez účinné mezinárodní pomoci nesmírně složitá. 

Spoléhání na pomoc Francie, Anglie a tehdejšího Sovětského svazu (tu ovšem 

vázanou na současnou pomoc Francie) se ovšem nevyplatilo, neboť obě západní 

demokracie nebyly na válku s Německem připraveny a ani ochotny kvůli 

„středoevropskému potížistovi“ do ní vstoupit. Případná pomoc Sovětského 

svazu i bez účasti Francie, o které hovořili naši komunisté, byla značně iluzorní, 

neboť jsme neměli společné hranice pro možný příchod pomoci z východu, 

přičemž tamní armáda po zdecimování velitelských kádrů jednou 

ze Stalinových čistek nebyla příliš bojeschopná, což se projevilo i o dva roky 

později po napadení SSSR Německem. Z hlediska mezinárodního 

i vnitrostátního práva ovšem byla mnichovská dohoda nulitní od samého 

počátku, což nakonec uznali i její účastníci. Především suverénní stát, jehož se 

týkala, nebyl účastníkem jednání a výsledek mu byl vnucen pod hrozbou války 

bez jakékoli cizí pomoci; o přijetí dohody a následně i o ztrátě samostatnosti 

rozhodl pod nátlakem prezident a vláda, ačkoliv takové rozhodnutí podle 

československého ústavního práva náleželo výlučně parlamentu. Můj názor je 

ten, že z historického pohledu bylo opravdu použito několik nástrojů 

či prostředků hybridní války a zabrání pohraničí a následně vznik protektorátu 
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se dá označit jako příklad hybridní války. Arm. gen. Ing. Jiří Šedivý má na věc 

v podstatě totožný názor a na tuto otázku uvádí, že „rok 1938 a odtržení Sudet 

lze v širším hledisku chápat jako použití strategie hybridní války. Je také nutné 

uvést, že pojem hybridní války může zahrnovat téměř jakékoli působení 

na nepřítele. Proto je nutné s tímto pojmem pracovat uvážlivě. Dnes je to 

“moderní pojem”, který bude mít určitě nějaký vývoj.“ Skeptický je v tomto 

ohledu Mgr. Richard Stojar, Ph.D., který by události v Československu v roce 

1938 a před ním nepřipisoval na vrub hybridní války či hybridního působení 

Německé říše na Československo.  

Jednoznačný problém, který se ukázal při psaní diplomové práce 

s pojmem hybridní války, je ten, že nejsou nikde zřetelně popsány či definovány 

hranice, nejsou nikde žádná omezení, aby bylo možné jasné a přesné vymezení, 

co do ní patří a co již ne. Z toho důvodu se také vedou spory, jaký příklad 

z historie patří do hybridní války a jaký ne, jak je vidět i na odpovědích 

dotazovaných. Není prakticky možné, aby se odborníci a experti na válečnictví 

dohodli a stanovili jasnou a zřetelnou definici hybridní války. Každý z nich 

totiž hybridní válku vidí ve svém pohledu odlišně a tudíž je pro ně velice těžké 

najít společný pohled na věc, nebo ho možná ani nehledají. Jisté je to, že díky 

těmto rozdílným názorům a nestanoveným definicím můžeme do kategorie 

hybridních válek zařadit bez problémů skoro každý ozbrojený konflikt, protože 

v něm najdeme prostředky či nástroje hybridní války. Rozdíl mezi nimi bude 

pouze v míře použití těchto prostředků. V tomto pohledu se naprosto shoduji 

s panem Stojarem, který sdílí podobný názor. Jak píše ve svém článku Vývoj 

a proměna konceptu hybridní války, který vyšel ve Vojenských rozhledech 

v roce 2019 „Je otázkou, zda a do jaké míry se podaří nalézt analyticky 

využitelné vymezení hybridní války do budoucna či zda se bude jednat 

o pouze dočasně atraktivní termín, který časem přestane poutat větší pozornost 

a i konflikty s hybridními charakteristikami se stanou opět válkami 



90 

 

bez přívlastků.“[45] To opět pouze ukazuje na fakt, že hybridní válka je dnes 

velice rozšířený fenomén. Její ohraničení do přesně dané definice by mohlo vést 

k porozumění a pochopení tohoto pojmu, ale hlavně k nastavení jasné strategie 

obrany proti tomuto konceptu. 
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7. Závěr 

Velkého zájmu se dostalo hybridní válce až po ruských aktivitách 

na Ukrajině v roce 2014, respektive anexe Krymu. Před událostmi roku 2014 se 

název hybridní válka vůbec nevyužíval, a pokud ano, byla hybridní válka 

spojována s konflikty, které se nedočkaly zájmu světových médií, buď z důvodu 

malého rozsahu či proto, že se nijak nedotkl zájmů států Severoatlantické 

aliance. Události, které měly za následek dění na Ukrajině, či spíše na Krymu 

v roce 2014, rozdmýchaly zájem o tento fenomén. Od té doby se z hybridní 

války stalo téma číslo jedna. Tato diplomová práce měla za svůj cíl seznámení 

a bližší analýzu této problematiky, zjištění, zda opravdu hybridní válka je něco, 

co se dá přisuzovat pouze speciálním operacím Ruské federace a zda za vznik 

pojmu hybridní války je odpovědný skutečně generál V. V. Gerasimov a jeho 

doktrína. 

Bylo zjištěno, že pojem hybridní válka se zde již používal před událostmi 

na Krymu v roce 2014, dokonce i dříve než V. V. Gerasimov pronesl svůj projev 

v roce 2013. Bližší analýza hybridní války má za následek politicko-vojenské 

doporučení, že tato nová vojenská strategie je velice účinná a nebezpečná 

a státy by měly být připraveny na včasné objevení či zachycení hybridního 

působení protivníka a rychlou reakci na ně. V tomto směru je asi nejdůležitější, 

jak vyplývá i ze SWOT analýz, zvyšování odolnosti proti hybridnímu působení. 

Jako stát bychom měli být na tento způsob boje připraveni a díky simulacím, 

nácvikům a upevňování bezpečnostního systému být schopni této hrozbě 

úspěšně čelit, ať už sami, jako Česká republika, či jako platný člen 

Severoatlantické aliance.   
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Přílohy: 

I. 

Rozhovor s arm. gen. Ing. Jiřím Šedivým, bývalým náčelníkem 

Generálního štábu AČR, vedoucí katedry bezpečnostních studií, garant 

programu MPA – Bezpečnostní a krizový management na CEVRO Institutu, 

člen České euroatlantické rady, jeho specializací je bezpečnost, krizové řízení, 

reforma ozbrojených sil ČR, ochrana kritické infrastruktury státu, 

energetická bezpečnost a další související oblasti. 

 

Otázka: Co vnímáte pod pojmem hybridní válka (dále jen „HV“)? 

Odpověď:  

Pojmem hybridní války označují někteří bezpečnostní odborníci celou 

škálu nepřátelských aktivit, počínaje informačním působením na  obyvatelstvo 

nebo skupiny obyvatelstva, segmenty státu apod. s cílem narušit soudržnost 

společnosti, efektivní fungování systému státní správy, bezpečnostního systému 

státu/států. Ve škále úrovní se zvyšuje intenzita působení na protivníka 

až do úrovně bojových aktivit armádami. Součástí hybridní války je i působení 

ekonomickými nástroji. Obecně se dá uvést, že to co poškodí protivníka lze 

zařadit do aktivit hybridní války. Velmi často nejsou počáteční fáze považovány 

za nepřátelské aktivity.  

  

Otázka: Jaké jsou nástroje či prostředky hybridní války? 

 

Odpověď: 

  Nástroje např.:  

- kybernetické útoky 

- psychologické operace proti obyvatelstvu 

https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/katedra-bezpecnostnich-studii/
http://cevroinstitut.quanti.cz/cs/clanek/mpa-bezpecnostni-a-krizovy-management/
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- informační operace 

- ekonomické působení např. embarga, ale i selektivní zvýhodňování - 

poškozování určité části společnosti nebo státu  

- vyvolávání nespokojenosti, nepokojů atd. 

- vysílání nebo organizování záškodnických skupin   

- působení diverzními skupinami, poškozování kritické infrastruktury státu  

- vojenské útoky - omezené až po rozsáhlé bojové operace  

 

 

Otázka: Hybridní válka je většinou spojována s Vasilijem 

Gerasimovem a jeho doktrínou. Kdy a kým byl poprvé použit, dle Vašeho 

názoru, termín hybridní válka? 

 

Odpověď: 

Hybridní válka není Gerasimův výraz. První úvahy pod názvem 

“hybridní války” použil britský bezpečnostní expert T. Mockaitisi  v roce 1995 

a americký expert R. Walker v roce 1998. Tento přístup popisoval i gen. Mattis 

v roce 2005. Obecně, debaty o asymetrických konfliktech nebyly daleko 

od současného pojmu hybridní války. Současný výklad odstartovaly aktivity 

Ruska na východní Ukrajině a při anexi Krymu.  

Gerasimov jen shrnul názory na možné nepřátelské aktivity, které byly 

spíše úvahami než konkrétním popisem strategie. Ruský postup proti Ukrajině 

pak byl téměř věrnou kopií. Tzv. “Gerasimovu doktrínu” popsal ve své  studii 

Janis Berzinš, výkonný ředitel Střediska bezpečnostního a strategického 

výzkumu lotyšské Národní akademie obrany. Jeho výklad je běžné používán, 

často zaměňován za výklad Gerasimova. 
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Otázka: Lze vidět (vnímat) prvky hybridní války v předválečném 

obsazení Sudet v roce 1938? Hybridní válka a anexe Krymu do léta 2014? 

 

Odpověď:  

Rok 1938 a odtržení Sudet lze v širším hledisku chápat jako použití 

strategie hybridní války. Je také nutné uvést, že pojem hybridní války může 

zahrnovat téměř jakékoli působení na nepřítele. Proto je nutné s tímto pojmem 

pracovat uvážlivě. Dnes je to “moderní pojem”, který bude mít určitě nějaký 

vývoj. Anexe Krymu byl možný příklad hybridního působení. Je ale nutné 

uvést, že působení bylo vedeno proti celé Ukrajině, ne jenom proti oblasti 

Krymu.  

 

Otázka: Jaké jsou dle Vás opatření k obraně před hybridní válkou 

(obranná strategie)? 

 

Odpověď:  

Zásadní je příprava všech služeb obyvatelstva, příslušníků ozbrojených 

sil a složek. Hybridní válka je typická použitím nevojenských i vojenských 

nástrojů, ale hlavním cílem je “mysl nepřátel”. 

 

Cituji Berzinše: 

"Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním 

bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek, respektive válek nové 

generace, bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo 

dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, 

tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně 

a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení 

těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo 
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naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. 

Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je 

permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem 

západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie." 
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II. 

Rozhovor s Mgr. Richardem Stojarem, Ph.D. absolventem Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde podobně jako na Univerzitě obrany 

přednáší na téma bezpečnostní politiky a mezinárodních vztahů. V letech 

2005–2008 zastupoval Českou republiku v Regional Arms Control Verification 

and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Od roku 2002 působí 

na Univerzitě obrany v Brně, v současnosti na Centru bezpečnostních 

a vojenskostrategických studií. Je absolventem kurzů Post conflict management 

in multicultural societies (Ochrid, 2004), Civil-military relations (Borovec, 2004), 

European Security (Gumpoldskirchen, 2007). Člen redakční rady časopisu 

Obrana a strategie, Strategic Impact a Rexter. Zabývá se zejména problematikou 

bezpečnostních hrozeb a rizik, ozbrojenými konflikty v postbipolárním světě, 

bezpečnostní dimenzí evropské integrace a vývojem bezpečnostního prostředí, 

zejména v oblasti jihovýchodní Evropy. 

Otázka: Co vnímáte pod pojmem hybridní válka (dále jen „HV“)? 

Odpověď: 

Na úvod asi těžká otázka, protože tady samozřejmě existuje vůbec 

rozpor, jestli něco jako hybridní válka existuje, či jestli je vůbec něco takového 

potřeba vymezovat. Nebo zda-li je to vlastně něco, co je přirozenou součástí 

konfliktu od nepaměti. Pokud bychom se zabývali tou hybridní válkou, tak ta 

představa je, že by to měla být kombinace nějakých nepřátelských činností 

vojenského nebo nevojenského charakteru, resp. toho konceptu. Samozřejmě 

problém je v tom, pokud zahrneme spektrum nevojenských činností, kde je ta 

hranice. Kde už můžeme mluvit o hybridní válce nebo o něčem podobném? 

Proto je ten termín hodně problematický, kontroverzní a řada lidí se s ním 

neztotožňuje. Když se podíváte do doktrinálních dokumentů některých států, 
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tak se v nich ten pojem ani neobjevuje. Je tam pojem hybridní hrozby. 

Protože ten samotný pojem hybridní válka je dost těžko vymezitelný a není na 

to úplně konsenzus. Každý si pod termínem hybridní válka představuje něco 

jiného. Pokud bych měl já shrnout tu představu, co to je hybridní válka, 

tak říkám, je to kombinace nějaké subversivní činnosti, která pak může přerůst 

ve vojenský otevřený zásah. To by pak asi měla být ta reálná hybridní válka. 

Tam je samozřejmě problém v tom, že nemusí přejít z té jedné fáze do druhé. 

Takže těžko říct, kde je ta hranice té agrese nebo kde začíná ta hybridní válka. 

Kde ta hybridní hrozba překračuje nějaký standardní proces v mezinárodních 

vztazích mezi konkurenty. Pokud máte tu ekonomickou dimenzi, tak tady se 

mluví o hybridní válce, která je třeba proti nám vedena v ruských zájmech 

v naší energetice apod. Pokud by to ovšem bylo před Gerasimovem, nikdo by 

o tom asi nemluvil jako o hybridní válce. Ale viděl by v tom snahu ať už 

o posílení ruského vlivu, nebo čistě jako prosazení svých ekonomických zájmů. 

Pochopitelně zcela legální legitimní činností, byť samozřejmě nemusí být 

vedena vždy čistou formou. Takže ta hybridní válka z tohoto pohledu je dost 

problematická a já sám nevím, jak bych ji přesně definoval. Těch konceptů je 

celá řada, a pokud bychom se drželi zákonných charakteristik, tak jakýkoli 

ozbrojený konflikt od počátku věku má nějaké hybridní charakteristiky. Dá se 

říci, že je to módní koncept, který se díky proaktivnímu názvu stal zajímavým 

i pro politickou sféru, která to používá. Patrně víc než pro ty vojáky.  
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Otázka: Teď něco k historii HV, většinou je spojována s Vasilijm 

Gerasimovem a jeho doktrínou. Kdy a kým byl poprvé použit termín HV? 

Odpověď: 

Hybridní válka v tom našem prostředí, nebo nejčastěji je to v médiích 

spojováno s V. Gerasimovem. Nicméně samotný ten koncept nebo samotný ten 

pojem, se už objevil v raných 90tých letech. Ty původní koncepty naprosto 

neodráží to, pod čím je hybridní válka pojímána dnes. Hybridní válka 

představovala mix klasických vojenských činností. Například námořní pěchota 

by měla být schopna provádět jak regulérní vojenské operace, tak i třeba dle 

potřeby subversivní gerilovou činnost. Frank Hofman rozšířil tu škálu, navázal 

na koncept, který byl velice úzce omezený. Když se podíváte na jeho představy, 

tak v jeho pojetí hybridní válka není ten konečný vojenský konflikt, není to 

regulérní nasazení ozbrojených sil, ale je to propojení s těmi povstaleckými 

formacemi, gerilou a třeba teroristickými skupinami. Nicméně vycházel z toho, 

že pokud je tam propojenost mezi regulérními a neregulérními jednotkami, tak 

je to hybridnost. Ale nezacházel do politické oblasti či jiných sektorů, například 

ekonomických. Což zase už je něco trošku jiného, než to vnímání po roce 2014, 

kdy došlo k Ukrajině. Kdy se vrátili k tomu Gerasimovu konceptu, který není 

ovšem žádnou kuchařkou hybridní války, jak to bývá asi někde prezentováno, 

ale spíše že je to taková teoretická akademická úvaha, která si získala 

popularitu. Já osobně jsem k tomu konceptu celkem skeptický, protože zde 

nepanuje jednoznačná shoda. Je to objevování či nazývání něčeho, co už tady 

bylo, samozřejmě za použití nových prostředků, nové technologie. Nebyl 

internet, nebyly sociální sítě, nemohla být takto rozvinuta informační působení, 

nemohla být hybridní válka realizována v minulosti takovou cestou, jako je to 

možné dnes. Nebylo tak velké množství informací využitelných ze sociálních 

sítí nebo z prostředí Internetu vůbec.  
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Otázka: Takže se dá říci, že hybridní válka zde byla od počátku válčení, 

ale nikdo tomu nedal ten název? Dříve byla spojována s klasickým vojskem, 

které dělalo jak klasickou činnost, doplněnou o různé záškodnické akce 

a podobně, ke kterým nebyly přímo určené. Ale tím, 

jak se rozvíjí možnosti, internet, informační systém, tak se hybridní válka 

jako pojem stále rozšiřuje? 

Odpověď: 

Takto bych to asi zformuloval, takový je asi můj názor.  Právě ten 

technologický vývoj, kyberprostor, to je asi nejlepší ukázka. V minulosti každý 

konflikt nějaké charakteristiky hybridní války obsahoval, nějaké to subversivní 

působení, to není nic nového. Ale ten nový prostor, kyberprostor, kyberútoky, 

to je věc, která je úplně nová a která tomuto konceptu dává nový smysl 

a rozměr. Kde je ta hranice, kdy to lze označit za HV, anebo kdy to lze označit 

za standardní subversivní činnosti, která se tu zajisté objevuje.  Těžko to 

aplikovat na jednotlivé příklady. Třeba Izrael vede HV proti Iránu a naopak, 

když si vezmete, že Izraelské tajné služby zasáhly do jaderného programu, daly 

tam vir, který poškodil íránský vývoj, nebo k tomu dáme ještě cílenou fyzickou 

likvidaci izraelských jaderných vědců, která je spojována s Mosadem, 

tak bychom to mohli také označit HV. S hledáním hranice agrese, 

kdy už můžeme mluvit o nějakém pramenu hybridní války, je to docela 

problematické.  

 

Otázka: Od roku 2014 se z toho stalo oblíbené téma? 

Odpověď: 

Možná to je až předimenzované téma. Protože pak se za hybridní válku 

označuje kde co, co s tím nemá asi ani tak moc společného. Samozřejmě je to 
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hodně populární termín, hodně subjektivní termín, který si žije svým vlastním 

životem. Ten pojem je hodně používaný, ale není používaný jednotně a těch 

konceptů je celá řada, ale ani v těch doktrinálních dokumentech, co jsem viděl, 

není úplně jasná definice.  

 

Otázka: Jaké jsou hlavní nástroje nebo prostředky hybridní války? 

V čem jsou viděny nástroje? Jaké prvky by měl konflikt obsahovat, aby se 

dalo hovořit o hybridní válce? 

Odpověď: 

Z mého pohledu by tam měla být hybridní kombinace. Měla by tam být 

ta nevojenská činnost, která může předcházet přímé vojenské. Samozřejmě té 

vojenské části může dlouhodobě předcházet to nevojenské subversivní 

působení, té vlastní vojenské agresi nebo civilní použití těch vojenských 

nástrojů. Jak říkám, tady je to dost problematické. Ta časová osa může být 

velice dlouhá. To subversivní působení může trvat několik let. Říká se, že na 

Ukrajině se ruské služby infiltrovaly po několik let. Na druhé straně je tady 

dost těžké vymezit, co je tím ekonomickým nástrojem nebo tím informačním 

působením. Informační působení zde bylo vždy v minulosti. Snaha nějakým 

způsobem získat empatii pro sebe, pro své cíle. Zde by se dalo říci, že západní 

hybridní válka proti Československu před rokem 1989, to nebyla hybridní válka 

ale informační psychologická diverse. Samozřejmě na rádio Svobodná Evropa 

by se ze strany tehdejšího režimu mohlo nazírat jako na prostředek hybridní 

války. Pokud bychom byli v Rusku, můžeme pokládat za prostředek hybridní 

války dezinformační weby nebo oficiální ruská státní média, která se snaží, 

zajisté jako i jiná média, ovlivnit externí prostor, tu globální populaci, pokud 

k tomu má prostředky.  
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Otázka: Co se týká příkladů z minulosti, Ukrajina (Krym) do léta 2014, 

Česká republika roku 1938? Dá se na tyto příklady dívat jako na hybridní 

války? 

Odpověď: 

To je právě ten problém, jak pojem hybridní války uchopíme. Z toho 

jednoho pohledu by příklad Krymu potažmo Ukrajiny mohl být ukázkový nebo 

učebnicový příklad hybridní války. Na straně druhé využití nějaké přátelské 

minority v zájmovém prostoru není ničím neobvyklým, takže rok 1938, pokud 

chceme takto interpretovat jako příklad hybridní války, tak jsem vůči tomu 

trošku skeptický. Každý aktér využívá možnosti, jež jsou mu nabízeny. 

Pro německého aktéra bylo přirozené, že použije to, že třetina populace 

v českých zemích má problém s československou státní ideou a je ovlivnitelná 

ze strany německého informačního působení, kde pozitivně vnímá německý 

ekonomický, politický, mocenský vzrůst. Československý stát je pro ně umělý. 

Něco, co tady vzniklo jen za nešťastné konstelace, která nastala po 1. světové 

válce. Zde asi nějaké sofistikované hybridní působení nebylo zapotřebí. 

Když se podíváme na výsledky voleb roku 1935, tak vidíme, že ten problém 

tady nějakým způsobem existoval.  Pokud bychom měli mluvit o nějakých 

nástrojích, jak tomu čelit, tak tady Československý stát měl velký deficit. 

Poměrně selhával v tom, že podceňoval komunikaci s německou minoritou 

nebo s třetinou obyvatelstva celého Československa. Například, že od roku 

1938 neexistovalo vysílání československého rozhlasu v německém jazyce. Dnes 

tady máme veřejnoprávní média, která mají vysílání v romském jazyce. Ale 

tehdy třetina obyvatelstva byla svým způsobem ignorována. A je přirozené, 

že když jste byl v předválečném Československu Němec, tak jste si rozhlasový 

přijímač naladil na německou stanici, když už československý rozhlas německy 

nevysílal a pak svým způsobem by již ovlivňován. Co je třeba paralela 

s Ukrajinou, tam byl také velký odpor, aby třeba ukrajinská média, televize 
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a rozhlas, vedli veřejnoprávní vysílání v ruském jazyce, takže Rusové na 

Krymu a Donbasu samozřejmě nesledovali vysílání ukrajinské televize 

nebo ukrajinského rozhlasu, ale naladili si ruské kanály, které byly dostupné. 

Samozřejmě, pokud chcete nějaké zásadní informace konzumovat, je to 

přirozenější ve vašem mateřském jazyce. Dá se říci, že opět nějakým způsobem 

nevyhovět těm minoritám nebo se je snažit nějak potlačit, v nepoužívání jejich 

jazyka, může být kontraproduktivní. A může dát prostor sousednímu aktérovi, 

aby to informační působení bylo efektivnější. V případě Ukrajiny (Krymu) 

nebo předválečného Československa to byl jeden z nástrojů, jak čelit 

nepřátelskému informačnímu působení. Nicméně z domácích důvodů bylo 

nepopulární vysílat pro část obyvatelstva cizojazyčně. Proto tato možnost 

nebyla použita a otevřel se prostor k nepřátelské propagandě a pro nepřátelské 

působení. Když se podíváte na debatu o hybridní válce, teď je jiná situace 

v Pobaltí. Tam taky velké ruskojazyčné menšiny byly v podstatě svým 

způsobem tlačeny stranou. Nicméně po roce 2014 došlo ke změně, co se týká 

mediálního prostředí. Lotyšská nebo estonská televize zvýšily svá vysílání 

v ruském jazyce, aby působily na svoji ruskojazyčnou část populace, aby takto 

čelily případnému ovlivňování ze strany ruského státu a ruských médií. 

Pokud kterýkoliv stát má takovou minoritu, která může být jedním 

z případných nástrojů hybridní války, tak není dobré podceňovat i toto 

informační působení. Ale naopak je výhodou snažit se ovlivnit jejich názory 

k nějaké státní myšlence nebo něčemu podobnému, než vyklidit prostor pro 

protistranu. Pro Pobaltí může být informační působení na svou vlastní část 

populace s jiným jazykem jednou z priorit, jak čelit případné hybridní hrozbě 

tohoto typu a jak nenechat ovlivňovat svoji část populace skrz sousední média. 
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Otázka: Jak se účinně bránit proti HV? 

Odpověď: 

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl v předešlé otázce. Nějaké 

omezování ve sféře internetu je asi hodně problematické. Pokud jsou nějaké 

nástroje, mimo vojenské oblasti, tak primární roli by mělo hrát zpravodajství, 

jak civilní či vojenské. Mělo by sledovat subversivní jednání aktéra, který se 

snaží něco podnikat. Sledovat jeho dění i v oblasti politické či ekonomické. 

A pokud se zaznamená nějaký zvýšený zájem, kde ta motivace může mít i třeba 

jiné pozadí, například k prosazení ekonomických subjektů, skrz které by mohlo 

dojít k metastázi do těch politických pater a jejich ovlivňování, tak by měly být 

zpravodajské služby schopny zachytit tuto subversivní činnost a zabránit této 

činnosti. Primárně, pokud tady není přímá konfrontace, tak by tu měli zásadní 

roli hrát zpravodajské složky, které by měly identifikovat relevantní hrozby 

a pak učinit případně nějakou reakci na ně. Zde si myslím, že působení 

nějakých médií v tomto směru pro Českou republiku není úplně relevantní. 

To by mělo být zásadní pro Ukrajinu a Pobaltí, kde ty ruskojazyčné menšiny 

jsou a jsou velice početné. Pro případy jiných států, kde minoritu nemají, tak by 

to mělo být primárně v kompetenci zpravodajských služeb a pokud by se 

nějaký konflikt vyvinul, tak už by přišly v úvahu jiné nástroje. Kdyby došlo 

k vojenským nástrojům, tak už jsou zde obranné síly, které mají jasnou 

a definovanou roli.  Ale jsem přesvědčen o tom, že úkolem armády není potírat 

nebo bojovat s hybridní hrozbou. Další taková činnost je jistě spjata s Centrem 

pro boj s terorismem a hybridními hrozbami na Ministerstvu vnitra. Nevím, 

do jaké míry je třeba tato činnost, co dělají, efektivní, jak s těmi informacemi 

bojují. Vím jen, že mají twitterový účet, na kterém se v podstatě vyjadřují, 

označují a vyhodnocují určité zprávy, zdali jsou relevantní či nikoliv.  Na závěr 

bych chtěl říci, že pohled na hybridní válku má různé úhly pohledu.  Ze strany 

západu nebo Američanů nebo jiných subjektů postavených právě proti Ruské 
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federaci, tak barevné federace, boj o ukrajinský Majdan, to je pro ně jasná 

hybridní válka vedená Ruskou federací. Když se budete bavit s Rusem o 

hybridní válce, tak jeho pohled může být jiný. Jeden pohled může být, že 

hybridní válka HV není aktivita, co vyvíjí Rusko proti západu v uvozovkách, 

ale naopak to, co vyvíjí západ proti Rusku. Ať už podpora neziskových 

organizací a různých dalších aktivit, které vedly v tom východoevropském 

prostoru k barevným revolucím nebo že tyto revoluce jsou důsledek hybridní 

války, kterou tady vedou západní aktéři.  Takže ano, nějaký všeobecný rámec 

hybridní války by se našel, ale byl by velice široký a byla by asi debata o tom, 

zda je to skutečně něco nového. Ideální by bylo, kdyby byla nějaká zásadní 

shoda v kritériích a parametrech hybridní války, které bychom si mohly 

definovat. Těch by se pak měla odborná komunita držet a nerozšiřovat 

či nezužovat to, dle toho, jak se na to kdo dívá. 

 

 


