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Války a jejich oběti: 
Trendy a makroregionální srovnání

Je dnešní svět z hlediska množství ozbro-
jených konfliktů a jejich obětí bezpečnější, 
než byl bezprostředně po druhé světové vál-
ce nebo na konci minulého století? Proble-
matiku organizovaného násilí, do níž války 
a ozbrojené konflikty patří, dlouhodobě ma-
puje mezinárodní Human Security Report 
Project (HSRP 2013), který se opírá o da-
tabáze norského Peace Research Institutu 
Oslo (PRIO) a švédského Uppsala Conflict 
Data Programu (UCDP). Ozbrojený konflikt 
je podle jejich definice ten, jehož se zúčastní 
alespoň dvě strany, z nichž jednu předsta-
vuje státní moc, a v němž padne nejméně  
25 bojových obětí za rok. Jako válku pak 
označují ozbrojený konflikt s více než tisí-
cem takových obětí za rok. Celkový počet 
ozbrojených konfliktů po roce 1945 se od-
haduje na přibližně 250. Podle PRIO/UCDP 
v nich padlo dohromady více než 10 milio-
nů lidí, tedy v průměru přes 150 000 za rok. 

Z důvodu vyšší přesnosti se v článku pra-
cuje pouze s počty tzv. bojových obětí, tedy 
obětí z řad ozbrojených složek a civilistů, 
které zemřely v důsledku přímých bojových 
akcí obou stran (Tomeš, 2007, s. 88). Uve-

dené oběti proto nezahrnují další ztráty na 
životech v důsledku represí, etnických čis-
tek, genocidy, kriminálních aktivit, hladu 
nebo v uprchlických táborech.

Globální trendy
Od 60. let 20. století lze pozorovat ve svě-
tě znatelný nárůst ozbrojených konfliktů. 
Ten dosáhl vrcholu začátkem 90. let, tedy 
v době konce studené války spojené s roz-
padem východního bloku a SSSR a dopro-
vázené nestabilitou a vzestupem nacionali-
smu. Následná stabilizace nového mocen-
ského systému vedla ke snížení množství 
ozbrojených konfliktů. V průběhu vývoje se 
měnila i struktura válek. V prvních desetile-
tích po druhé světové válce šlo hodně o ex-
trasystémové (dekolonizace Afriky a Asie) 
a mezistátní konflikty (korejská a vietnam-
ská válka), naproti tomu dnes jednoznačně 
převládají konflikty vnitrostátní (občanské 
války), z nichž některé jsou internaciona-
lizované (zasahují do nich další mnohdy 
vzdálené státy či rovnou celé mezinárodní 
aliance, např. v dnešním Afghánistánu, Sý-
rii a Iráku). Tento trend lze mj. zdůvodnit 

přibývajícím množstvím nezávislých států, 
jež se za posledních 70 let zčtyřnásobilo na 
193 členských států OSN. 

Co se týče výše bojových obětí ve svě-
tě, trend jejich vývoje není úplně závislý 
na množství ozbrojených konfliktů. Počet 
těchto obětí vykazuje od poloviny minulého 
století převážně sestupnou tendenci. Rozho-
dující podíl na výsledném součtu bojových 
ztrát mělo v poválečném období pět velkých 
válek: závěrečná fáze občanské války v Číně 
1946–1949, válka v Koreji 1950–1953, ve 
Vietnamu 1964–1975, irácko-íránská válka 
1980–1988 a sovětská intervence v Afghá-
nistánu 1979–1989 (viz graf). Ozbrojené 
konflikty od konce studené války jsou již 
spíše menšího rozsahu a výrazně méně kr-
vavé. Začátek 21. století tak můžeme vlast-
ně považovat za období, které za posledních 
sedmdesát let přineslo nejméně bojových 
obětí, a to i přes probíhající „globální válku 
proti terorismu“ zahájenou po 11. září 2001. 
Změna v tomto pozitivním trendu přichází 
až s nynější vlnou revolucí v řadě arabských 
zemí a s ustavením tzv. Islámského stá-
tu na území válkou zmítané Sýrie a Iráku. 
Zatímco v roce 2010 přišlo na Zemi o život 
něco přes 20 000 bojových obětí v celkem  
31 ozbrojených konfliktech, v roce 2014 to 
již bylo více než 100 000 lidí ve 40 konflik-
tech a lze předpokládat, že pro rok 2015 obě 
čísla ještě vzrostou (UCDP 2015a). 

Faktory dlouhodobého poklesu 
počtu obětí
Pomineme-li situaci posledních pěti let, 
nelze přehlédnout dlouhodobě spíše kle-
sající tendenci ve vývoji počtu obětí. Za 
tímto trendem vidí někteří autoři (Pin-
ker, 2011; Goldstein, 2012) více faktorů. 
Jedním z nich je ukončení procesu de-
kolonizace probíhajícího v Asii a Africe 
v letech 1945–1975. Dále lze poukázat na 
odstrašující efekt jaderných zbraní, kte-
rý pomohl eliminovat riziko otevřených 
válek mezi hlavními mocnostmi. Přímá 
zkušenost s druhou světovou válkou ved-
la k úsilí o humanizaci lidské společnosti 
včetně rozvoje humanitárních aktivit a po-
stupného etablování principu lidských práv 
a svobod. V roce 1945 byla založena OSN 
s cílem válkám předcházet. Také velmoci si 
postupem času začaly uvědomovat svůj díl 
zodpovědnosti za vývoj světa, což je mo-

Války a ozbrojené konflikty provázejí lidstvo od nepaměti. S vývojem společnosti postupně došlo i ke změnám ve způsobu vedení bojů. 
Zvýšila se technická vyspělost, respektive efektivita zbraní a válka se v mnoha ohledech stala dokonalejší. Její důsledky však ve své 
podstatě zůstávají: ztráty na životech, utrpení lidí a materiální škody. Následující příspěvek si klade za cíl pohlédnout na celou pro-
blematiku z hlediska dlouhodobých i aktuálních trendů ve vývoji počtu ozbrojených konfliktů a jejich obětí. Pokusí se vysvětlit příčiny 
těchto vývojových tendencí v období od konce druhé světové války do současnosti a odpovědět na otázku, které světové makroregiony 
jsou v novodobé historii válkami postiženy nejvíce.

Pohřeb válečných obětí u města Homs. Občanská válka v Sýrii, trvající od roku 2011, je aktuálně nej-
krvavějším ozbrojeným konfliktem světa 
Zdroj: https://news.vice.com/article/syria-after-four-years-timeline-of-a-conflict
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tivovalo, vedle jiných důvodů, k uzavírání 
smluv o nešíření jaderných zbraní a redu-
kování jaderného arzenálu USA a SSSR, 
resp. Ruska. 

Ke snížení globálního napětí pak přispěl 
konec studené války. Následující stav ně-
kteří odborníci nazývají „novým mírem“ 
(Pinker, 2011), přičemž jde ve své pod-
statě o určitý unipolární bezpečnostní sys-
tém dozorovaný dominantní supervelmocí 
USA a jejími spojenci (NATO). Kromě 
toho v posledních desetiletích sehrává ne-
spornou roli i globální růst životní úrovně 
a proces demokratizace vedoucí k poklesu 
počtu represivních autokratických režimů 
– z 90 v polovině 70. let na současných 
přibližně 20 (HSRP 2013). 

Makroregionální srovnání
Ačkoliv tomu relativně klidná situace po-
sledních desetiletí nenasvědčuje, nejvíce 
postiženými makroregiony byly v novodobé 
historii východní a jihovýchodní Asie. Na tři 
zdejší konflikty (v Číně, Koreji a Vietnamu) 
vyvolané střetem dvou rozdílných ideologií 
připadá téměř polovina z celkového množ-
ství válečných obětí ve světě po roce 1945. 
Necelá pětina jich zahynula na území sub-
saharské Afriky. Podobný podíl připadá na 
severní Afriku a Střední východ. Přibližně 
desetinou se na tomto počtu podílí lidnatý 
region jižní a střední Asie (vč. Afghánistá-
nu). Pomineme-li Austrálii s Oceánií se zcela 
zanedbatelnými ztrátami na životech, figuru-
je na opačném konci pomyslného žebříčku 
Amerika a Evropa, každá s „pouhými“ zhru-
ba 3 % všech novodobých bojových obětí. 
Důvodem je, že velká část jejich zemí patří 
k rozvinutému světu. V období studené války 
navíc byly tyto země vesměs integrovány do 
dvou vojensko-politických bloků, což brá-
nilo propuknutí otevřených válek. Výjimku 
v Evropě představovalo jen období na konci 
20. století provázené rozpadem Jugoslávie 
a SSSR, resp. válkami v Čečensku. 

Situace ve východní a jihovýchodní Asii 
se výrazně zklidnila od přelomu 70. a 80. 
let, kdy zde došlo k nastartování současného 
období ekonomického růstu. Odlišný trend 
lze naopak ve stejné době sledovat na roz-
sáhlém území severní Afriky, Středního vý-

chodu a případně jižní a střední Asie (Afghá-
nistán). Konfliktní potenciál tady dlouhodo-
bě umocňuje skutečnost, že se (s výjimkou 
několika na ropu bohatých arabských zemí) 
jedná o převážně chudou, etnicky heterogen-
ní oblast s vysokým podílem autokratických 
režimů a rychle rostoucí muslimskou popu-
lací, již navíc v případě Středního výcho-
du ohrožuje i střet sunnitů a šíitů. Zatímco 
ještě na přelomu tisíciletí platila za makro-
region s nejvyšším počtem bojových ztrát 
jednoznačně subsaharská Afrika (zejména 
eritrejsko-etiopská válka 1998–2000, inter-
nacionalizovaná válka v Zairu/DR Kongo 
1996–2003, občanská válka v Somálsku 
1991–dosud) a v letech 2005–2011 připadly 
nejvyšší ztráty na jižní a střední Asii (Afghá-
nistán, závěr konfliktu na Srí Lance 2009), 
poslední čtyři roky se již centrum válečného 
utrpení plně přesunulo na Střední východ. 
Důvodem je série povstání, jež vznikla vli-
vem špatných životních podmínek místní 
velmi mladé populace (tzv. arabské jaro). 
Revolta byla původně namířena proti zko-
rumpovaným autoritářským režimům, mj. 
však vedla k posílení radikálního islámu. 
Ze všech bojových obětí ozbrojených kon-
fliktů ve světě tak aktuálně připadá 60 % na 
dvě zdejší internacionalizované a vzájemně 
propojené války v Sýrii a Iráku. V ostatních 
makroregionech, s výjimkou Evropy (vý-
chodní Ukrajina), k vzestupu počtu obětí 
v posledních letech nedochází.

Závěr
Navzdory eskalaci ozbrojených konfliktů 
zejména na Středním východě nedosahuje 
jejich celkový počet množství ze začátku 
90. let minulého století. Rovněž počty jejich 
obětí značně zaostávají za maximy z dob stu-
dené války. Přesto by bylo odvážné tvrdit, že 
je dnešní svět výrazně bezpečnější než v mi-
nulých desetiletích. Současné konflikty, byť 
jsou v průměru méně krvavé, nejsou už tolik 
omezené hranicemi, a tak mohou mít zřetel-
né nadregionální dopady, ať už v rovině eko-
nomické, nebo ve formě uprchlických vln či 
šíření mezinárodního terorismu. 

Ačkoliv nynější situaci ve světě nelze 
hodnotit jako extrémně konfliktní, není mož-
né vyloučit, zejména s ohledem na vývoj na 
Středním východě, v Afghánistánu i někte-
rých oblastech Afriky (Jižní Súdán, Libye, 
Nigérie), že tendence současného zvyšování 
počtu obětí bude pokračovat. Jako potenci-
ální rizikový faktor vidí odborníci (HSRP 
2013) další vzestup mezinárodního terorismu 
a militantního islamismu, ale též možnou de-
stabilizaci finančního a geopolitického systé-
mu v důsledku narůstajícího vlivu Číny. 
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Wars and their Victims: Trends and Macro-Regional Comparisons. This article uses data from the international Human Security Report Project 
to consider trends in the number of armed conflicts and victims throughout the world, from the end of World War II to the present. It lists several 
factors that have impacted or continue to impact these numbers. It seeks to answer the questions which world macro-regions have been impacted 
most by wars and why.
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