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primárně klade za cíl propojit vývoj autonomie Rojavy s účastí Kurdů ve válce a proměnou
síly jejich pozice na regionální i mezinárodní úrovni během války a po jejím konci.
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Úvod
V této bakalářské práci se věnuji geopolitickému významu Kurdistánu, se zvláštním
zaměřením na Kurdy v severní Sýrii. Sledované období zahrnuje především občanskou
válkou započatou roku 2011. Z globálního hlediska představuje kurdské etnikum čítající
okolo 30 milionů příslušníků nejpočetnější světový národ bez vlastního státu. Nachází se
primárně na území Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie (řazeno sestupně dle početnosti v
jednotlivých státech).
Kurdové v Sýrii dlouhodobě obývali na sebe nenavazující části území. Jednalo se především
o výšiny severozápadně od města Aleppo a severovýchodní část guvernorátu Jazíra.1 Další
komunity se nacházely například na předměstích velkých měst (Gary C. Gambill 2004). V
průběhu občanské války však došlo nejen k vojenským a politickým změnám, ovšem i
teritoriálním, a sice zisku dalších území a následnému územnímu propojení stávajících. V
práci se tedy zabývám pozicí kurdského etnika v rámci Syrské arabské republiky a ovlivnění
této pozice kombinací geopolitické situace a občanské války.
Situace syrských Kurdů opět dostává do mezinárodní pozornosti celou kurdskou otázku a je
dle mého názoru neoddělitelně spjata s řešením komplikovaného prostředí sporů a na
Blízkém východě. Kurdská otázka je velmi komplikovaná a v českém prostředí doposud
málo zkoumaná. Jedno z nejviditelnějších míst, kde v poslední době probíhá dynamický
vývoj spojený s kurdskou otázkou, je vzhledem k aktuální válce severní Sýrie. Právě zjištění
a uvědomění si aktuálnosti a významnosti této skutečnosti a zároveň její relevance pro
politologii stejně jako pro mezinárodní vztahy mne vedly ke zvolení daného tématu
bakalářské práce.
Vzhledem ke značnému nedostatku českých pramenů, čerpám především ze zahraničních
odborných publikací psaných v angličtině. Snažil jsem se volit široké spektrum autorů, což
umožní co nejobjektivnější posouzení.
Předpokládaným cílem práce, ke kterému se snažím dojít, je propojení vývoje autonomie
Rojavy v průběhu války s účastí Kurdů v ní a dalšími hlavními faktory mající vliv na
syrský Kurdistán i po jejím skončení. Tuto analýzu jejich pozice ve válce chci dále
skloubit s přístupem velmocí k této otázce, neboť ty zde hájí své zájmy, jedná se zejména o
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USA, Ruskou federaci, Tureckou republiku a Írán.
Má výzkumná otázka je formulována následovně: „Je kontrola dobytého území hlavním
faktorem ovlivňujícím status syrského Kurdistánu po ukončení syrské války?“ Svou
hypotézu jsem shrnul do následujícího tvrzení: „Kurdové v Sýrii využijí svou pozici
vycházející z jejich kontroly nad dobytým územím a vojenské síly k prosazení větší
autonomie v rámci Sýrie.“ Nezávislou proměnnou je schopnost kontrolovat získané území,
respektive zabránit centrální vládě v jeho reintegraci do unitárních struktur. Jako závislou
proměnnou stanovuji politický status syrského Kurdistánu po ukončení vnitropolitického
konfliktu. Nezávislou proměnnou lze zde také chápat jako státní, potažmo vojenskou,
bezpečnost.
Termín bezpečnost (security), v angličtině obsahuje: „stav bezpečí, ochranu před, něco, co
chrání nebo dělá bezpečným“. The Dictionary of Military and Associated Terms
ministerstva obrany USA definuje tento pojem jako „podmínku, která vychází ze zavedení
a udržení ochranných opatření, které zajišťují nedotknutelnost ze strany nepřátelských
počinů a vlivů. V rámci státní bezpečnosti, do které se řadí bezpečnost fyzická, ekonomická,
politická, ekologická, energetická, kybernetická a bezpečnost kritické infrastruktury,
zahrnuje termín vojenská bezpečnost „schopnost národa ubránit se“.
Abych byl schopen v závěru co nejpřesněji zhodnotit pozice syrských Kurdů ve vztahu k
Syrskému státu, začínám práci kapitolou shrnující širší souvislosti kurdského etnika
v průběhu dějin a kurdské otázky v dané oblasti. Zvláštní pozornost věnuji vývoji od první
světové války, podpis Mírové dohody v Sèvres roku 1920 totiž původně naznačoval výrazný
posun v řešení teritoriální a etnické otázky této oblasti. Ve výsledku, po podepsání Mírové
dohody z Lausanne roku 1923, jež stanovila hranice Turecka v dnešní podobě, došlo k
rozdělení Kurdů po územích jednotlivých států a konsekvence mohou být pozorovány do
dnešní doby. Ve zbytku kapitoly se věnuji kurdskému etniku v Sýrii do začátku občanské
války roku 2011 a jejich politické reprezentaci zde.
Následující část práce je soustředěna na syrskou občanskou válku, především zisky a ztráty
kurdských jednotek. Sleduji zde vývoj autonomie Rojavy a průběžné požadavky a prohlášení
politické a vojenské reprezentace syrských Kurdů. Také zmíním složení kurdské armády,
významné body zvratu v bojových operacích a nemálo zajímavý kvalitativní pokrok, kterého
dosáhla.
Náplní třetí kapitoly jsou primárně geopolitické skutečnosti mající vliv na pozici syrských
3

Kurdů po roce 2011. Věnuji se především roli výše uvedených externích aktérů před
vypuknutím konfliktu, během něj a jejich geopolitickým zájmům v oblasti. V jednotlivých
podkapitolách postupně rozebírám vztahy těchto velmocí k syrskému konfliktu a syrskému
Kurdistánu.
Další, čtvrtá kapitola, je analytickou částí, která propojuje zisky teritoria, schopnost nabyté
teritorium ubránit a průběžný vztah externích aktérů k syrskému Kurdistánu. Jsou zde
uváděny prohlášení a činy velmocí reagující na vývoj ve válce, zaujímání pozic k tomuto
vývoji. Soustředím se na období od začátku války v roce 2011, přes vyhlášení de facto
autonomní oblasti Rojava v roce 2013, ustanovení Federace severní Sýrie – Rojavy v roce
2016 až do situace na konci roku 2018. Z externích aktérů se věnují především roli USA,
Ruské federace, Turecké republiky a Íránu v konfliktu a jejich geopolitickým zájmům v
oblasti. V jednotlivých podkapitolách postupně rozebírám prohlášení a postoje zmíněných
velmocí k syrskému Kurdistánu.
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1 Historie a obecná východiska kurdského etnika v oblasti
Kurdistánu a Sýrie
1.1 Stručná historie kurdského etnika
Kurdové se řadí mezi rodinu indoevropských národů. První zmínky přítomnosti na území
Kurdistánu2 jsou datovány ke 2 000 letům před Kristem. Přibližně 2 500 let před Kristem
zde začalo Churritské etnikum formovat z drobných knížectví větší společenství. Podle
nejobecněji uznávaného názoru lze právě odtud vysledovat pojem „Kurd“, vznikl
pravděpodobně od názvu knížectví Qutil, které se v té době vyprofilovalo jako jedno
z nejsilnějších. Pojem byl v jeho používání ustálen od 3. století před Kristem. (Yildiz 2005)
Toto etnikum i přes svou početnost a relativní koncentrovanost na území nikdy neexistovalo
v rámci jednoho státu. Vždy bylo rozděleno mezi několik říší či států a v rámci nich
jednotlivé kmeny a skupiny kurdského obyvatelstva působily. Navzdory tomu většina Kurdů
měla a stále má silné nacionální cítění. To je dáno především dlouhou historií etnika,
společným jazykem a kulturou. Toto etnikum je autochtonní, jinými slovy řečeno, dodnes
se vyskytuje v místě svého původu.

1.1.1 Geografie a historie Kurdistánu
Slova Kurdistán znamená „země Kurdů“. Toto území je ohraničeno Íránskými pohořími
Zagros a Taurus, jižním okrajem mezopotámských plání a na sever sahá po stepy arménské
Anatolie.3
Z hlediska pozdějšího vývoje je důležité zde také uvést stručnou historii vztahů s lokálními
i celosvětovými velmocemi.
Po bitvě na Čaldiránské rovině roku 1514 mezi Osmanskou a Safíovskou říší a vítězství
Osmanů bylo území rozděleno mezi tyto dvě říše. Zatímco v Osmanské říši byly kurdské
kmeny začleněny do formálních struktur, zachovaly si autonomii výměnou za vojenskou
kontrolu hranic, jejich kmeny v Safíovské říši čelily perzekuci a brutálnímu řízení z centra.
Do začátku 19. století trvalo soupeření těchto dvou říší o území obývané kurdskými
kmeny, které se pragmaticky více klonily ke konsolidaci v rámci Osmanské říše. Změna
nastala s centralizací Osmanské říše mezi lety 1839 až 1876, která ohrozila vztah mezi
kmeny a říší založený do té doby na ideji autonomie. S teritoriálním přiblížením zájmů
2
3
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ruského impéria skrze obsazení dnešního Ázerbájdžánu Osmanská říše i přes většinovou
centralizaci udržela oboustranně uspokojivý vztah s kurdskými kmeny, primárně skrze
pan-islamismus. Obdobně jako kurdská vojska patrolovala na hranici se Safíovskou říší,
hlídala kurdská kavalérie problematickou Osmansko-Ruskou hranici. Přesto vzniklo
povstání ve jménu kurdského nacionalismu a islámu roku 1880, apelující na kurdskou
jednotu a získání nezávislosti na sekularizující se Osmanské říši. Povstání však nezískalo
širší podporu hlavně díky silným kmenovým vazbám štěpícím kurdské společenství
(Culcasi 2006).
Důležitým milníkem kurdské otázky se stala první světová válka. Během té byla 9. května
1916 uzavřena tajná Maloasijská dohoda mocností (Yildiz 2005), mezi Britským impériem
a Francií, s tichým souhlasem carského Ruska. Jak doslova píše Charif Bahbouh, „Syřané a
Arabové byli touto tajnou dohodou podvedeni“ (Bahbouh 2005). V jejím důsledku bylo
totiž naplánováno poválečné rozdělení území Osmanské říše mezi tyto tři velmoci. Po
odstoupení Ruska ze světové války byla novým režimem dohoda zveřejněna a jeho účast
na dohodě odmítnuta. Oblasti, které měly připadnout Rusku, si mezi sebou rozdělily
Francie s Británií. Na pařížské mírové konferenci připadla Sýrie Francii, která ji následně
v červenci 1920 obsadila a podřídila.
Z pohledu Kurdů se situace od roku 1918 nevyvíjela příznivě, proto přistoupili také
v samostatným krokům. Po konci první světové války se kurdské kmeny začaly obávat
sílícího hnutí Mustafy Kemala v Turecku a politicky se organizovat. V roce 1919 uzavírají
představitelé Kurdů a Arménů deklaraci o solidaritě, namířenou proti návratu turecké
nadvlády.
Následná Mírová dohoda s Tureckem ze Sèvres (Treaty of Peace with Turkey: Signed at
Sèvres, August 10, 1920, 1920), byla roku 1920 prováděna zaúkolováním komise složené
ze zástupců Británie, Francie a Itálie, k předložení návrhu lokální autonomie Kurdů.
Komise pracovala s územím východně od Eufratu, jižně od jižních hranic Arménie a
severně od hranice Turecka se Sýrií a Mezopotámií. 4
Kurdistánu je v mírové dohodě ze Sèvres věnována sekce 3, odstavce 62 až 64. Kromě
zmíněné komise, která měla návrh předložit do 6 měsíců, deklarovala dohoda také
povinnost Turecka akceptovat rozhodnutí komise. Dále bylo rozhodnuto o odstoupení
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dalších tureckých území, kterému muselo předcházet referendum mezi obyvateli daného
území. V případě doložení nadpoloviční většiny obyvatel daného území, která by si přála
připojení ke Kurdistánu, by tyto oblasti musely být postoupeny Kurdistánu. Výsledky
takového referenda měly být předloženy před Ligou Národů (Treaty of Peace with Turkey:
Signed at Sèvres, August 10, 1920, 1920).
Výše zmíněná mírová dohoda nebyla nikdy naplněna. Nemožnost jejího uskutečnění bylo
de facto předznamenáno vojenským vzestupem Turecka, které mezi lety 1919 až 1922
uspělo ve válce za nezávislost a rovnováha moci v regionu se vychýlila od Británie
k Turecku. Definitivním a de iure koncem dohody ze Sèvres byla Mírová dohoda
s Tureckem podepsána v Lausanne 24. července 1923. (Treaty of Peace with Turkey, and
other instruments: Signed at Lausanne, July 24, 1923, 1923) Tím vzniká Turecko
v současných hranicích, respektive od převratu Mustafy Kemala 29. října 1923 Turecká
republika. Dle mého názoru je pozoruhodným faktem, že v době uzavření dohody
v Lausanne byla 1/3 obyvatelstva vzniklého tureckého státu kurdské národnosti.
Kurdské nároky na autonomii vznesené na mírových konferencích po první světové válce
byly také odmítnuty z následujících důvodů: Kurdové postrádali silného patrona
v západním světě, nedisponovali jednoznačným a rozhodným vedením stojícím za jejich
požadavky a v novém světovém uspořádání a západním „orientálním pohledu“ byli
považováni za nevýznamné, slabé a necivilizované (MacMillan 2007; Culcasi 2006).
Zbývá uvést surovinové bohatství území, na kterém se Kurdistán rozkládá. To totiž značně
ovlivňuje postoj států ke kurdským menšinám na svém území. Nejvýznamnější komoditou
v tomto ohledu je ropa. Její význam skokově vzrostl po druhé světové válce. Od té doby ji
můžeme jmenovat jedním z hlavních zdrojů sporů kurdských menšin s centrálními vládami
států, ve kterých se nacházejí.

1.1.2 Rozdělení populace, jazyk, náboženství
Od výše zmíněné dohody z Lausanne je kurdské etnikum rozděleno primárně mezi
Turecko, Írán, Irák a Sýrii. V současnosti žije přibližně 20 milionů v Turecku, 8 milionů
v Íránu, 7 milionů v Iráku a v Sýrii, které se dále budu věnovat, se dle různých zdrojů a
autorů, například (Central Intelligence Agency 2018; World Population Review 2018;
Yildiz 2005) udává kurdské etnikum (před vypuknutím války) čítající mezi 9-10 %
obyvatelstva Sýrie, což znamená 1,8 až 2,2 milionu příslušníků. Magazín The Economist
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roku 2014 odhadoval počet syrských Kurdů na 2,5 milionu (The Economist Group Limited
2014). Vlády výše uvedených států nejsou z mnoha důvodů, které mohou být více či méně
nápadné a na případu Sýrie budou dále v práci analyzovány, příliš nakloněny prosazování a
uznávání práv minorit. Jako příklady bych uvedl zákaz používání kurdského jazyka
v Turecku platný do roku 2012 nebo odmítnutí označení Kurdů žijících v Sýrii za
endogenní etnikum, namísto toho používání označení „migrantů z Turecka“ (Yildiz 2005).
Krátce se nyní zmíním o faktech souvisejících s identifikací národa, a sice jazyku a
náboženství. Kurdština se dělí na dvě jazykové větve. První je větev Kurmanji, jejím
dialektem Kurmanji se mluví na severu území Kurdistánu a dialektem Sorani na jihu.
Druhá větev se nazývá Pahlavâni, obsahuje též dva dialekty: Dimli používaný na
severozápadě a Gurâni užívají enklávy na jihu. Kurdštinu v ustálení značně omezují
restrikce, většina Kurdů se ve školských systémech daných zemí psát ani číst ve svém
jazyce neučí.
Náboženským vyznáním 3/5 Kurdů je islám, převážně konvertovali mezi 12. a 16.
stoletím. Jedná se o sunnity, kloní se k Šáfiovské škole. Asi 15 % tvoří šíité. Prominentní
roli v jejich islámské víře hraje směr súfismu, tedy islámská mystika. Malé komunity
Kurdů jsou Jezídové, dále křesťané a přibližně 150 000 Kurdů žije v Jeruzalémě.

1.2 Období od vyhlášení nezávislosti Sýrie do začátku občanské války
Lze vidět, že Kurdů v severní Sýrii se dohoda ze Sèvres nijak netýkala. Celá oblast Sýrie
zůstávala pod mandátem Francie, která zde v roce 1930 vyhlásila republiku. Během druhé
světové války se „francouzský mandátní režim po kapitulaci Francie přidržel
kapitulantského a kolaborantského Pétainova režimu“ (Bahbouh 2005). To vedlo k dobytí
Sýrie roku 1941 Brity a v září 1941 byla formálně vyhlášena nezávislost. Tato ovšem
v kontextu druhé světové války a také v oblasti operujících De Gaullových oddílů nebyla
nijak relevantní. Osvobození a dosažení nezávislosti, tedy vyhlášení státní samostatnosti
Sýrie, je datováno v den stažení posledních jednotek ze Sýrie, 17. dubna 1946. Po získání
nezávislosti se slabá centrální vláda staví k menšinám na svém území tolerantně a snaží se
je integrovat. Navíc, zemědělství na Kurdy obývaném severu se rychle rozvíjí a
ekonomická situace zde se zlepšuje.
Po krátkém období nestability, častých vojenských převratů a vojenské diktatury se k moci
roku 1954 dostává vláda, ve které je zastoupena strana Baas (Socialistická strana arabské
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obrody). Tuto stranu založili 1947 pravoslavný antiochijský křesťan Michel Aflag
a sunnitský muslim Salah al-Din al-Bitar. V parlamentních volbách 1954 získává strana 22
zástupců v parlamentu a v kabinetu řídí Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo pro
ekonomii (Yildiz 2005).
Spojení Sýrie s Egyptem ve Sjednocenou arabskou republiku v roce 1958 trvalo do 28. září
1961, kdy bylo ukončeno vojenským převratem. Ihned po vyhlášení spojeného státu byli
kurdští důstojníci vyloučeni z armády, kurdští vůdci zatčeni a zákonem zakázáno šíření
kurdské literatury a hudby. Zároveň je vedena protikurdská propaganda, která spojuje
kurdské etnikum se sionismem a západním imperialismem. Tento obrat politiky směrem ke
kurdské menšině je zapříčiněn primárně expanzí arabského nacionalismu napříč arabským
světem. Jeho prvotní nárůst můžeme pozorovat po vyhlášení státu Izrael roku 1948, další
vlna arabského nacionalismu je vnímána po krizi v Suezském průplavu roku 1956.
Arabské snahy o jednotu byly samozřejmě uplatňovány i v Sýrii. Odpověď na represe a
snaha Kurdů o uznání za etnickou menšinu a demokratizaci země se projevila v podobě
vzniku Kurdské demokratické strany Sýrie (KDPS) roku 1957, která byla v úzkém
propojení s již existující iráckou Kurdskou demokratickou stranou (KDP) (Yildiz 2005).
Je na místě uvést, že obavy z Kurdů jako potenciálního nebezpečí pro relativně mladý
syrský stát nebyly neodůvodněné. Povstání iráckých Kurdů 1961 za autonomii vedené
KDP samozřejmě implikovalo strach z podobného pokusu v Sýrii. Přibližně ve stejnou
dobu jako začátek této první Irácko-Kurdské války se Sjednocená arabská republika
rozpadla, jak uvádím výše. Kurdským snahám o národnostní uznání kontrovala nová
syrská vláda, udržující arabizační program, svérázným způsobem. Reakcí byl totiž zvláštní
dekret č. 93, jež byl vydán 23. srpna 1962 a nařídil sčítání lidu v guvernorátu Hasaká
(MURAD 2015). Z jakých přímých a nepřímých důvodů vláda vyhlásila census a jaké měl
konsekvence, se věnuji v následující kapitole.

1.2.1 Census 10.10.1962
Toto výjimečné sčítání se konalo pouze v severozápadní Sýrii v guvernorátu Hasaká a
proběhlo v jednom dni. Oficiálním důvodem prezentovaným vládou bylo zjištění počtu
Kurdů příchozích po druhé světové válce z Turecka. Bylo zamýšleno k rozlišení obyvatel
v guvernorátu, a sice na obyvatele, kteří měli syrské občanství oprávněně, kteří syrské
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občanství neměli a těch, kteří ho měli ilegálně (Yildiz 2005).
Jak uvádí Harriet Alsopp, metody používané pro sčítání byly značně pochybné. Stejný
autor také na základě svého výzkumu zmiňuje, že skutečným cílem vlády bylo připravit o
občanství 80 % Kurdů a křesťanů v guvernorátu Hasaká (Allsopp 2015). Místní
obyvatelstvo nebylo předem nijak informováno o konání censu, o jeho důvodech ani
konsekvencích.
Obyvatelé měli tři možnosti, jak prokázat nárok na syrské občanství, nárok, který musel
být podložen přítomností na území před rokem 1945. Prvním byl syrský občanský průkaz,
poté rodný list a posledním ekvivalentem pozemková listina. Těmito pozemkovými
listinami samozřejmě většina zemědělců nedisponovala, vlastnictví bylo v oblasti založeno
mnohdy na zvykovém právu a jednoduše se předpokládalo, že vlastníkem půdy je ten, kdo
ji obdělává. Jako alternativu někteří předložili doklad o placení „daní z ovcí“, ovšem
většina nevlastnila tyto doklady datované více jak 17 let nazpět. Kurdové se také obávali
naverbování do armády, proto se někteří censu neúčastnili z vlastní vůle. Následky
neúčasti nebyly syrským státem předem deklarovány.
Výsledky censu byly publikovány roku 1966 a na jejich základě vytvořeny tři kategorie
sčítaných (a nesčítaných): syrští občané, nelegální migranti („ajanib al-Hasakah“) a
neregistrovaní („maktumiin“).
•

První skupina obdržela syrské občanství a s ním i všechna příslušná práva.

•

Druhá představovala „cizince“, její jednotliví příslušníci se označovali „ajnabi“ (pl.
ajanib), nemohli získat pas a byli přijati pouze ke studiu základní školy do 9 roku
života. Udělovaly se výjimky pro studium střední školy do 18 let, nicméně i přes
složení závěrečné zkoušky, nedostali žádné potvrzení (ekvivalent českého
maturitního vysvědčení), to zadržovala zkoušková komise a bylo příslušníkům
vydáno až v případě obdržení občanství. Zároveň nemohli legálně vlastnit půdu ani
majetek.

•

Třetí skupina neměla žádná kodifikovaná práva, neboť její členové nebyli vůbec
registrováni, jednalo se o všechny Kurdy, kteří se sčítání nezúčastnili.

Následkem těchto skutečností bylo v jediném dnu připraveno o občanství či možnost ho
získat 120 000 až 150 000 převážně Kurdských obyvatel a ti tak oficiálně přišli o majoritní
zastoupení v některých dříve většinově kurdských oblastech. Sčítání vytvořilo
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„neindentifikovatelnou podtřídu lokalizovanou vně systému legálních pracovněprávních
vztahů, která je jako skupina umlčována, marginalizována a vylučována“ (Allsopp 2015:
159).

1.2.2 Situace Kurdů v Sýrii od censu 1962 do roku 2011
Politická situace netýkající se arabizace a vyřešení kurdské otázky byla nestabilní. Po
rozpadu Sjednocené arabské republiky následovaly silné tenze mezi syrskými politickými
a armádními představitel. Z dané nestability vyšla vítězně strana Baas, jež se
prostřednictvím loajálních důstojníků v armádě chopila moci 8. března 1963 vojenským
převratem. Puč nastal roku 1966 i uvnitř strany Baas, během něj byli svrženi její civilní
vůdci a nahrazeni armádními představiteli.
Ve straně postupně získali disproporční většinu příslušníci alávitské, v Sýrii jednoznačně
menšinové náboženské skupiny, která se hlásí k šíitskému vyznání. Zásadním pro další
směřování a vývoj Sýrie je bezpochyby rodina Asadů. Háfiz al-Asad, po puči 1966 ministr
obrany, poté představitel Armádní komise strany Baas, definitivně převzal moc roku 1971
a stal se prezidentem.
Dalším příkořím na Kurdech obývajících severní část země byla pozemková reforma,
rozhodnutím strany Baas rozšířena na takzvanou politiku „arabského pásu“. Tato politika
spočívala ve vytvoření 15 kilometrů hlubokého a 375 kilometrů dlouhého pásma na
hranicích s Irákem a Tureckem. Asad se pro tento krok rozhodl mimo jiné z důvodu
napjatých vztahů po vystavění přehrady Tabqa Dam na Eufratu, která podnítila spory
s Tureckem a Irákem ohledně zásob vody v oblasti. Realizace arabského pásu znamenala
přesídlení pohraničního kurdského obyvatelstva. Rodiny byly stěhovány z kurdských
vesnic do vnitřních syrských regionů, které historicky nikdy neobývaly a neměly zde žádné
vazby. Vláda nabídla za velmi výhodných podmínek půdu a nově postavené domy i celé
vesnice arabským přistěhovalcům, čímž snadno zajistila jejich přesun do pásu. Dalším, a
pro syrskou vládu pozitivním důsledkem, byla efektivní separace mnoha syrských Kurdů
od jejich vazeb s tureckými a iráckými Kurdy.
Na druhou stranu politika Háfize al-Asada vůči Kurdům v určitých směrech doznala
obratu. Přístup k nim byl v kontextu silné a stabilní Asadovy vlády systematizován. Byly
dokonce zakládány elitní kurdské bojové oddíly pod velením alávitských důstojníků, které
plnily často náročné mise a byly nasazeny mimo jiné roku 1982 při povstání Muslimského
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bratrstva v Hamá, kde je odhadováno 30-40 000 obětí na straně povstalců a totální zničení
větší části města (David Kenner, Foreign Policy 2011; Middle East Monitor 2018). Toto
nasazení byl záměrný tah, neboť recipročně oslabilo spolupráci Kurdů a sunnitské opozice.
Syrským Kurdům byly Asadem uděleny částečné kulturní výjimky, směli například
pořádat některé kulturní vystoupení ve svém jazyce, či užívat svůj jazyk na veřejnosti
(MURAD 2015).
Jsem názoru, že tímto dvojsečným diskurzem směrem k syrským Kurdům Asad minimálně
zmenšil kurdské tenze k boji o svá práva či uznání. Následující body stojí dle mého mínění
za skutečností, že nevypuklo otevřenější a masivnější povstání syrských Kurdů proti
režimu před rokem 2011:
•

dlouhodobá soustavná snaha o arabizaci

•

tuhé represe a zároveň jejich matoucí střídání s drobnými ústupky

•

efektivní zamezení širší spolupráce se zbytkem syrské sunnitské opozice

•

narušení kontaktů se zahraničními kurdskými organizacemi

Nástupce Háfize al-Asada, jeho syn Bašár Asad, byl Kurdy po svém jmenování
prezidentem 2000 vnímán v určité míře jako podaná pomocná ruka. To bylo zapříčiněno
především jeho prohlášeními a sliby mířícími ke zlepšení postavení kurdských obyvatel. I
obecně byl považován za pokrokového reformátora. Ve svém inauguračním projevu
signalizoval smíření vlády s opozičními silami a bezprecedentní svobodu shromažďování
opozičních aktivistů a jejich podporovatelů (Allsopp 2015: 110). Zde je dlužno zmínit, že
dle mého míněná není zřejmé, zda svá prohlášení k řešení kurské otázky předem plánoval
jako strategická a měl následující kroky těmto prohlášením odporující připravené a
promyšlené, nebo je, i jen z části, myslel vážně a chtěl realizovat. Bašár Asad totiž nebyl
nejstarším synem Háfize al-Asada a na nástupnictví se připravoval jeho starší bratr Básil
al-Asad. Bašár, na rozdíl od Básila, původně nestudoval vojenskou akademii ani
nevykonával funkci velitele prezidentské ochranky a nepodílel se tak na Háfizově výkonu
moci. Vystudoval na londýnské Western Eye Hospital lékařství a měl se věnovat
oftamologii, ovšem po smrtelné autonehodě Básila se do Sýrie vrátil a absolvoval
s hodností kapitána vojenskou akademii v Homsu (Mid-East Realities 1998). Poté se roku
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2000, jak jsem již zmínil, stal prezidentem Sýrie.
Nakonec právě Bašár al-Asad uznal Kurdům se statusem nelegálních migrantů (ajnabi) i
neregistrovaným (maktumiin) roku 2011 nárok na syrské občanství. Tento krok je ovšem
třeba vnímat v kontextu začínajícího syrského konfliktu. Celkově se více kloním k názoru,
že po vzoru svého otce měl již od převzetí moci svou politiku vůči menšinám spíše
promyšlenou a nebylo v jeho zájmu sahat k hlubším reformám.

1.2.3 Politické organizování Kurdů v Sýrii
Po představení výše zmíněných reálií a útlaku kurdské menšiny v průběhu druhé poloviny
20. století se hodlám věnovat jejich politické reprezentaci před rokem 2011. Situace a
jednání politických stran během občanské války je součástí kapitoly následující. Jak jsem
uváděl v předchozím textu, první politický subjekt v podobě politické strany reprezentující
zájmy syrských Kurdů vznikl již v druhé polovině 60. let 20. století. V průběhu let zažilo
kurdské politické spektrum v Sýrii mnoho štěpení stran a zakládání stran nových. Na
shrnutí příčin těchto dělení a hlavní štěpící linie se nyní zaměřím.
První kurdskou politickou stranu v Sýrii představovala KDPS (Kurdistan Democratic Party
in Syria), v souladu se svým směřování přejmenována v prvních letech po vzniku na
Kurdish Democratic Party in Syria (Allsopp 2015: 75). Založena 14.6.1957, rychle přijala
za členy do té doby jediné politicky aktivní Kurdy, a sice ty ze Syrské komunistické strany
a představila svůj program. V prvních letech probíhaly uvnitř strany spory o program a
směřování, štěpící linie se nacházela primárně mezi křídlem volajícím po Velkém
Kurdistánu a křídlem chtějícím „řešit kurdskou otázku v mezích syrského státu“
(KurdWatch 2011: 7). Do roku 1965 stranu mimo program značně zaměstnávalo budování
struktur v regionech, Damašku a Aleppu. Volby v roce 1959 strana bojkotovala, neboť její
vůdci nespatřovali žádné benefity z nich plynoucí. Stranu logicky zasáhl plošný zákaz
politických stran ve Sjednocené arabské republice z roku 1960. Po tzv. „Velké kampani“
pod vedením generála Abd al-Hamid Saraji skončilo obviněno a v zajetí 5000 členů strany
včetně vrcholných představitelů (například Nur al-Din Zaza, Osman Sabri, Muhammad
Neyo…). Strana se rozštěpila rok po podobné události v irácké KDP, tedy 1965, na
levicové a pravicové křídlo, odpovídající štěpící linii přibližně následovně: prominenti,
náboženští vůdci, vlastníci půdy versus dělníci, studenti a učitelé. Musím uvést, že chápání
dle pravo-levé osy politického spektra není v tomto případně pro porozumění zcela přesné,
neboť křídlo označené jako levicové tíhnulo k ústavnímu uznání Kurdů jako druhého
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syrského národa a zároveň iráckým konzervativním Kurdům Masúda Barzáního. Na druhé
straně pravicová frakce cílila k uznání kurdských práv prostřednictvím označení za
minoritu v rámci Sýrie. Intervence Barzáního mezi syrskými Kurdy v letech 1970-71
přinesla krátkodobé sjednocení strany a vznik Kurdish Democratic Party of Syria (al-Parti),
představující dodnes nejsilnější kurdskou konzervativní stranu v Sýrii.
Další drobná štěpení zde nebudu zmiňovat konkrétně. Obecné příčiny lze shrnout do
následujících bodů: 1) ideologické neshody 2) personální neshody 3) akce syrských
tajných služeb 4) následek podobného dělení irácké KDP. Takových dělení proběhlo do
roku 2011 desítky a strany z nich vzešlé se většinou lišily pouze v názvu a nezásadních
odchylkách v programech. Důležité je zmínit vliv syrské tajné služby (Military Intelligence
Directorate, v arabštině užívanější „mukhabarat“). Ta stála u podpory a dle některých
zdrojů i zakládání nových kurdských stran. Jednotliví vůdci všech stran současně museli
s tajnou službou udržovat kontakt, v opačném případě to pro stranu znamenalo zánik,
v důsledku tohoto faktu byly tedy strany pod podrobnou kontrolou státu.
Jedna v současnosti z nejvlivnějších kurdských politických stran nelze zařadit mezi tyto
„tradiční“ strany. Původní kořeny nemá v KDPS a oproti většině ostatních stran je co se
období založení týká, mladší. Jedná se o Sjednocenou demokratickou stranu (PYD),
vzniklou v roce 2003. Umožnění jejího založení je zapotřebí vidět v poskytnutí podpory od
turecké Strany kurdských pracujících (PKK). Ta v období vyhrocených bilaterálních
vztahů Turecka a Sýrie operovala na severu syrského území s vědomím a podporou syrské
vlády, která v ní užitečného spatřovala spojence proti Turecku. Po vyvinutí silného tlaku ze
strany Turecka, eskalaci, při které se Bašár Asad začal obávat turecké invaze na niž by
nedokázal reagovat, vynutil ukončení všech aktivit PKK na syrském území a odsun jejích
členů. Je obecně přijímáno, že v nastalé situaci právě členové PKK v Sýrii s podporou
PKK z Turecka stáli u založení Sjednocené demokratické unie v roce 2003. Od zbylých
stran se PYD odlišila vyjádřením jasné podpory povstání v Kámišlí z března 2004. Pod
tímto povstáním rozumíme do té doby historicky největší mobilizaci kurdského etnika
proti státní moci v Sýrii. Při jeho potlačení bylo zabito nejméně 30 Kurdů a přes 2 000 jich
bylo uvězněno.
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Přes výše uvedené důvody vedoucí ke vzniku silně fragmentovaného kurdského
politického spektra před rokem 2011 (v říjnu zde existovalo 14 stran) je možné unifikovat
jejich primární politické cíle v následujících bodech:
•

konec opresí Kurdů v Sýrii

•

zabezpečení politických a kulturních práv

•

zrušení rasově motivovaných zákonů

•

nepožadují nezávislý Kurdistán a inkluzi do něj

Vedení stran v předválečném období zároveň kalkulovalo s menší mírou pozornosti a
represí ze strany režimu k rozdrobeným stranám, než k jakým by dle jejich názoru došlo
v případě spojení ve velkou stranu. Vzhledem k nízkému počtu syrských Kurdů ve
srovnání s jejich počty v Turecku, Iráku a Íránu, nepředpokládali vyřešení své otázky bez
vyřešení téže ve zmíněných zemích, proto mnoho finančních i personálních zdrojů
investovali do zahraničních kurdských stran.
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2. Zapojení milic syrských Kurdů do občanské války
Syrská občanská válka začala potlačením protirežimních demonstrací syrskou armádou 15.
března 2011. Její začátek je obecně uváděn za součást takzvaného „arabského jara“, tedy
řady protestů a povstání napříč arabským světem, probíhajících od roku 2010. V Sýrii
občanská válka probíhá dodnes, s velkou řadou interních i externích aktérů, často těžko
identifikovatelných a jednoznačně zařaditelných. Syrské bojiště je velmi fragmentováno
sektářsky, etnicky i politicky. Z největších a nejsilnějších válčících stran je zapotřebí
jmenovat: Syrské ozbrojené síly, stojící za vládou Bašára Asada, dále Syrská opozice
reprezentována Svobodnou syrskou armádou (FSA) a Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS),
disponující svými ozbrojenými jednotkami. Posledním hlavní aktérem jsou ozbrojené
jednotky YPG (People’s Protection Units) a YPJ (Women’s Protection Unit), které bojují
za Syrské demokratické síly (SDF) a reprezentují právě syrské Kurdy. Významnou silou
bojující proti vládním jednotkám je i divize Ahrar al-Sham, koalice islamistických a
salafistických jednotek vzniklá již roku 2011 (O’Bagy 2012). Ve východní Ghútě byla
dlouho nejvýznamnější vojenskou silou islamistická koalice Jaysh al-Islam podporovaná
Saudskou Arábií (DW 2018). Od dubna 2018 zde však již můžeme mluvit o převzetí
kontroly vládními jednotkami nad celým územím (Aktuálně.cz 2018).
Asadovy vládní síly jsou kontrolovány (stejně jako vláda) z drtivé většiny až 80ti procent,
alávitskými důstojníky a jedná se primárně o sekulární jednotky (Carpenter 2013). Syrská
opozice je méně jednotná a mnohem více ideologicky fragmentovaná. Bojovníky
takzvaného Islámského státu propojuje fundamentální islamismus, jejich cílem je obnovení
historického chalífátu. Syrští Kurdové operují jednak na etnickém základu, ale zároveň je
spojuje jednotná ideologie.
K syrskému povstání vedlo mnoho faktorů. Jednoznačně nálada okolo arabského jara
v celém arabském světě, mimo to však musím zmínit zvyšující se sociální rozdíly již od
nástupu Bašára Asada roku 2000. Převzetí represivních taktik jeho otce zostřovalo napětí
vládnoucí vrstvy se zbytkem společnosti. V neposlední řadě byla Sýrie mezi lety 2006 až
2010 postihnuta environmentální krizí, konkrétně nejhorším obdobím sucha v její moderní
historii. Vzhledem k nezanedbatelnému agrárnímu charakteru země bylo postiženo stovky
tisíc farmářů, což vedlo k chudobě a nucené migraci z rurálních oblastí do měst. Již
zmíněné sektářství bezpochyby sehrálo také svou roli, neboť většinově sunnitská populace
zde od převzetí moci Háfizem Asadem a alávity roku 1971 žila pod tuhými represemi této

16

menšinové šíitské náboženské skupiny.
Po přijetí řešení protestů silou ze strany vlády, včetně obklíčení a ostřelování měst, kde se
nacházela centra protestů (například Homs), se protestující skupiny začaly také
vyzbrojovat zbraněmi. Současně s tím se do konfliktu prozatím diplomaticky vložily
sousední státy a globální velmoci. USA a státy EU začaly v srpnu 2011 požadovat
odstoupení prezidenta Asada. Saudská Arábie, Turecko a Katar se přidaly na stranu
opozice, a kromě diplomatických kroků jí poskytly také podporu ve formě dodávek zbraní.
V červenci 2011 bylo pozastaveno členství Sýrie v Lize arabských států, ta zároveň
společně s USA a EU na hlavní představitele Asadovy vlády uvalila sankce. Na stranu
syrské vlády se naopak postavily její dlouhodobí spojenci, Rusko a Írán. Rusko společně
s Čínou využilo svého práva veta v Radě bezpečnosti OSN a v říjnu 2011 zablokovalo
rezoluci požadující Asadovo odstoupení (SC UN 2011).
V polovině roku 2012 opoziční síly dospěly ke konsensu a ustanovily Národní koalici sil
revoluce a syrské opozice. Syrští rebelové současně donutili vládní síly k ústupu z území
na severu a východě země5, dobyli také východní část největšího syrského města Aleppa.
Ve stejném období obsadily kurdské jednotky YPG 9 měst na severu země, včetně Kobani,
Afrínu a částí Kámišlí a Aleppa. Města byla jednotkami obsazena bez rozsáhlejšího boje,
neboť syrská armáda již byla stažena k bojům v ostatních částech země proti FSA
(Political Geography Now 2012). Jejich územní zisky společně s tvorbou nové vlády na
dobytém území budu později analyzovat v samotné podkapitole.
Do konfliktu se postupně zapojil další aktér, Islámský stát. Jako Islámský stát se Al-Kaida
označila v Iráku ke konci roku 2006 (iDNES.cz 2006). Později vůdce Al-Kaidy v Iráku,
Abú Bakr al-Bagdádí, deklaroval vznik Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), dále
známějšího jako Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) či Islámský stát (IS). Od dubna 2013
začalo toto islamistické hnutí přebírat stále větší iniciativu v bojích na území Sýrie. Bylo
postupně početně posilováno, neboť mnoho bojovníků původně z FSA se v důsledku
propagandy a nedostatečných úspěchů FSA v bojích radikalizovalo a přešlo k ISIS. Od
zapojení do bojů do roku 2015 jeho jednotky kontrolovaly 78 000 km2 z území Sýrie a
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Iráku, mírně přes 12 % území obou států.6

2.1. Nejvýznamnější momenty kurdských milic ve válce
PYD, potažmo YPG, se do konfliktu původně nezapojily a soustředily se na obranu
kurdských území v severní Sýrii. Jak jsem již uváděl, po stažení syrské armády z Kurdy
obývaných území bylo toto obsazeno YPG. Převzetí se neobešlo bez drobných potyček ani
ultimáta pro vládní jednotky. To vydaly YPG 20. července 2012, vyzívající syrskou
armádu k úplnému stažení z kurdských oblastí a varující před násilným vytlačením, pokud
by se tak nestalo. Většina měst byla skutečně vyklizena úplně a převzata beze ztrát,
z celého postupu se mi podařilo na straně Kurdů dohledat pouze jednotky zraněných, a
jednu oběť protestujícího aktivisty (Adib Abdulmajid 2012).
Po obsazení kurdských měst a oblastí YPG nepokračovaly v útoku. V interview z 2.
prosince 2012 uvedl Saleh Muslim (od 2010 do 2017 předseda PYD), že „Kurdské oblasti
jsou stále mírumilovné, pod vedením PYD a nedopustí válku“ (Gunes a Lowe 2015).
Změnu této politiky lze pozorovat po útoku Fronty an-Nusrá na kurdské město Ras al-Ayn,
ležící na hranicích Sýrie a Turecka. Následkem této události přešly kurdské milice
z obranných pozic do útoku a snažili se zajistit další oblasti, z obav před postupem dalších
bojujících stran v Sýrii proti nim.

2.1.2 Obležení Kobani
Naprosto klíčovým momentem vojenských aktivit kurdských milic byla 133denní obrana
města Kobani, centra jednoho ze tří kantonů autonomní oblasti Rojava, proti ISIS. Přestože
město leží na Turecko-Syrské hranici, Turecko odmítlo poskytnout obleženým jednotkám
kurdských milic pomoc. Situace obránců ze začátku vypadala beznadějně, vyzbrojeni
pouze lehkými zbraněmi byli nuceni se bránit zatím neporaženému a těžce vyzbrojenému
ISIS. Kurdové nebyli schopni zabránit útočníkům v proniknutí do města a bylo
predikováno vítězství ISIS a masakr obránců i civilistů ve městě, kteří by nestihli utéct
přes hranici do Turecka. Obléhaní se ovšem dočkali posil ze Severního (Iráckého)
Kurdistánu, včetně těžké vojenské techniky a munice, a malého počtu bojovníků PKK
(France 24 2015). Zároveň USA zahájily společně s jimi vedenou koalicí letecké údery
proti pozicím ISIS okolo Kobani. S touto pomocí bylo město ubráněno a osvobozeno. Celý
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průběh obléhání od 13. září 2014 do 26. ledna 2015 znázorněný v příloze číslo 6.7
Ubránění Kobani je obecně uznáváno jako „turning point“ války proti ISIS. Pro mne jsou
však mnohem důležitější dva výše zmíněné momenty podpory, jaké se dostalo YPG.
Regionální podpora, kombinovaná s mezinárodní, poskytla syrským Kurdům a Rojavě
(kurdské označení pro „Západ“, označuje se tak jimi ovládaná oblast v Sýrii, jinak také tzv.
„Západní Kurdistán“) bezprecedentní legitimitu. Pro Kurdy šlo o symbolické vítězství,
nastartovalo kurdský nacionalismus v Sýrii, který nikdy předtím nebyl na takové úrovni.
Kupříkladu ministr obrany syrského Kurdistánu v Kobani říká, že „bitva o Kobani ve
skutečnosti trvala rok a půl, neboť již předtím muselo město čelit útoků skupiny Fronty alNusrá a podobným“. Dále vyzdvihuje „obranu jednotek YPG a YPJ pouze s kalašnikovy
proti tankům a artilerii, na rozdíl od měst dobytých ISIS předtím (Rakká, Minbic, Bab,
Dera Zor)“ a své bojovníky označuje za „mučedníky svobody“ (Ekurd Daily 2014). Jeden
z představitelů vládnoucí koalice v Rojavě přirovnal Kobani k bitvě o Stalingrad: „Bitva o
Stalingrad úplně změnila balanci ve válce, stejnou roli nyní hraje Kobani“. Na dotaz
ohledně dalšího vývoje, s poukazem na neúčast Kurdů na ženevských konferencích
týkajících se Sýrie, odpověděl „Kurdové jsou nyní v popředí syrské revoluce. Bez nás
žádná revoluce v Sýrii nebude“ (M. Ali Çelebi 2014).

2.1.3 Bitva o Afrín
Oblast na severozápadě Sýrie okolo města Afrín byla do ledna 2018 pod kontrolou SDF.
Začátek operace „Olivová ratolest“ v Afrínu, ohlásil Erdoğan 20. ledna 2018. K turecké
armádě se při této ofenzivě připojila také FSA, se zapojením až 25 000 bojovníků. Turecko
tento akt označilo za záležitost národní bezpečnosti a jako operaci proti teroristické
organizaci (Reuters 2018a; The Washington Post 2018). Turecký útok mimo jiné reagoval
na ostřelování tureckého území z oblasti kantonu Afrín a na vzrůstající vliv Íránu, který je
úměrný úspěchům Asada.
Od začátku operace se ukázalo, že přes nesporné zkušenosti získané v boji proti IS a
dobrou disciplínu nejsou milice SDF schopny čelit velké konvenční armádě, jakou
disponuje Turecko, dle Global Firepower indexu 9. nejsilnější na světě (GFP 2018). Proti
moderní armádě, podporované nálety a těžkou bojovou technikou včetně desítek tanků,
neměly kurdské milice příliš možností uspět. Navíc nemohly využít letecké podpory USA,
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jako tomu bylo v bojích proti ISIS. Do konce března 2018 kontrolovalo Turecko a jím
podporované povstalecké skupiny celou oblast, cca 2000km2. Ztráty v bojích byly na
straně SDF 798 vojáků, útočící jednotky zaznamenaly ztrátu 696 vojáků z Tureckem
podporovaných milic a 61 tureckých vojáků. Odhaduje se také, že v souvislosti s boji o
oblast zemřelo 300 civilistů. K útěku z oblasti bylo nuceno 200 000 civilistů.
V oblasti zůstaly bojeschopné pouze partyzánského jednotky YPG a YPJ, které se od
dubna 2018 se soustředí v rurálních oblastech a podnikají útoky na FSA a turecké vojáky
v okolí Afrínu.

2.2. Vývoj kurdské armády: jednotky YPG a YPJ
Kurdské Lidové obranné jednotky (YPG) byly založeny roku 2004, necelý rok po vzniku
strany PYD, jako její ozbrojené křídlo. Od začátku občanské války doznal jejich počet,
bojeschopnost i výbava značné expanze. Ženské obranné jednotky (YPJ) vznikly roku
2012, jedná se o čistě ženskou kurdskou milici. Na rozdíl od iráckých kurdských jednotek
pešmerga („ti co čelí smrti“) se tyto milice raději nazývají „partyzánskými bojovníky“.
Nejvyšší orgán velící jednotkám YPG je Vojenská rada, čítající 55 členů. Ta se schází
každých 6 měsíců, reálné rozhodování tedy většinou spadá na jednotlivé operující
jednotky. To jim poskytuje velkou výhodu ve flexibilitě a adaptaci na každodenní vývoj na
bojišti. Zároveň je tak umožněno praktikování partyzánského boje v místním terénu, který
dobře znají, v čemž dobře trénovaní a organizovaní vojáci YPG y YPJ vynikají.
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2.2.1 Početní stavy a výzbroj kurdských milic
Od svého založení fungovaly YPG v ilegalitě. Z té vystoupily se začátkem syrského
povstání s cílem bránit kurdské území. Roku 2012 disponovaly YPG 7 brigádami,
dislokovanými ve městech Kámišlí, Kobani, Ras al-Ayn, dvě pak v regionu Afrín a dvě
v regionu Derik. Další brigáda byla na konci tohoto roku založena v regionu Al-Bab
(Scientiahumana 2012).
Do roku 2015 už je uváděno 50 tisíc bojovníků v YPG a 10 tisíc v ženských jednotkách
YPJ (Gunes a Lowe 2015; Syrian Civil War Map 2018). Agentura Reuters odhadovala
roku 2016 počet bojovníků obou milic také na 60 tisíc, ovšem dle jejího zjištění 24 tisíc
z tohoto počtu byly příslušnice YPJ. Reuters zároveň uvádí, že během roku 2016 bylo
založeno 10 nových praporů, každý o síle 300 bojovníků. Mluvčí kurdských milic, Redur
Xelil, v rozhovoru pro agenturu deklaroval cíl dosažení počtu 100 tisíc bojovníků do
poloviny roku 2017 (Reuters 2017).
Ve výzbroji milic můžeme v době před vyzbrojením západními státy z drtivé části nalézt
lehké zbraně. Páteřní zbraní jsou bezpochyby legendární útočné pušky AK-47. Jakýkoliv
výcvik bojovníků a bojovnic kurdských milic se neobejde bez této zbraně. Postupem času
se do výzbroje Kurdů dostaly i těžší zbraně, buďto ukořistěním v boji, nebo dodávkou,
většinou od KRG nebo PKK, případně nepřímo od externích aktérů.Ke konci května 2017
se začaly objevovat zprávy o přímých dodávkách zbraní a bojových vozidel od USA.
Pentagon uvedl, že jde o přípravu na znovudobytí města Rakká, k čemuž se SDF v čele
s YPG chystaly. Dle vyjádření Pentagonu je YPG „jediná pozemní síla, která může
úspěšně dobýt Rakká v blízké budoucnosti“. Jednalo se o dodávky útočných pušek AK-47,
lehkých kulometů a vozidel (Al Jazeera 2017; NBC 2017). Mezi dalšími zbraněmi bylo
například tisíc protitankových střel AT-4, 3 tisíce protitankových střel RPG-7 nebo přes
sto minometných systémů ráže 60mm (Daily Sabah 2017).
Speciální komando jednotek YPG bylo dle zjištění serveru Military Times z května 2017
také vyzbrojeno zařízeními užívanými americkými speciálními jednotkami. Jedná se
například o noční vidění nebo laserové zaměřovače (Military Times 2018).
Kurdské milice v průběhu války zaznamenaly kvalitativní i kvantitativní polepšení.
Významným momentem pro ně byl také výcvik, který jim byl poskytnut americkou
armádou. Koalice vedená USA také v lednu 2018 začala cvičit hraniční stráž „Syrian
Border Security Force (BSF). Její konečná síla má dosáhnout 30 tisíc vojáků.
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2.2.2 Ostatní milice SDF
Syrské demokratické síly se skládají z dalších bojových skupin. První je Jaysh al-Sanadid,
milice arabského kmenu Shammar. Byla zformována pro obranu před IS v roce 2013. Jako
hlavní cíl si klade získání autonomie pro kmen Shammar a bezpečnost guvernorátu AlHasaká. Spojení s SDF se nejprve zdráhaly, v rozhovoru pro Syria:direct jejich mluvčí
oznámil, že „kooperace s SDF neslouží našim cílům a principům“ (SYRIA:direct 2015).
Po společných vojenský operacích proti IS ovšem změnili názor a na přelomu let 2015 a
2016 Jays al-Sanadid rozhodla do alince s YPG a YPJ vstoupit. Síla milice je přibližně
9 000 můžu, vyzbrojených především lehkými zbraněmi.
Druhou významnou milicí, která SDF spoluzakládala, je Jaysh al-Thuwar. V té bojují
Kurdové, Arméni a Turkmeni, celková síla je odhadována na 3 000 mužů. Milice nebyla
vycvičena v rámci podpory USA poskytované od roku 2014 vybraným ozbrojeným
skupinám bojujícím proti IS, neboť nechtěla být omezena pouze na boj právě proti IS, ale
chtěla si ponechat možnost bojovat také proti syrské vládě. Milice Jaysh al-Thuwar se
skládá z několika menších brigád, většinou s velmi blízkým smýšlením a cíli.
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3. Geopolitické vlivy v syrské občanské válce a na syrské Kurdy
„Geopolitika umožňuje globálnější pohled na vzájemný vztah mezi politickými jevy a
procesy a geografickým prostorem, překonávajíc tak národní měřítko“ (Hnízdo 1994).
„Geopolitika je o interakci mezi státy a říšemi v určitém zeměpisném prostředí“ (Sempa
2017).
V této práci mě zaprvé zajímá postup a zisky kurdských jednotek a za druhé geopolitické
zájmy velmocí a regionálních mocností v dané oblasti Blízkého východu, zvláště pak
v oblasti Rojavy, Západního Kurdistánu. Velký Kurdistán se vždy nacházel na křižovatce
geopolitických zájmů mocností. Ty se zde kříží dodnes a vyřešení či ustálení situace se
v nejbližší době nedá očekávat. V současnosti je z celé oblasti Kurdistánu největší
pozornost věnována Rojavě.
Nedílnou součástí interních státních konfliktů jsou v dnešním světě intervence externích
aktérů. Rozhodně však nelze o fenomén současný, tyto intervence byly přítomny i dříve.
Jak uvádí již George Modelski, „intervence do interních válek jsou téměř nevyhnutelné,
jsou skutečně neodmyslitelnou logikou situace“ (Modelski 1961). Toto potvrzuje ve své
práci i Alexis Heraclides, který při studii 6ti povstaleckých hnutí z let 1960 – 1980 doložil
intervenci celkem 72 externích aktérů (Heraclides 1990). Stejně tak současná občanská
válka probíhající v Sýrii zaznamenala množství zahraničních intervencí, které jsou navíc
determinovány a umocněny rozsáhlými geopolitickými zájmy mocností v tomto regionu.
Podobně jako již několikrát v historii celé kurdské etnikum, je nyní také syrský Kurdistán
uzavřen mezi četnými konfliktními zájmy.

3.1 Postoje jednotlivých externích aktérů
3.1.1 USA
Zajímavý geopolitický pohled přináší Karen Culcasi. Zasadil do kontextu geopolitické
zájmy USA od roku 1945 do roku 2002 a kartografické zobrazení oblastí obývaných
Kurdy. Argumentuje obecným „přijímáním map jako objektivní a vědecké prezentace
světa, a tudíž téměř nezpochybnitelností, z čehož plyne jejich přesvědčivost a síla“
(Culcasi 2006). Po dobu studené války byli Kurdové z geopolitického hlediska vnímáni ze
strany USA jako nepřátelé. Ve svých závěrech autor upozorňuje na geopolitický diskurz
promítnutý skrze mapy, který marginalizoval Kurdy v celé oblasti a reflektoval politiku
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zjednodušování a přehlížení. Mluví také o orientálním diskurzu podporujícím dominantní
geopolitické postavení USA, západní centrismus a nadvládu. Na konci této studie z roku
2006 poukazuje na změnu geopolitických zájmů USA a jejich podporu Iráku a Iráckému
Kurdistánu, z čehož ovšem zároveň dovozuje možné další proměny v přístupu USA ke
Kurdům a Kurdistánu.
Ke změně geopolitického diskurzu zde skutečně došlo a USA po podpoře Iráckého
Kurdistánu pomohly i kurdským milicím v syrské občanské válce. V čele koalice zemí
NATO a dalších spojenců (celkem 60 států) zahájily letecké nálety proti pozicím ISIS a
následně na podporu kurdských milic. Mezinárodní operace dostala pár měsíců po svém
začátku název „Bytostné odhodlání“ (Inherent Resolve). První nálety proti ISIS byly
koalicí podniknuty 23. září 2014 (PRI 2017). Pro USA se jedná o těžkou pozici. Dva
stabilní státy v regionu, zároveň jejich spojenci, mají na svém území významné kurdské
menšiny: Turecko a Irák. Není v jejich zájmu dovolit dělení iráckého území, proto jim
vyhovuje udržení statutu quo autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. Současně potřebují
stabilní Turecko, jednak jako spojence v regionu a na druhou stranu člena NATO,
disponující druhou nejsilnější armádou aliance. V Turecku se navíc nacházejí dvě velké
americké vojenské základny (Incirklik a Diyarbakir), klíčové pro jejich operace v oblasti a
je zároveň centrem pro transport ropy a plynu, propojujícím Kavkaz se Středozemním a
Černým mořem (Gutaj a Al 2017).
Přes nejasnou a „bankrotující zahraniční politiku USA neschopnou reflektovat změny
v regionu“ (Gunter 2015) byly USA donuceny vyvažovat vliv Ruska a Íránu v regionu a
udržet syrské Kurdy na bojišti jako své spojence, kteří jsou navíc schopni efektivně bojovat
a vítězit v pozemním boji proti ISIS. Přes nesouhlas Turecka sáhla Trumpova
administrativa v roce 2017 k přímým dodávkám zbraní pro YPG, jak jsem ovšem uváděl
již v kapitole popisující bojeschopnost kurdských milicí. Z geopolitického hlediska je však
v tomto zapotřebí spatřovat široký manévrovací prostor USA, které si neváhaly toto na
úkor Turecka dovolit. Na opačné straně ovšem také nebránily a nebrání Turecku ve
vojenských akcích proti Rojavě.

3.1.2 Ruská federace
Ruské geopolitické zájmy v oblasti jsou dlouhodobé a pro federaci se jeví jako klíčové. Již
Háfiz Asad byl blízkým spojencem Sovětského svazu a vazby přetrvaly i do 21. století.
Důležitým partnerem Ruska je Sýrie ihned z několika důvodů. V první řadě jde Rusku o
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udržení vlivu na region, jeho jediným dalším spojencem zde je jen Írán, který by v případě
pádu Asada zůstal osamocen a jeho i ruská pozice silně oslabena. Zadruhé se v Sýrii
nachází ruský pronajatý přístav Tartus – jediný ve Středozemním moři. Slouží mu jako
nepostradatelný pro opravy a zásobování válečných lodí plujících zpět do Černého moře
(The New York Times 2012). Neposlední kontakt Ruska a Sýrie můžeme spatřit ve
vojensko-ekonomické spolupráci. Sýrie totiž nakupuje vojenskou techniku z oblasti
protiletadlových střel nebo vojenských letadel (Tichý 2015).
Prezident Vladimir Putin, za situace na bojišti nepříznivé pro syrskou armádu, z výše
uvedených důvodů nařídil leteckou ofenzivu v Sýrii, sice s oficiálním cílem oslabení ISIS,
ovšem po přihlédnutí ke zmíněným důvodům a pozdějšímu zmapování cílů, na které mířily
ruské nálety, se snadno dedukovatelným zástupným cílem podpory jednotek Bašára Asada.
Území ovládaná syrskou armádou a cíle náletů ruských vojenských letadel z podzimu 2015
a jara 2016 jsou znázorněny v příloze č. 7 a 8.8
S dalším pádným důvodem Putinovi podpory syrskému režimu přišel časopis Foreign
Affairs. Její původ je dle tvrzení autorka v pokusech Čečenska o secesi od Ruské federace,
které Rusko brutálně potlačilo a secesi zabránilo. Nejnebezpečnější rebelující skupinou zde
představovali radikální sunnitští islamisté, podobně jako v Sýrii. Autorka článku, Fiona
Hill, argumentuje Putinovou percepcí syrské války jako „posledního globálního bojiště,
kde dochází ke střetu sekulárního státu se sunnitským islamismem“ (Hill 2013). Pro
Rusko, s nezanedbatelnou populací sunnitských muslimů na Severním Kavkaze, regionu
Volga a včetně velkých měst, Moskvu nevyjímaje, by rozpad Sýrie, navíc geopoliticky
významného státu, vedoucí k nekontrolovatelnému šíření sunnitského islamismu, bylo
skutečným nebezpečím (Hill 2013).
Rusko a s ním společně i Čína, která společně s ním stojí na straně Asada, se též obávají
vzniku precedentu, který by v budoucnu mohl dát příčinu ostatním mezinárodním aktérům
k intervenci do jejich domácích záležitostí. Z tohoto pohledu jsou jejich obavy soustředěny
hlavně na oblast porušování lidských práv, kvůli které by došlo k intervenci v Sýrii proti
Asadovi a potažmo poté potenciální hrozbě zasahování do Ruské a Čínské domácí politiky.
I z tohoto důvodu můžeme od začátku konfliktu pozorovat podporu, zásobování a následně
i vojenské dodávky a vojenskou intervenci na straně Asada (Gunter 2013).

8

viz příloha č. 7 a 8 (mapy)
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3.1.3 Turecká republika
Turecko jako regionální velmoc, s 822 km dlouhou hranicí se Sýrií je od začátku
v konfliktu nevyhnutelně zainteresováno. V Turecku zároveň žije 20 milionů Kurdů, není
pro něj tedy možné ignorovat kurdskou Rojavu, vzniklou na jeho hranicích.
Od začátku stálo Turecko na straně povstalců proti vládě. Ze své pozice vcelku logicky,
jako protiváha šíitské alávitské vládě, se chopilo šance zvýšit svůj vliv v regionu.
Nezanedbatelně by totiž bylo schopno projektovat svůj vliv a své požadavky na vznik nové
syrské vlády a následně na vývoj celého Blízkého východu. Dobře to odráží projev
ministra zahraničí Ahmeta Davutoğlu před tureckým parlamentem z roku 2012: „Jsme u
zrodu nového Blízkého východu, my budeme vlastníkem, služebníkem a pionýrem tohoto
nového Blízkého východu“ (Odintsov 2018). Podle některých autorů má Turecko zájem na
vytvoření „sunnitského půlměsíce“ od iráckého Kurdistánu po Gazu (Karaveli in Odintsov
2018).
S pozoruhodným tvrzením týkajícím se vztahu Turecka k Rojavě přišel doktor politické
geografie na Soranské univerzitě v iráckém Kurdistánu, Till F. Paasche. Dle něj podpora
kurdských milicí neznamená ohrožení teritoriální integrity Turecka. Uznává, že PKK a
PYD jsou vzájemně silně propojené, argumentuje však jejich rozdílností. Sdílejí sice
ideologii a PKK poskytla výcvik i pomoc v boji, na druhé straně však PYD nikdy nebyla
západními velmocemi zařazena na seznam teroristických organizací, naopak se jí od nich
dostává podpory. PKK také od počátku fungovala jako elitářská strana a primárně
využívala partyzánské taktiky, zatímco PYD operuje na „heterogenním urbanizovaném i
venkovském území a kooperuje zde s ostatními politickými stranami, členy odlišných etnik
i náboženství“ (Paasche 2015). Autor také zmiňuje fakt, že PYD není separatistickou
organizací (lepší vyjádření by dle mého názoru bylo secesionistickou organizací), jež by
chtěla měnit hranice Sýrie.
Přes výše zmíněné tvrzení Turecko zasahuje proti větší integraci Rojavy poměrně
intenzivně. Jak jsem již psal výše, odmítlo například poskytnout pomoc obleženému
kurdskému městu Kobani. Z Tureckého pohledu by se jednalo o posílení pozice PKK, což
je v přesné opozici tureckých zájmů. Je zde také důležité znovu zmínit dřívější spolupráci
syrské vlády s PKK, umožnění vzniku a existence výcvikových center na svém území,
včetně poskytnutí útočiště vůdci a ideologovi PKK Abdullahu Öcalanovi až do roku 1998.
Toho si všímá také Michael M. Gunter a mluví o stále trvající tiché podpoře mezi PKK a
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Asadem (Gunter 2015).
V případě tureckého vztahu k syrskému Kurdistánu se dle mého mínění dá uvažovat také o
konceptu konstrukce hrozby Davida Campbella. V rámci tohoto konceptu se stát snaží
poukazováním na vnější (ne)existující nebezpečí pro státní bezpečnost formovat svou
vnitřní politiku. Zahraniční politika a její projekce se stává primárně nástrojem
vnitropolitického konfliktu. Erdoğanova vláda má ve vývoji v Sýrii ideální příležitost, jak
ospravedlnit svůj postup proti PKK uvnitř Turecka. Generálním označováním kurdských
jednotek za teroristické si buduje prostor pro ozbrojené zásahy a také navozuje pocit
neustálého ohrožení. Následně se profiluje před voliči jako jejich ochránce až „spasitel“ a
generuje tak politické body.
Specifickou oblastí v tureckém zájmu je kanton Afrín. Ke konci srpna 2016 se turecká
armáda přímo zapojila do osvobození města Jarablus v severní Sýrii od ISIS. Bylo využito
speciálních jednotek včetně tanků a zároveň zásadní podpory mířenou pro FSA v oblasti
(CNN 2016). Tímto vstupem turecké armády a převzetím území od ISIS došlo k oddělení
kantonu Kobani a Afrín. Tyto nebyly pod kurdskou kontrolou ani předtím teritoriálně
propojené, ovšem jejich spojení bylo hlavním cílem kurdských milic v oblasti a v bojích
proti ISIS ho postupně dosahovaly. Turecká intervence toto znemožnila a kantony účinně
oddělila. Dalším krokem, ke kterému Turecko přistoupilo v rámci hájení svých
geopolitických zájmů, byla vojenská operace „Olivová ratolest“ v Afrínu a jeho dobytí,
které je popsáno v kapitole 2.1.

3.2.4 Íránská islámská republika
Írán je dlouhodobým spojenec Sýrie. Od Asadova převzetí moci 1971 a Íránské islámské
revoluce 1979 vládnou v obou zemích šíitští muslimové, přestože s velmi rozdílnými
politickými systémy. Od 80. let 20. století je však propojoval ještě společný nepřítel, Irák
Saddáma Husajna. V občanské válce je Írán zapojen zaprvé svými milicemi a zadruhé
skrze jím podporovanou teroristickou organizaci Hizballáh. Obecně se Íránská podpora
Asadovu režimu považuje za účinnou. „Jeho expertíza, zkušenosti a trpělivost poskytly
dobrou pomoc a do značné míry umožnily zotavení syrské vlády po vážných neúspěších
z roku 2012“ (Hokayem 2014).
Dalším důvodem podpory syrského režimu je kromě dlouholetého spojenectví nepochybně
potřeba vyvažovat moc Saudské Arábie a ostatních sunnitských států perského zálivu. Ty
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se přidaly k podpoře FSA, s cílem svržení Asada. Jejich počáteční angažmá ovšem nebylo
pro opozici velkým přínosem, neboť se nedokázaly koordinovat, a navíc si hlavně Saudská
Arábie s Katarem navzájem spíše konkurovaly, nevyměňovaly zpravodajské informace a
finanční podporu poskytovaly neefektivně. Na neefektivitě financování opozice však měla
nemalý podíl také její celková roztříštěnost a nepřestávající štěpení (Hokayem 2014).
S nástupem šíitské vlády v Iráku se Íránu otevřely možnosti k znovuobnovení myšlenky
takzvaného šíitského pásu, tedy sousedících zemí pod vládou Šíitů, od Iráku přes Sýrii po
Libanon. K realizaci bezpodmínečně potřebuje Asada a aláwity u moci v Sýrii, i proto
nechce dopustit jeho pád, teritoriální nestabilitu nebo dokonce rozpad Sýrie. Jeho situace je
v jasné opozici proti zvyšujícímu se vlivu syrských Kurdů.
Je zjevné, že Írán je hlavním spojencem Bašára Asada v oblasti. Zároveň ovšem po dobu
války přímo nezapříčinil ztráty území kontrolovaného SDF. Vzhledem k rivalitě
s Tureckem nepředpokládám jakoukoliv spolupráci s ním při útoku na Federaci Severní
Sýrie, pokud k takovému pokusu ovšem přistoupí Syrská armáda, je velmi pravděpodobné,
že ji Írán vojensky i logisticky podpoří, stejně jako činil v dosavadním průběhu konfliktu.
Stejně jako pro Rusko, i pro Írán se varianta převzetí kontroly nad územím v současnosti
kontrolované SDF Asadem jeví jako nejpřijatelnější.
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4. Politické a teritoriální konsekvence účasti syrských Kurdů ve
válce: autonomní oblast Rojava a Demokratická federace
Severní Sýrie
V této kapitole se budu zabývat konkrétními proměnami teritoria ovládaného syrskými
Kurdy a zároveň s tím analyzovat činy a prohlášení jejich představitelů a reprezentantů
států mající vliv na sílu jejich pozice.
Území, včetně politického zřízení zde, ovládané Kurdy, se v průběhu války postupně
proměňovalo. Jak již bylo uvedeno, ke konci července 2012 byla z oblasti Rojavy stažena
většina vládních jednotek. Od této doby můžeme mluvit o de facto autonomní oblasti pod
správou Kurdů. Na tomto území, konfederovaném ve 3 kantony (Afrín, Kobani a Jazíra) o
rozloze přibližně 18 300 km2 žilo okolo 4 milionů obyvatel. Jednotlivé kantony od sebe
byly vzdáleny přibližně 100 km. Jedná se o polyetnickou oblast, vedle většinových Kurdů
se zde nachází také Arabové, Asyřani, Turkmeni, Arméni, Cirkasiáni a Čečenci. Salih
Muslim Muhammad se ke vzniku tohoto útvaru vyjádřil následovně: „Vypracovali jsme
projekt demokratické autonomie. My, jako Kurdské svobodné hnutí… odmítáme modely
jako federalismus, konfederalismus, samosprávy a autonomie, náš cíl je ve zformování
Kurdské společnosti, zformování svobodné osobnosti, osobnosti se svobodnou vůlí…
Cílem je obnova společnosti zezdola nahoru.“ (Salih Muslim Muhammad in Gunter 2013)
Hlavní a téměř jediné ekonomické odvětví představuje těžařský průmysl ropy a zemního
plynu v Jazíře, následovaný zemědělstvím i v ostatních kantonech, především pěstováním
pšenice. Syrský režim zde, záměrně, nestavěl žádná zařízení pro zpracování těchto
nerostných surovin, proto alespoň základní struktury byli místní obyvatelé nuceni vystavět
svépomocí a z dostupných materiálů (Capitalism Nature Socialism 2015).
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Politické strany v čele s PYD a Kurdish National Council (KNC) se spojily v Kurdish
Supreme Committee (kurdsky Desteya Bilind a Kurd; DBK) s cílem spravovat držené
území. Hlavní ideologií se prosadil tzv. demokratický konfederalismus, vycházející
z myšlení Abdullaha Öcalana. Tento politický směr, jež Öcalan sám nazývá „demokracií
bez státu“ (Öcalan 2015), stojí na pěti hlavních pilířích:
•

právo na sebeurčení

•

ne-státní demokracie (v podstatě má fungovat namísto státu, Öcalan ovšem
nevylučuje možnost spolupráce se státem)

•

municipalismus (převádění maximálního možného množství rozhodovacích
pravomoci na nižší správní celky, participace na politice „zespoda nahoru“

•

konfederalismus, eliminace rozhodování ve „vyšších patrech“, podpora demokracie
„zespoda nahoru“ (tento bod je specifický pro Blízkovýchodní společnosti, dle
Öcalana je jeho řešení uplatnitelné ideálně pro tuto oblast, konfederační struktura
odpovídá zdejší tradiční společnosti)

•

anti-nacionalismus (také primárně cíleno pro Blízký východ, Öcalanova verze
národnost nepopírá, ale snaží se jí oddělit od její statičnosti (Capitalism Nature
Socialism 2015))

Nemělo by zůstat bez povšimnutí, že demokratický konfederalismus přijala za svůj hlavně
strana PYD, nikoliv ovšem KNC. Za tím vidím především její afilaci k PKK, ideologicky
je hodně ovlivněna touto stranou a Öcalanem. S přihlédnutím k její politické a vojenské
dominanci v Rojavě není překvapením, že tuto ideologii zde dokázala prosadit. To se jí
povedlo po zformování koalice TEV-DEM, neboli Movement for a Democratic Society,
kterou tvoří strany PYD, SUP, PADKS a PYLK. SUP je stranou Asyřanů, s progresivním a
federalistickým programem, zbylé dvě jsou kurdské strany. Nebudu se hlouběji zabývat
ideologií a ostatními stranami kromě PYD a pokusím se v dalším textu naznačit, jak pozici
Rojavy pomohly bojové úspěchy kurdských milic a jak ji ovlivnily externí aktéři.
Jak jsem uváděl na začátku, Kurdové v Sýrii od jejího vzniku 1948 obývali tři teritoriálně
oddělené kantony. Čelili dlouhodobým represím, snahám o arabizaci, někteří dokonce
odebírání občanství a vylučování na okraj společnosti (census v guvernorátu Hasaká
z 10.10.1962) či přesidlování. Jimi osídlené kantony, nad kterými však neměli žádnou
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kontrolu, jsou znázorněny na mapě v příloze číslo 1. 9 Jednalo se o cca 9 % rozlohy Sýrie.

4.1 Kurdské oblasti od roku 2011 do obležení Kobani
Bašár Asad na začátku protestů na jaře 2011 postupoval vůči Kurdům na severu země
obezřetně, až vstřícně. Jako největší etnickou menšinu si je se sílícími protesty arabské
opozice chtěl naklonit, aby pro něj nepředstavovali další hrozbu. Asad dekretem ze 7.
dubna 2011 udělil všem Kurdům z provincie Hasaká, registrovaným jako „ajanib“ (cizinci)
i neregistrovaným vůbec („maktumiin“) syrské občanství. Vzhledem k více jak půl století
opresí a potlačování politických i lidských práv Kurdů však tento krok neměl na
následující události závažnější vliv.
Oblasti Afrín, Kobani a Jazíra, získali Kurdové pod svou kontrolu ke konci července 2012.
Bez velkého odporu stahující se syrské armády, dříve zde dislokované kvůli kontrole
Kurdy osídleného území, je vojensky obsadily jednotky YPG. Některé z takto obsazených
měst jsou uvedena výše. Od té doby existovala de facto autonomní oblast Rojavy v rámci
Syrské arabské republiky. Tyto tři oblasti byly konfederovány do kantonů.
V této chvíli shledávám důležitou reakci Turecka k vyhlášení autonomie. Ihned po
oznámení uvedl turecký ministra zahraničí Ahmed Davutoğlu: „Takováto autonomie
nemůže být vyhlášena jednostranně“ a „Není možné akceptovat jakoukoliv de facto
deklaraci autonomní entity v Sýrii a povede to jen k dalším krizím.“ Z rezolutních
prohlášení můžeme vysledovat nevoli Turecka k této deklaraci, kterou později potvrdilo i
(ne)pomocí jednotkám YPG při obranně Kobani.
Ustanovená konfederace se začala přibližně od dubna 2013 potýkat primárně s vojenskou
hrozbou ze strany ISIS. Oproti němu nedisponovaly YPG ani YPJ prakticky žádnými
těžkými zbraněmi ani těžkou bojovou technikou. Na druhou stranu díky silné
decentralizaci, vyžadované demokratickým konfederalismem, nemusela příliš řešit
zakládání a řízení státních institucí. Zajímavé je, že území Rojavy nepředstavovalo pro
ISIS z geopolitického hlediska zásadní nebezpečí. Důvod ofenzivy proti Kurdským
kantonům leží podle mě spíše v bezhlavé rozpínavosti chalífátu a nevraživosti
k jakémukoliv sekularismu.
Společně s útokem na Kobani dobyl ISIS na Kurdech také velká území od jihu Jazíry.
V lednu 2015, před definitivním odražením útoku na Kobani, ovládali Kurdové o cca 7 000
9
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km2 méně území v porovnání s červencem 2012. Těžká bojová technika, včetně tanků, tzv.
„obrněných náklaďáků“ naplněných výbušninami10, SUV s těžkými kulomety na korbě a
pevné odhodlání zvítězit ve jménu své ideologie určovaly postup ISIS. Na druhou stranu,
jednotky YPG i YPJ též prokazovaly obrovské odhodlání, neváhajíce přinést velké oběti, i
na životech (International Business Times 2015), pravděpodobně vycházející primárně ze
skutečnosti, že bránily „své“ čerstvě nabyté území. Pro západní země bylo důležité zastavit
postup ISIS v celé Sýrii, i Iráku. USA, od začátku stojící na straně opozice a požadující
odstoupení Asada, byly nuceny zaměřit se více na boj proti islamistům a k syrským
Kurdům se brzy začaly stavět jako k významné pozemní síle v boji proti ISIS. Při obležení
Kobani prohlásil tehdejší ministr zahraničí, John Kerry, že „by bylo nezodpovědné a
morálně velmi složité“ je nepodpořit (The Guardian 2014). Ještě předtím, v srpnu 2014,
vyhlásil prezident USA Barack Obama jednoznačnou podporu vojenskou iráckému
Kurdistánu v boji proti islamistům, když prohlásil: „K zastavení postupu na Irbíl jsem
nařídil naší armádě, aby podnikla cílené údery proti teroristickým konvojům ISIL, pokud
se přesunou směrem k městu“ (Vox 2014). Podpora USA, tudíž i ze strany celé operace
Bytostné odhodlání, se tedy týkala jak iráckých, tak syrských Kurdů bojujících proti ISIS.
Dodávky zbraní syrským Kurdům USA realizovaly také skrze irácký Kurdistán.
Na bojkot pomoci Kurdům při bitvě o Kobani ze strany Turecka reagoval vůdce PKK
Abdullah Öcalan, tou dobou stále v tureckém vězení. Pohrozil ukončením mírových
rozhovorů PKK a turecké vlády v případě dopuštění masakru v Kobani. Doslova uvedl:
„Pokud tento pokus o masakr dosáhne svého cíle, proces bude ukončen“ (Al Akhbar
2014). Společně s nátlakem USA vedl tento krok k zmírnění tureckých pozic a vpuštění
posil pešmerga jednotek z KRG a malé skupiny bojovníků PKK (cca 50 mužů) do Kobani.

4.2 Postup USA v podpoře směrem ke kurdským milicím
Poté, co se Kurdové více než osvědčili v boji s ISIS, začaly USA poskytovat větší podporu
jim, namísto dosavadních subvencí arabské opozice. V rámci pomoci arabské opozici byl
zařazen i výcvikový program pro její bojovníky, ten však vyústil v pochybné závěry a
mluvilo se spíše o jeho neúspěchu. "Jsem přesvědčen, že IS mohou porazit jen místní silné
a dostatečně motivované pozemní jednotky," uvedl dřívější americký ministr obrany
Ashton Carter (Hospodářské noviny 2015). Už předtím sdělil, že se USA chtějí zaměřit na
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spolupráci například s kurdskými povstalci, kteří se v dosavadních bojích osvědčili.
Prosazení kurdských milic v boji byl jeden z faktorů, mohu ovšem uvést i další
pravděpodobné příčiny, proč se USA rozhodly pro jejich podporu. PYD na přelomu roku
2014 a 2015 neměl tak napjaté vztahy s Tureckem, probíhala určitá jednání a předseda
strany Salih Muslim Muhhamad se dokonce v roce 2013 zúčastnil rozhovorů s tureckými
představiteli v Ankaře (Rudaw 2013). Domnívám se tedy, že USA pravděpodobně mohly
počítat se zlepšením vztahu mezi Rojavou a Tureckem a tím pádem v tomto nespatřovaly
zásadní překážku k jejich podpoře kurdských milic. S přihlédnutím ke krutosti syrského
konfliktu, páchaným válečným zločinům, včetně použití chemických zbraní (Reuters
2018c), se z humanitárního pohledu dle mého názoru ani nejevilo jako nepřekročitelná mez
podporovat tyto jednotky, u kterých samozřejmě také existovala evidence několika případů
protiprávního zacházení s civilisty, především Araby. Zprávy o válečných zločinech
páchaných na syrských civilistech přinesl například britský The Guardian (The Guardian
2015).

4.3 Geopolitika a přírodní zdroje kontrolované Kurdy
Z geopolitického hlediska je pro Rojavu nejdůležitější vojenské zabezpečení, využitelnost
a velikost území, jež kontroluje. Většinu získaného území dobyly kurdské milice na úkor
ISIS, který ho předtím obsadil po poražení buďto syrských jednotek, nebo FSA.
Strategicky důležitá ropná pole v Jazíře si Kurdové udrželi od začátku války a ropa byla a
je základním zdrojem jejich příjmů. V polovině roku 2016 byla odhadována denní
produkce kantonů kontrolovaných Kurdy na 40 000 barelů ropy (Yazigi 2016). Hlavním
odběratelem přebytečné ropy je KRG. Některé zdroje odhadují potenciální možnou
kapacitu produkce ropy v Jazíře na 440 000 barelů denně. Strategicky významné jsou též
řeky Tigris a Eufrat, protékající kantonem Jazíra, respektive Kobani. Vzhledem
k nedostatku vody na Blízkém východě, který je ještě umocněn početným obyvatelstvem
celého regionu, se do budoucna odhaduje velký nárůst důležitosti těchto řek. Spory o ně se
vedou od poloviny 20. století, jak bylo uvedeno dříve v práci v souvislosti s přehradou
Tabqa.
Územní zisky Kurdů po odvrácení útoku na Kobani byly během roku 2015 značné. Do
ledna 2016 byli schopni územně propojit kantony Jazíra a Kobani, s celkovým ziskem přes
10 000 km2 oproti území drženému v lednu 2015. Kanton Afrín zůstal od zbytku oddělen
nejprve částí území o šířce přibližně 100 km ovládanou dále ISIS, následně dobytou FSA.
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Významnou se ukázala schůzka zorganizovaná 15.9.2015 v Irbílu. Té se zúčastnil
prezident KRG Masúd Barzání, předseda PYD Salih Muslim Muhhamad a velvyslanec
USA při mezinárodní koalici proti ISIS Brett H. McGurk. Jejím výsledkem bylo započetí
dodávek zbraní přímo kurdským milicím v Sýrii, oficiální vstup iráckých pešmergů do
bojů po boku YPG v Sýrii a zřízení společného velícího centra pro postup YPG, pešmergů
a USA na syrském bojišti (Uzunoglu 2018).
Od února 2018 došlo v důsledku turecké ofenzivy ke ztrátě téměř celého kantonu Afrín,
oblasti o rozloze přes 2000 km2. Pod kontrolou kurdských milic zůstalo pouze území okolo
města Tall Rif‘at, a to až do současnosti. Na severozápadě Sýrie, okolo tohoto města, jsou
nyní v obklíčení tureckých jednotek a FSA ze severu, západu a východu a Asadových
jednotek z jihu.
V prosinci 2018 začalo Turecko a jím podporovaná FSA postupovat směrem na největší
město západně od Eufratu, dosud pod kontrolou SDF, Manbij. SDF v reakci začaly
stahovat své jednotky a oficiálně vyzvaly Asadovy síly ke „vstupu do oblasti okolo města
Manbij a obranu proti Turecké invazi“.(YPG 2018) Syrská arabská armáda reagovala
přesunem jednotek do Manbij a deklarovala garanci „bezpečnosti všem občanům a dalším
přítomným v oblasti“. Krok přivítalo Rusko, označilo ho za posun směrem ke stabilizaci
situace v severovýchodní Sýrii. Turecký prezident Erdogan se omezil pouze na označení
přesunu syrské armády za „psychologický krok“ (The Guardian 2018).
Podle posledních zpráv k 2.1.2019 přesouvá Turecko ke svému městu Karkamış, jež leží
na jeho hranicích se Sýrií u řeky Eufrat, vojenské vybavení ze všech částí země, včetně
například samohybných houfnic M110A2 203 mm.

4.4 Postoj Turecka k vznikajícím entitám na severu Sýrie
Obavy Turecka ze zisků YPG jsou pochopitelné. Jakékoliv územní zisky Kurdů jsou ze
strany Turecka chápány jako možné ohrožení své teritoriální integrity, tím více, pokud
k těmto ziskům dochází u jeho hranic. Turecko silně nesouhlasí s vojenskou a materiální
podporou kurdských jednotek ze strany USA, označilo ji za zradu mezi členy NATO a za
podporu teroristického hnutí (PYD figuruje na Tureckém seznamu teroristických
organizací prakticky od svého vzniku). Prezident Erdoğan tento fakt opakovaně
zdůrazňoval, například v únoru 2016: „Nemůžete říkat, že PKK je teroristickou organizací
a PYD ne“ a připomněl jednotný postoj Turecka k terorismu: „Ať PYD, PKK, IS nebo
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DHKP-C, naše stanovisko je proti všem teroristickým organizacím stejné“ (Middle East
Eye 2016). Podporu USA pro YPG pak turecký velvyslanec ve Washingtonu definoval
jako „postavení členské země NATO a teroristické organizace na stejnou úroveň“ (The
Washington Post 2016).
Od Tureckého stanoviska nelze očekávat značnější odchylky a konzistentně dává najevo,
že je připraveno proti PYD a tím pádem Rojavě vojensky zasahovat. O dva týdny později
od zmíněných prohlášení došlo k odstřelování kurdských pozic v provincii Aleppo
z tureckého území. Nebyly to ovšem první útoky ze strany Turecka na kurdské jednotky.
V říjnu 2015 provedlo nálet na kurdské oddíly a společně s ním vytyčil premiér Ahmet
Davutoğlu geografickou hranici, za kterou případný postup YPG nehodlá tolerovat:
„Upozorňovali jsme, že PYD nesmí postoupit západně od Eufratu“ (iDNES 2015).
Komplikací a zároveň možností pro konstrukci hrozby se pro Erdoğana stalo obnovení boji
s PKK na svém území v červenci 2015. Tenze během příměří vznikaly především okolo
turecké výstavby přehrad na východě země, kontrolujících přísun vody do predominantně
Kurdy obývaných území. PKK také obviňovala vládu z využívání příměří k výstavbě
armádních základen. Turecku tak dále „domácí“ PKK nestála ani v diplomatické rovině
v cestě k útokům proti kurdským jednotkám v Sýrii, Iráku, či na svém území.
Proti atakování kurdských pozic na syrském území se oficiálně postavila také syrská vláda,
označujíc tento akt za porušení své suverenity. Oficiální cestou se obrátila generálního
tajemníka OSN, s tvrzením že „Turecká dělostřelecká palba na syrské území přímo
podporuje ozbrojené teroristické organizace“ a vyhradila si právo na přiměřenou odpověď
a požadavek náhrady za způsobené škody (BBC 2016a). Zde můžeme vidět další příklad
podpory mezi Asadem a kurdskými milicemi. Hrozba syrské odpovědi byla ovšem
omezená její reálnou proveditelností. Zaprvé není myslitelný útok syrské armády na
turecké jednotky nacházející se na tureckém území, za druhé se v případě střetu nemůže
tureckým ozbrojeným silám rovnat. Tato konfrontace předcházela jednomu z dalších bodů
zvratu ve vývoji v oblasti Rojavy, který nyní rozeberu.

4.5 Vyhlášení Demokratické federace Severní Sýrie
Je pravděpodobné, že posílená pozice kurdských jednotek na bojišti, současně opřena o
podporu jejich spojenců vedla v roce 2016 k vyhlášení Demokratické federace Severní
Sýrie. Kurdové současně využili širší manévrovací prostor způsobený výše uvedenou
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diplomatickou roztržkou mezi Sýrií a Tureckem. K vyhlášení došlo 17.3.2016. Kurdové
tímto sledovali také „vzor“ budoucí možné správy Sýrie, jak po vyhlášení uvedl mluvčí
PYD Nawaf Khalil: „Projekt federalismu je modelem pro celou Sýrii“ (BBC 2016b).
Pokud mám shrnout reakce ostatních aktérů syrského konfliktu, tuto deklaraci
neschvaloval téměř nikdo. Nejostřeji se vymezila Sýrie a Turecko. Syrské ministerstvo
uvedlo doslova: „Žádné takové ohlášení nemá legální hodnotu a nebude mít žádný právní,
politický, sociální nebo ekonomický dopad, dokud nebude reflektovat přání celého
syrského lidu“ (Reuters 2016). Tato reakce dle mého názoru vystihuje absolutní neuznání
federace a zřetelně stanovuje „hranici“, kterou syrský režim, předtím neoficiálně tolerující
a občas dokonce kooperující s kurdskými představiteli a jednotkami, rozhodně nepřekročí.
K tureckým zájmům bylo toto vyhlášení naprosto antagonistické. Později i v jeho důsledku
obnovilo boje proti PKK na svém území a začalo útočit i proti území Rojavy. Federace
sdílela s Tureckem přibližně 400 km dlouhou pozemní hranici. Ke kurdské deklaraci se
oficiálně vyjádřilo následovně: „Sýrie musí zůstat jako jedna, bez oslabení, a syrští občané
musí o své budoucnosti rozhodnout dohodou a v souladu s ústavou. Každá unilaterální
iniciativa poškodí jednotu Sýrie“ (Reuters 2016).
Nejvýznamnější spojenec Rojavy, USA, zaujal k vyhlášení federace zdrženlivý postoj.
Mluvčí Ministerstva zahraničí se vyjádřil následovně: „Nepodporujeme samosprávné,
semi-autonomní zóny uvnitř Sýrie. Jednoduše ne. Co chceme vidět, je spojená celá Sýrie,
s vládou nevedenou Bašárem Asadem, která je vnímavá k syrskému lidu. Celá, jednotná,
nesektářská Sýrie, to je náš cíl“. Na tomto místě dovozuji, že ze strany USA přetrvávala
absence jasné dlouhodobé strategie řešení konfliktu v Sýrii. Jeden faktor této absence
spatřuji v prezidentských volbách roku 2016. Končící vláda Baracka Obamy nevyvinula
úsilí k představení ani implementaci jasné strategie, stále pouze držela svůj požadavek na
poválečnou vládu Sýrie bez prezidenta Asad a spolupracovala s opozičními silami a
kurdskými milicemi na menších bojových operacích, především proti ISIS, s občasnou
podporou proti vládním jednotkám. Současně se domnívám, že strategicky vyčkávala před
zaujetím určitějšího postoje.

4.5.1 Diplomatické zastoupení Demokratické federace Severní Sýrie v
zahraničí
Významné posílení pozice Rojavy lze sledovat v únoru 2016, kdy bylo otevřeno první
zahraniční zastoupení federace. Diplomatická mise otevřena 10. února v Moskvě
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demonstrovala přiznanou podporu Ruské federace kurdské otázce v severní Sýrii.
Oficiálně se jedná o zastoupení nevládní organizace, neboť Rojava není uznána Ruskem,
dle zákona zde tedy jinak působit nemůže (The Telegraph 2016b). De facto význam je
ovšem výrazný. V tomto kontextu je nezbytné zmínit kroky syrské vlády. Aniž by se
jednalo o přímou reakci nebo vzkaz syrským Kurdům, deklaroval Bašár Asad 12.2.2016
jasný úmysl dobýt veškeré území zpět pod svou kontrolu. „Bylo by nelogické říkat, že
jsme ochotni vzdát se jediného kusu našeho území“, řekl doslova (Česká televize 2016).
Dále byly otevřeny diplomatické mise syrských Kurdů v České republice, Německu a
Francii.
Na jedné straně slavila „zahraniční politika“ Rojavy úspěchy v podobě otevírání
zahraničních misí, naproti tomu se jejím představitelům nepodařilo zúčastnit se jako jedna
ze stran konfliktu mírových rozhovorů v Ženevě. Tato exkluze PYD z jednání byla
pravděpodobně zapříčiněna zamítavým postojem Turecka. Předseda vlády Ahmet
Davutoğlu situaci komentoval v lednu 2016 následovně: „Kurdové nejsou reálnou opozicí
… Bylo by chybou mezinárodního společenství trvat na účasti rebelů“ (The Telegraph
2016a).

4.6 Vývoj do konce roku 2018
Jak již bylo uvedeno, hlavním determinantem pozice Rojavy se od roku 2016 stal postup
turecké armády a jí podporovaných proxy spojenců v podobě jednotek FSA. Z kantonů
Kobani a Jazíra úspěšně postupovaly alespoň jižním směrem, 17. října 2017 dobyli
„hlavní“ syrské město ISIS Rakká (Info.cz 2017). Z čistého pohledu na velikost
kontrolovaného území se nedá hovořit o zásadních ztrátách, mnohem důležitější však byl
význam ztraceného území a primárně celého kantonu Afrín, zároveň s nastalou přítomností
turecké armády a možností jejího dalšího postupu.
V roce 2018 došlo ke změnám v rozložení sil v Sýrii. Po upevnění Erdoganovi pozice
uvnitř Turecka, kdy v červnu opět vyhrál prezidentské volby, oznámil ve vítězném projevu
záměr „pokračování Turecka v osvobozování Sýrie“. Ještě před volbami v Turecku, na
začátku roku 2018, jak jsem již uváděl, vedení operace Bytostné odhodlání oficiálně
oznámilo vytvoření hraniční stráže „Syrian Border Security Force“ (BSF). Cílem je
vytvořit funkční vojenskou jednotku patrolující hranice Rojavy s Tureckem, Irákem a
zbytkem Sýrie, tudíž podél řeky Eufrat.
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Stručný přehled proměn velikosti území syrských Kurdů
Před válkou
Velikost

07/2012

01/2015

01/2016

03/2016

03/2018

12/2018

0 km2

18 320 km2

11 185 km2

21 750 km2

31 110 km2

30 230 km2

52 302 km2

Represe;
arabizace;
statisíce
ajanib a
maktumiim
Kurdů

Obsazení
Kurdy
obývaných
teritorií; vznik
autonomní
vlády

Ztráta území v
kantonech
Kobani a
Jazíra; již rok
od adopce
ústavy; růst
nacionalismu;
legitimizace
skrze
mezinárodní
podporu a
vojenskou
spolupráci

Milice
uznávány
jako
nejefektivněj
ší pozemní
síla v Sýrii
proti ISIS;
začátek
tureckých
útoků proti
kurdským
pozicím

Vyhlášení
Demokratic
ké federace
Severní
Sýrie

Dobytí
města
Rakká;
ztráta
Afrínu;
rozsáhlá
ofenzíva
turecké
armády

Kontrola
celého
území Sýrie
východně
od řeky
Eufrat a část
území okolo
města Tall
Rif‘at

území
Pozice

Zdroj: vlastní zpracování a měření s využitím http://mapa.cz/ a https://syria.liveuamap.com/
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Stručné shrnutí důležitých stanovisek vztahujících se k syrským Kurdům
2012

2014

2016

2018

Sýrie
Okolnostmi
vynucené předání
správy nad
kurdskými regiony
kurdským
představitelům
Tichá tolerance
syrských Kurdů

USA
Požadavek
k odstoupení
Bašára Asada

Prohlášení Bašára
Asada ohledně
odhodlání dobýt
veškeré syrské
území zpět pod svou
kontrolu; odmítnutí
legálnosti a možného
přetrvání
Demokratické
federace Severní
Sýrie
Příprava na dobytí
Idlíbu, prohlášení o
blížícím se ukončení
konfliktu,
deklarování obrany
Manbiju proti
Turecku

Vyjádření
požadavku na
jednotnou Sýrii
s vládou bez
Bašára Asada

Slova o
nezbytnosti
podpořit Kurdy
z morálního
hlediska, i ze
strategického pro
boj proti ISIS

Distancování se
od jiného záměru
působení svých sil
v Sýrii, než jaký
by měl za cíl
poražení ISIS,
oznámení o
stažení všech
jednotek, to by
mělo trvat 100
dnů

Zdroj: vlastní zpracování
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Turecko
Odmítnutí
jednostranného
vyhlášení,
v důsledku něj
nastane zhoršení
situace v celé Sýrii
Odmítnutí
podpořit „teroristy
bránící Kobani
proti teroristům
z ISIS“

Apelování na
status PYD jako
„teroristické
organizace“ oproti
vlastnímu
postavení spojence
v NATO;
odsouzení
jakéhokoliv
pokusu o
fragmentaci Sýrie
Deklarování
záměru odstranění
veškerých
teroristických
skupin u hranic se
Sýrií

Rojava
Vyhlášení
autonomní oblasti
a konfederace 3
kantonů – Jazíra,
Kobani, Afrin
Adorování
úspěšné obrany
Kobani,
prohlášení o
nemožnosti řešení
syrského konfliktu
bez přizvání
Kurdů
Vyhlášení
Demokratické
federace Severní
Sýrie, propagace
federalismu jako
řešení pro celou
Sýrii

Oficiální žádost
syrské vládě o
převzetí kontroly
nad územím, kam
bude
pravděpodobně
postupovat
Turecko

4.7 Zajištění vojenské bezpečnosti Rojavy
Schopnost SDF ubránit rozsáhlé dobyté území je rozhodujícím faktorem dalšího vývoje
konfliktu. Jak jsem uváděl, v současnosti kontrolují bezmála 53 500 km2, což z Rojavy
dělá s přehledem druhé největší jednotné území v Sýrii. Pod kontrolou vládních sil je
přibližně 116 000 km2, opozice drží v provincii Idlíb 19 000 km2.
Pomyslným „trumfem“ SDF jsou nyní povstalci v provincii Idlíb. V září 2018 byla
dojednána takzvaná dohoda ze Soči, mezi Tureckem a Ruskem. V rámci jejích závěrů se
vytvořilo demilitarizované pásmo 15–20 km mezi povstalci a syrskou armádou. V tomto
prostoru se nesmí vyskytovat těžké zbraně, tedy například minometné systémy nebo tanky.
Jedná se tak bezpochyby o odvrácení humanitární katastrofy, která by hrozilo po útoku
syrské armády a před níž varovala OSN i Donald Trump. Klid zbraní kontrolují na území
povstalců Turecká stanoviště, na území ovládaném syrskou armádou Ruská a Íránská
stanoviště. Pro Rojavu je však tato skutečnost významná i v dalším ohledu. Syrská armáda
se před dohodou připravovala k útoku na Idlíb a neměla ani nemá tedy nyní připraveny
kapacity k vojenskému znovuzískání Rojavy.
SDF jsou si tohoto dobře vědomi a nadále posilují kontrolu nad Rojavou a dobývají od IS
zbytky území na jejím jihovýchodě. Neexistují přesné údaje o počtu vojáku SDF, jejich
odhadovaný síla se uvádí 60 000–75 000, což je přibližně stejná síla co do počtu vojáků,
jakou disponují povstalci v Idlíbu. Sýrie oproti tomu disponuje armádou o velikosti
200 000 mužů, těžkou technikou a letectvem. Dle analýzy Jakuba Janovského pro server
bellingcat.com ztratila do roku 2017 syrská armáda 2 037 obrněných vozidel, především
tanků (Bellingcat 2018). Z dříve 6. největší tankové flotily na světě zůstala dle této analýzy
pouze polovina, což svědčí o enormních ztrátách, které syrská armáda utrpěla. Přesto by
podle většiny odhadů provincii Idlíb dokázala dobýt, pokud by povstalci disponovali
nynější silou a technikou. Podle izraelského ministra pro vojenské záležitosti, Avigdora
Liebermana, se navíc Sýrii již podařilo obnovit armádu téměř do předválečného stavu
(Reuters 2018b).
V porovnání s územím Rojavy je povstalecké území v Idlíbu přibližně 2,5x menší, navíc
v bližší operační vzdálenosti než Rojava. Zároveň existuje precedens Afrínu, kdy silnější
Turecká armáda, potažmo jí podporovaná FSA utrpěla překvapivě velké ztráty, navíc za
situace spíše ustupujících jednotek YPG a YPJ, nebránících toto území do posledního
muže. Nepředpokládám, že by v případě postupu přes řeku Eufrat proti SDF měla syrská
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armáda menší ztráty. Navíc spatřuji dva rozdíly, které jsou při z pohledu Bašára Asada při
porovnání a operací Olivová ratolest v Afrínu ještě bolestivější. 1) Nebude ztrácet vojáky
proxy spojenců (jako v případě Turecka a FSA) ale své vlastní a 2) SDF budou bojovat o
samotnou existenci Rojavy, dá se tedy očekávat tužší odpor oproti tomu v Afrínu. K tomu
je zapotřebí připočítat, v případě konečného či částečného vítězství, a tedy znovudobytí
Rojavy nebo její části, následné rozsáhlé partyzánské akce YPG.
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5. Shrnutí
Komplexita syrského konfliktu je značná a myslím, že byla v práci nastíněna. Počtem
zainteresovaných a intervenujících stran se dle mého názoru jedná o unikátní válečné
střetnutí. Jde opravdu o průnik mnoha zájmů interních i externích aktérů a konflikt má a ve
svém výsledku nepochybně bude mít zásadní vliv na rozpoložení sil minimálně na Blízkém
východě. Aniž bych byl schopen se zde věnovat skutečnostem, že své zájmy v Sýrii vedle
zmíněných aktérů hájí také kupříkladu Izrael a Čína, musí být zřejmá problematičnost
nalézání řešení konfliktu. Jeví se mi pravděpodobné, že samotná vůle k vyřešení u
mnohých zapojených stran chybí a tím se celý vývoj pouze komplikuje. Uprostřed
nastíněného střetu jsem se snažil soustředit na kurdskou otázku v Sýrii, která se
s probíhajícím konfliktem stala zásadním bodem v celokurdské problematice. Dá se říci, že
z pohledu celokurdské otázky do té doby nejméně významná oblast v jejím kontextu,
syrský Kurdistán s pouhými 2 miliony Kurdů, během několika let přetransformoval
vnímaní i pozornost zbytku světa ohledně kurdského etnika.
Výzkumná otázka předložené bakalářské práce zněla: „Je kontrola dobytého území
hlavním faktorem ovlivňujícím status syrského Kurdistánu po ukončení syrské války?“
Během práce jsem narazil na nemalý počet komplikací při jejím zodpovězení. Jednou ze
zásadních se ukázala obtížnost definovat potřebný měřitelný „status“ syrského Kurdistánu.
Zjistil jsem totiž, že představitelé autonomní oblasti Rojavy, později Federace severní
Sýrie – Rojavy, reprezentováni z již uvedených důvodů především stranou PYD,
konstituují bezprecedentní „sociální útvar“ založený na ideologii dosud v historii nikdy
neuvedené v takovémto měřítku v praxi. Minimálně v kontextu dosavadních prohlášení
představitelů Rojavy je zapotřebí mluvit o zřízení demokratického konfederalismu ve
Federaci severní Sýrie – Rojavy, bez snah o secesi či iredentu. V mé výzkumné otázce
v tomto důsledku spatřuji zásadní neshodu, neboť je složité mluvit o „syrském
Kurdistánu“, jestliže se nejedná ani o stát (či proces s cílem dosáhnout uznaného státu
v klasickém slova smyslu), ani o celek založený na příslušnosti ke kurdskému etniku
(alespoň dle pilířů demokratického konfederalismu, přijatého ústavou Federace severní
Sýrie – Rojavy). Kurdistán je i v ústavě používán jako historický pojem k označení území,
kořen slova „Kurd“ je pak v celé ústavě pouze 7krát. Z toho 3x je použit při výčtu ihned
vedle ostatních národností a 2krát ve smyslu historického území označovaného jako
„Velký Kurdistán“ a 2krát při označení syrského „Západního Kurdistánu“. Přes tuto
problematičnost jsem se jejich potencionální úspěch snažil změřit ve schopnosti ubránit
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své dobyté území, tedy zajistit vojenskou bezpečnost Rojavy.
Kurdové před začátkem vnitropolitického konfliktu nedisponovali kontrolou nad žádným
územím v Sýrii. Rok po vypuknutí vnitropolitického konfliktu získali pod svou kontrolu od
stahující se syrské armády téměř 19 000 km2 v kantonech Jazíra, Kobani a Afrín. Po
odražení útoku na město Kobani a za masivní podpory leteckých náletů operace Bytostné
odhodlání dobyli kurdskými milicemi vedené síly SDF na IS do března 2016 další území o
velikosti 12 000 km2 a ve stejném měsíci vyhlásili na kontrolovaném území Federaci
severní Sýrie. YPG a YPJ též deklarovali cíl dosáhnout počtu 100 000 vojáků do poloviny
roku 2017. Cíl sice nebyl naplněn, poslední odhady hovoří o maximálně 75 000 bojovníků
kurdských milic, ovšem v současnosti kontrolují a spravují přes 52 000 km2.
Pro výzkum byla zásadní otázka, zda SDF dokáže obstát v konvenčním střetu při obraně
území proti Syrské arabské armádě. Rozdíl v početnosti armád i výzbroji je jednoznačný
ve prospěch SAA. Ta se navíc, i za významné pomoci Ruska, dokázala po utrpění těžkých
ztrát na začátku vnitropolitického konfliktu zreorganizovat a obnovit svou bojeschopnost,
která je nyní, alespoň dle izraelských zdrojů, téměř srovnatelná s dobou před vypuknutím
války. Jak jsem se pokoušel naznačit v kapitole 4.7, ve prospěch SDF ovšem budou hrát i
okolnosti, za kterých by SAA Rojavu dobývala. Utrpěla by značné ztráty, riskovala by
posílení povstalců v provincii Idlíb a hrozbu útoku Turecka. Navíc by poté nutně čelila
teroristickým útokům zbytků IS, které nyní musí na svém územím řešit SDF. Asadovi se,
dle mého názoru, pokus o dobytí Rojavy nevyplatí a pokusí se o diplomatické řešení.
Důležitým milníkem je nedávné oznámení o stažení jednotek USA ze Sýrie. Rojava nemá
tuto podporu jak nahradit a je nyní donucena hledat východisko, které zajistí její další
existenci. Teoreticky uvízla mezi dvěma silnějšími armádami, tureckou a syrskou, kterým
se není schopna sama po delší dobu vojensky ubránit. Dle posledních kroků se zdá, že SDF
zvolí spolupráci s SAA proti Turecku, neboť po vstupu SAA do oblasti začali koordinovat
své společné akce v oblasti kolem města Manbij. Tato skutečnost však ještě nezakládá
důvod k nutnému rozšíření spolupráce obou armád na další oblasti. Velmi pravděpodobně
se zde jedná spíše o vyvažování sil Turecka a po pominutí hrozby toto spojenectví skončí.
Významné bude pozorovat další postup Turecka, které do oblasti k Manbiju podle zpráv
z 3.1.2019 přesouvá kromě bojové techniky také vojenské mobilní mosty. To naznačuje
záměr zajistit si schopnost překročení Eufratu a postupu dále na východ Rojavy.
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Závěr
Cílem práce bylo propojení vývoje autonomie Rojavy v průběhu války s účastí Kurdů v ní a
dalšími hlavními faktory majícími vliv na syrský Kurdistán po ukončení bojů. Současně jsem
se pokoušel odpovědět na výzkumnou otázku, tedy zda je dobyté a kontrolované území
primárním faktorem ovlivňujícím status syrského Kurdistánu po ukončení syrské války.
Ukázalo se, že Rojava se nemůže spolehnout na podporu externích aktérů při svém
prosazování požadavků na vlastní autonomii, neboť její hlavní spojenec USA stahuje své
jednotky ještě před dosažením jakékoliv dohody o poválečném teritoriálním a politickém
uspořádání Sýrie. Nadále tedy nebudou schopny přímo ovlivňovat situaci na bojišti.
Jednotky SDF se nyní musí ještě více spolehnout při zajištění vojenské bezpečnosti Rojavy
samy na sebe.
Hypotézu o využití pozice vycházející z dobytého území a vojenské síly se podařilo
prokázat. Vojenské zabezpečení dobytého území sehrává primární roli při vyjednávání
Demokratické federace severní Sýrie s centrální vládou již před skončením konfliktu a bude
hlavním determinantem i po jeho ukončení. Začíná se zde objevovat další zásadní aspekt,
přímo v práci nezkoumaný, a sice, zda se Turecko rozhodne dále eskalovat situaci a přikročí
k vojenským operacím proti SDF i za Eufratem.
Fenomén Federace severní Sýrie – Rojavy je každopádně v českém prostředí nedostatečně
prozkoumán a stojí za zvýšenou pozornost. Dostává totiž do popředí kurdskou otázku, tedy
problematiku etnika čítajícího okolo 30 milionů příslušníků a nacházejícího se uprostřed
konfliktního prostředí Blízkého východu a zasaženého střety jednak s mateřskými státy, tak
mezi sebou. Výsledky syrské války mohou vést k podobné situaci ohledně řešení této otázky,
jaká nastala po konci první světové války a bude tedy nezbytné nadále zkoumat a
interpretovat zájmy a cíle světových a regionálních velmocí v oblasti.
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Summary
The aim of the thesis was to link the development of the Rojava autonomy during the war
with the participation of Kurds in it and with other main factors influencing Syrian Kurdistan
after the end of conflict. Together with this, I tried to answer my research question, that is to
prove that conquered and controlled territory primary factor determining status of Syrian
Kurdistan after the end of Syrian conflict. It came up that Rojava cannot rely on external
support in enforcing its autonomy, as its essential ally USA is withdrawing forces before
reaching any agreement about Syria’s post-war territorial and political arrangement.
Therefore, USA won’t be capable to influence the course on battlefield directly. SDF now
have to rely more on their own capabilities in military security of Rojava.
Hypothesis of utilization a position based on conquered territory and military power was
demonstrated. Military security of conquered territory plays primary function in the
negotiation of the Democratic Federation of Northern Syria with the central government
before the end of the conflict and will be the main determinant even after its end. Another
crucial aspect that appears here, but is not fully contained in that thesis, seems to be whether
Turkey will adopt decision in further escalation of the situation and proceeds to military
operations against the SDF east of Euphrates.
In any case, the phenomenon of the Federation of Northern Syria – Rojava is inadequately
examined and deserves increased focus. It concerns the Kurdish matter, an ethnic topic of
about 30 million people, in the crossroad of a conflict environment in the Middle East and
the struggle both with the mother states and among themselves. The outcome of the Syrian
War can lead to an analogous situation in resolving that question after the end of the World
War I and it seems necessary to provide exploration and interpretation of the interests and
objectives of the world’s and regional powers in the region. I am conversant that the factors
and their weight according to their importance may not be definitive and there persist the
possibility of subsequent reversals, transformations in positions and the strength of the
actors, which occurs to be problematic for further research.
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Teze bakalářské práce
Vliv geopolitiky a konfliktu v Sýrii na status syrského Kurdistánu

Zdůvodnění výběru práce
Od demonstrací z března 2011 v rámci tzv. Arabského jara se konflikt v Sýrii během roku
rozvinul v občanskou válku. Tato válka je charakteristická především zapojením válčících
stran s velmi různorodými zájmy a také velkým počtem uprchlíků, jednak emigrujících a
jednak IDP's, pohybujících se po území Sýrie. Mezi hlavní válčící strany patří vládní síly
Bašára Asada, takzvaný Islámský stát, opozice v čele se Svobodnou syrskou armádou a
syrští Kurdové, které do války plně zavlekl útok islamistů na jimi obývané území. Syrské
Kurdy v bojích zastupuje YPG (People's Defence Unit), což je ozbrojené křídlo syrské
kurdské politické strany PYD (Democratic Union Party). Dále jsou vojensky podporováni
iráckými kurdskými milicemi Peshmerga a tureckou PKK (Kurdistan Workers' Party)
Kurdové v oblasti severní Sýrie, jihovýchodního Turecka, severního Iráku a
severozápadního Íránu žijí již po staletí. Na začátku 20. století začali volat po vytvoření
vlastního státu – Kurdistánu. Po první světové válce jim vítězné mocnosti dohodou ze
Sèvres daly náznak možného vzniku Kurdistánu (avšak ten by byl pod britskou nadvládou,
ne všichni Kurdové s tímto souhlasili), nicméně dohoda z Lausanne stanovila současné
hranice Turecka a potenciální Kurdistán tak rozdělila.
Důležitý je status quo, který je pro externí aktéry momentálně bodem, na kterém se
dohodnou ohledně Syrského Kurdistánu. Spojenci v NATO, USA a Turecko, mají
antagonistické zájmy, Turecko je proti jakékoliv podpoře vzniku Kurdistánu, USA
vojensky podporují YPG. Sami Kurdové se také snaží držet status quo, neboť dobyli
území, které by rádi ovládali i nadále, ale Turecko zablokovalo jejich participaci na
ženevských mírových rozhovorech.
Lze vidět, že problematika kurdské otázky je komplikovaná a v kontextu nynější občanské
války v Sýrii je postavení Kurdů v Sýrii nutné zkoumat. Vývoj tohoto postavení byl a bude
ještě velmi dynamický a zaslouží si pozornost, proto jsem zvolil takovéto téma práce.

Předpokládaný cíl
Cílem výzkumu je analyzovat pozici syrských Kurdů v konfliktu a zároveň poukázat na
postoj velmocí k nim, tyto totiž nemohou zanedbat tuto otázku při hledání řešení syrského
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konfliktu. Hlavní je pro mě propojit vývoj autonomie Rojavy s účastí Kurdů ve válce a
vstupem hlavních vnějších aktérů do války a proměny síly pozice syrských Kurdů na
regionální i mezinárodní úrovni.
Hypotézou je, že Kurdové v Sýrii budou moci využít svou silnou pozici vycházející z
jejich bojových výsledků a vojenské síly ve vyjednávání o mírovém uspořádání a budou
mít dobré podmínky k prosazení větší autonomie v rámci Sýrie. Zároveň ovšem ze strany
mezinárodního společenství bude Syrský Kurdistán udržován na statu quo.

Metodologie práce
Jedná se o případovou studii. Sílu pozice Kurdů budu měřit dle velikosti jimi ovládaného
území, sbírat data chci pomocí analýzy činů a prohlášení představitelů Syrského
Kurdistánu a nynější Federace severní Sýrie a představitelů/institucí států a organizací
mající silný hlas pro případné uznání.
Zároveň můžeme vidět značné zapojení externích aktérů s různorodými zájmy, například
USA vidící v kurdských milicích nejefektivnější bojovou sílu proti ISIS, Rusko bránící
svůj vliv v oblasti, který může dobře prosazovat díky svému spojenci Asadovi. Dále také
Turecko, jednoznačně odmítající rozšiřování kurdské autonomie, kvůli obavám o podobné
snahy Kurdů na svém území.

Základní charakteristika tématu
Kurdská otázka je výrazně transnacionalizovaná, napříč jednotlivými státy v oblasti (v
Turecku 20 milionů, v Íránu 8 milionů a v Iráku 7 milionů). Já se zaměřuji na oblast
Rojava na severu Sýrie, kde žije přibližně 2,2 milionu Kurdů.
Geograficky je pozice Kurdů v Sýrii výhodná, toto území se vyznačuje pahorkatinami a
leží daleko od hlavního města Damašku, tudíž se jedná o periferní území, kam centrální
vláda obtížněji projektuje svůj vliv.
Jde o otázku autonomie koncentrovaného etnika na území státu. Dne 17.3.2016 byla
jednostranně deklarována autonomní Federace severní Sýrie. V současnosti je tedy Rojava
de facto autonomní federací, ovšem de iure není nikým uznána. Právě budování této
autonomie v souvislosti s válkou v Sýrii a vstupem zahraničních aktérů do ní se chci
věnovat.
Při vývoji této autonomie je důležitá strategie hlavní kurdské syrské politické strany PYD,
která deklarovala, že se nebude pokoušet o secesi od Sýrie. Spolu se svým ozbrojeným
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křídlem, YPG a zástupci menšin žijících v Rojavě, především Araby a Asyřany, prosazuje
federalizaci ne pouze Rojavy, ale celé Sýrie. Tato federalizace podle nich jako jediná může
zaručit rovnost etnik a demokracii.
Diplomatická strategie PYD je proměnlivá, ostatně pro Kurdy není typická stabilita ve
vztahu k mezinárodním otázkám. Od orientace na Washington se mírně odklonili
otevřením své první zahraniční mise vůbec – v Moskvě. Snaží se vyhledat nejlepší možnou
podporu pro svá jednání při očekávaném vyjednávání o mírovém uspořádání.
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Zkratky a názvy organizací a uskupení užité v práci
Zkratka

Český název

Anglický název

KDP

Kurdská demokratická strana

Kurdish Democratic Party

KDPS

Kurdská demokratická strana Sýrie

Kurdish Democratic Party of Syria

PYD

Sjednocená demokratická strana

Democratic Union Party

YPG

Lidové obranné jednotky

Peoples‘ Protection Units

YPJ

Ženské obranné jednotky

Women’s Protection Units

TEV-DEM

Hnutí za demokratickou společnost

Movement for a Democratic Society

PKK

Strana kurdských pracujících

Kurdistan Workers‘ Party

SDF

Syrské demokratické síly

Syrian Democratic Forces

FSA

Svobodná syrský armáda

Free Syrian Army

KRG

Kurdská regionální vláda

Kurdistan Regional Government
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