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Abstrakt 

 Diplomová práce Angažmá Obamovy administrativy v syrské občanské válce se 

zabývá rolí Spojených států v konfliktu. Práce sleduj přístup Obamovy administrativy k 

situaci v zemi od vypuknutí protestů až do konce presidentova vládního období. 

Analyzuje vývoj tohoto přístupu a zásadní události, které měly na jeho formování vliv. 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. První se věnuje pozadí konfliktu, historickému 

vývoji vztahů mezi Spojenými státy a Sýrií a širším kontextem Obamovy zahraniční 

politiky k regionu Blízkého východu. Druhá část se zabývá analýzou časově vymezeného 

úseku od začátku revoluce do roku 2014. Sleduje zásadní okamžiky, které měly vliv na 

další dynamiku konfliktu v zemi a jevy, které v této době formovaly situaci v Sýrii, jako 

je rostoucí vliv radikálních elementů v opozici. Obšírně se věnuje chemickému útoku 

v Ghůtě z roku 2013, který téměř dovedl Washington k přímé vojenské intervenci v zemi 

a je jedním z klíčových zahraničně-politických okamžiků Obamovy vlády. Třetí část 

práce se zabývá vzestup Islámského státu a následnou americkou intervencí proti této 

teroristické organizaci v Sýrii. Práce byla zpracována s využitím široké škály zdrojů, 

především primárních dokumentů, monografií, studií think-tanků a novinových článků.  

 

 

 



Abstract 

The Master Thesis Engagement of Obama´s Administration in the Syrian Civil 

War is dealing with the role of the United States in the conflict. This work studies the 

approach of Obama´s administration toward the situation in country from the beginning 

of the revolution until the end of president´s second tenure. It analyzes the development 

of this approach and key events that influenced its shape. The thesis is divided into three 

parts. The first is dealing with the background of the crisis, historical development of 

relations between the US and Syria and the broader context of Obama´s Middle East 

policy. The second part analyzes specific period of time between the start of the revolution 

until 2014. It follows key events that had profound effect on the inner dynamics of the 

conflict and phenomenon that were shaping the situation in Syria, like the rising influence 

of the radicals among the opposition. It also analyzes in detail the chemical attack in 

Ghouta from 2013, which almost led Washington to direct intervention and is regarded 

as one of the most important events in Obama´s foreign policy. The third part is dealing 

with the rise of the Islamic State (ISIS) and American-led intervention against this 

terrorist organization. The thesis was written with the help of different sources such as 

primary documents, monographies, think-tank studies and journal articles. 
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Úvod 
 

Občanská válka v Sýrii propukla v roce 2011 a v době psaní této práce (2018) 

stále pokračuje. Konflikt si doposud vyžádal přes 500 000 obětí, 5,6 milionů Syřanů ze 

země uprchlo a další miliony obyvatel musely opustit své domovy a dnes jsou z nich 

vysídlenci, často žijící v uprchlických táborech na území Sýrie.1 2 Počátek války můžeme 

vysledovat v proti-režimních protestech z jara 2011. Demonstrace, které zachvátily celý 

region a v některých zemích vedly ke změně režimu bývají souhrnně označovány pojmem 

Arabské jaro. V Sýrii režim pod vedením Bašára al-Asada proti protestujícím tvrdě 

zakročil a postupná eskalace násilí nakonec vygradovala v občanskou válku.  

Důležitým faktorem syrského konfliktu se stala intervence zahraničních států. 

Asadův režim i jeho odpůrci jsou podporováni ze zahraničí a občanská válka časem 

nabyla charakteru zástupné války regionálních mocností. Režim v Damašku je 

podporován Ruskem, Iránem a nestátními aktéry jako je libanonské hnutí Hizballáh nebo 

další šíitské milice původem z Iráku a Afganistánu. Odpůrci režimu, tvořící heterogenní 

masu často vzájemně nepřátelských skupin jsou podporováni vládami zemí Perského 

zálivu jako je Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty nebo Katar, Tureckem, 

některými evropskými státy a USA.  

Tato práce se zaměřuje právě na aktivity Spojených států amerických za vlády 

presidenta Baracka Obamy. Občanská válka v Sýrii je komplexním a značně 

nepřehledným tématem, ve kterém se střetávají zájmy jednotlivých aktérů často 

podporujících hned vícero subjektů. Stejně tak, jako se vyvíjel celý konflikt, prošla 

proměnou i americká politika. Cílem mého textu je analyzovat tento vývoj, zkoumat 

důvody, které ho ovlivňovaly a zasadit události do kontextu. Hlavní hypotéza mé práce 

je, že Obamova administrativa neměla žádnou kohezní strategii, jak k situaci v Sýrii 

přistupovat a kroky, které podnikala, byly spíše reakcí na aktuální vývoj nežli 

promyšlenou zahraniční politikou. Neexistence strategie potom vedla k nepromyšleným 

řešením, která přinesla nedomýšlené důsledky a znovu si vyžádala urychlenou a 

provizorní reakci. Obamova syrská politika tak přispěla k prodloužení války a negativním 

důsledkům konfliktu, jako byl nárůst radikálně islamistických elementů v řadách opozice. 

                                                 
1 UN Refugees Agency, statistické informace http://www.unhcr.org/syria-emergency.html (navštíveno 

4.5.2018). 
2 Statistika počtu obětí, I Am Syria  http://www.iamsyria.org/death-tolls.html (navštíveno 4.5.2018). 
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Výzkumné otázky, na které by měla tato práce odpovědět jsou: Jak a proč se vyvíjela 

americká (ne)intervence v Sýrii a jakým způsobem Spojené státy ovlivnily situaci v zemi.  

 Práce sestává ze tří hlavních částí. První kapitola se zabývá pozadím konfliktu a 

blízkovýchodní politikou Obamovy administrativy, jejíž pochopení je důležité pro 

porozumění americké reakci na situaci v Sýrii. Pro uvedení širšího kontextu je zde také 

reflektována historie vztahů mezi Spojenými státy a Sýrií. Spojené státy na Blízkém 

východě sledují především vlastní strategické zájmy, mezi nimiž jsou primární: 

bezpečnost Izraele, přístup k surovinám (ropa), boj s terorismem a omezení vlivu 

nepřátelských mocností. Další složkou agendy Washingtonu byla historicky podpora 

amerických hodnot, především pak svobody a demokracie. Pragmatické zájmy však nad 

touto ideovou stranou americké politiky povětšinou dominovaly. Obamova 

blízkovýchodní politika do značné míry reagovala na jeho předchůdce, presidenta Bushe, 

který spojil svoji agresivní politiku právě s ideou šíření demokracie. Reakce Bílého domu 

na dění v Sýrii je proto nutno vnímat i v tomto kontextu.  

 Druhá kapitola se zabývá vypuknutím revoluce v Sýrii a občanskou válkou do 

roku 2014. Rok 2014 je z hlediska americké zahraniční politiky v zemi zásadní, protože 

znamenal změnu dosavadní Obamovy strategie a přímou intervenci USA proti 

Islámskému státu. V této části práce se snažím analyzovat vývoj, kterým Obamova 

politika k Sýrii prošla, které události byly klíčové a jak ovlivnily situaci v zemi. V daném 

období můžeme vysledovat několik fází a jevů. Nejprve se Washington pokoušel 

dosáhnout diplomatického řešení situace, později začal s omezenou podporou ozbrojené 

opozice. Zásadním okamžikem byla ne-intervence v reakci na chemický útok na 

předměstí Damašku v srpnu 2013. Tato fáze války vedla také k dominanci islamistických 

skupin na straně opozice. Součástí kapitoly je analýza, jakým způsobem tomuto vývoji 

napomohla politika Spojených států. 

 Třetí kapitola se zabývá přímou intervencí USA v Sýrii. Obamova administrativa 

tak reagovala na vznik a posilování pozic Islámského státu. Část ze třetí kapitoly je 

věnována situaci v Iráku, kde Islámský stát vznikl. Protože se jedná o transnacionální 

organizaci a stejně tak Obamova strategie boje s IS zahrnuje Irák i Sýrii, bylo nutné 

věnovat se v této části práce situaci v obou zemích. Kapitola se pokouší vysvětlit důvody, 

které vedly k tak razantní změně přístupu a zasadit je do širšího kontextu americké 

politiky v regionu. 
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 Téma této práce je stále aktuální, protože válka v Sýrii, americké angažmá v zemi 

i intervence proti Islámskému státu nadále pokračují. Mnoho relevantních informací proto 

stále podléhá režimu utajení, především operace CIA na podporu některých ozbrojených 

složek opozice. V těchto případech se práce opírá především o informace žurnalistů a 

další otevřené zdroje. K samotnému tématu občanské války v Sýrii a americké zahraniční 

politiky v regionu však existuje poměrně rozsáhlá bibliografie. Skvělým zdrojem 

informací byla kniha The battle for Syria: international rivalry in the new Middle East od 

Christophera Phillipse, která se zabývá především mezinárodním kontextem konfliktu a 

analyzuje roli jednotlivých regionálních hráčů. Podle Phillipse je právě vměšování se 

široké škály zahraničních aktérů důvodem tak dlouhého trvání války a extrémní 

frakcionalizace opozice. Další důležitou knihou byla Burning country: Syrians in 

revolution and war od autorů Robin Yassin-Kassab a Leila Al-Shami. Tato práce se 

soustředí na popis konfliktu, jeho vznik a dynamiku. Jedná se dosud o jeden 

z nejkomplexnějších zdrojů na dané téma. Publikace Syria´s Uprising and the fracturing 

of the Levant od Emila Hokayema mi také posloužila jako vydatný zdroj informací o válce 

v Sýrii a jejích aktérech. Především pak pro hlubší orientaci v nezměrné škále opozičních 

skupin. Pro kapitolu o Islámském státu byla velice přínosná knihy The Syrian Jihad: 

AlQaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency od Charlese Listera, která 

se věnuje především islamistickým radikálům bojujícím v Sýrii. Je potřeba uvést, že 

Charles Lister má dobré vazby na syrskou opozici a je dlouhodobě známý jako její 

stoupenec, nicméně jeho informační znalosti jsou rozsáhlé. S přihlédnutím k možné 

zaujatosti autora je tedy tato kniha dobrým zdrojem informací. Pro pochopení 

historických vztahů mezi Spojenými státy a Sýrii jsem využil publikací The Role of 

Ideology in Syrian-US Relations: Conflict and Cooperation od J.K.Ganiho a Syria, The 

United States and the War on Terror in the Middle East od Roberta G. Rabila. K tématu 

Obamovy blízkovýchodní politiky jsem čerpal z několika knih. Za všechny jmenuji 

Obama Doctrine: American Grand Strategy Today od Colina Duecka, která analyzuje 

presidentovu zahraniční politiku a snaží se nalézt její základní doktrinální ukotvení. Dále 

pak kniha New beginning in US-Muslim relations: President Obama and the Arab 

awakening, jejímž autorem je Lili Eugenio. Eugenio zkoumá Obamovu blízkovýchodní 

politiku a snaží se odpovědět na otázku, zda se ve své podstatě lišila od předchozích 

přístupů Washingtonu v regionu. Autor dochází k závěru, že přes Obamovu 

proklamovanou změnu byla jeho zahraniční politika v souladu s dlouhodobými zájmy 

Spojených států v oblasti a příliš se tedy nelišila od směřování jeho předchůdců. Kniha 
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Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of Intervention od autorů Davida 

Fitzgeralda a Davida Ryana se zabývá především válkami v Iráku a Afganistánu a 

posloužila mi jako zdroj informací na toto téma. V neposlední řadě publikace Obama´s 

foreign policy: ending the war on terror od autorů Michelle Bentley a Jacka Hollanda 

pomohla s mým sběrem informací na téma presidentovy protiteroristické kampaně. Vedle 

těchto monografií jsem využil širokou škálu primárních dokumentů, novinových článků 

a publikací think-tanků na dané téma. 

1. Pozadí konfliktu a kontextualizace tématu 
 

1.1. Obamova strategie pro Blízký východ 
 

Blízký východ se z pohledu Spojených států stal nejpozději od konce druhé 

světové války jedním ze strategicky nejvýznamnějších regionů.3 Můžeme identifikovat 

čtyři hlavní bezpečnostní zájmy, které byly a nadále jsou zásadní při formování americké 

zahraniční politiky v této oblasti: a) přístup k energetickým zásobám (především ropě), 

b) boj proti terorismu a zamezení šíření zbraní hromadného ničení, c) omezení vlivu 

nepřátelských mocností a d) otázka bezpečnosti Izraele.4  

Americká zahraniční politika vůči regionu Blízkého východu byla po dlouhá léta 

charakteristická svojí dualitou. Na jedné straně Spojené státy, především v rétorické 

rovině, povzbuzovaly šíření liberálních hodnot demokracie a svobody. Na druhé straně 

pak byly konkrétní politické kroky, hájící americké strategické zájmy i za cenu potlačení 

ideové složky. Tato nesourodost vokálního idealismu a strategického realismu přispěla 

k pocitu nedůvěry mezi převážně muslimskými obyvateli regionu vůči Spojeným státům. 

Spojené státy dlouhodobě podporují spřátelené autoritářské režimy, například v Saudské 

Arábii nebo v Egyptě. Podle bývalého amerického velvyslance v Izraeli a odborníka na 

Blízký východ Marka Indynka v přístupu k regionu „každý americký president od dob 

Franklina Roosevelta upřednostňoval strategické národní zájmy na úkor šíření 

                                                 
3 Bledar Prifti, US Foreign Policy in the Middle East: The Case for Continuity (Cham: Palgrave Macmillan, 

2017), 1. 
4 Eugenio Lilli, New beginning in US-Muslim relations: President Obama and the Arab awakening (New 

York: Palgrave Macmillan, 2016), 15. 



6 

 

amerických hodnot, z důvodu strategické významnosti oblasti.“5 Obamův přístup 

k revoluci a občanské válce v Sýrii se z daného formátu nevymyká.  

Barack Obama nastupoval do Bílého domu po Georgi W. Bushovi mladším a jeho 

administrativa se musela od začátku potýkat s dědictvím dvou nevyřešených konfliktů 

v Iráku a Afganistánu. Ve své volební kampani se Obama vymezoval proti válce v Iráku 

a sliboval výraznou změnu v přístupu Spojených států k regionu.6 V červenci 2008 

prohlásil, že první den ve funkci „zadá armádě novou misi: ukončit tuto válku.7 Obamův 

nesouhlas s válkou v Iráku byl znám dlouhou dobu a nepochybně mu napomohl dostat se 

do Bílého domu. V říjnu 2002 se jako senátor veřejně vyjádřil proti hrozící intervenci 

v Iráku, když řekl, že je proti „hloupé válce, válce založené ne na oprávněných důvodech, 

ale na vášni, válce založené ne na principech, ale na politice“.8 Tento Obamův proslov 

mu významně pomohl v primárkách v souboji Hillary Clinton, která invazi do Iráku 

podpořila. Z hlediska této práce je vhodné uvést i další část Obamova proslovu. „Vím, že 

i úspěšná válka v Iráku bude vyžadovat neurčitě dlouhou Americkou okupaci a přinese 

neurčité důsledky, při neurčité ceně, kterou budeme muset zaplatit. Vím, že invaze do 

Iráku bez jasného odůvodnění a bez silné mezinárodní spolupráce pouze přileje olej do 

ohně na Blízkém východě, posílí ty nejhorší – spíše nežli ty nejlepší-impulsy arabského 

světa a povede k posílení Al-Kajdy.“9 Skutečnost, že se všechny tyto hrozby naplnily, 

měla zajisté vliv na formování Obamovy zahraniční politiky poté, co se stal presidentem 

Spojených států amerických. A jistě také ovlivnila jeho uvažování o krizi v Sýrii.  

Během prezidentské kampaně Barack Obama v odkazu na Bushovu vládu 

prohlásil, že jeho zahraničně-politická strategie nebude tak doktrinářská.10 Vymezil se tak 

proti principům unilateralismu a preventivních zásahů, které Bushova doktrína 

obsahovala. Obamova vize zahraniční politiky stavěla naopak na multilateralismu a 

omezení americké přítomnosti v zahraničí, za předpokladu, že toto nepovede k ohrožení 

                                                 
5 Eugenio Lilli, New beginning in US-Muslim relations, 6. 
6 Michelle Bentley a Jack Holland, Obama´s foreign policy: ending the war on terror (New York: 

Routledge, 2014), 3. 
7 David Fitzgerald a David Ryan, Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of intervention (New York, 

NY: Palgrave Macmillan, 2014), 3. 
8 President Obama, vyjádření proti válce v Iráku. http://obamaspeeches.com/001-2002-Speech-Against-

the-Iraq-War-Obama-Speech.htm (navštíveno 3.3.2018). 
9 President Obama, vyjádření proti válce v Iráku. http://obamaspeeches.com/001-2002-Speech-Against-

the-Iraq-War-Obama-Speech.htm (navštíveno 3.3.2018). 
10 Bledar Prifti, US Foreign Policy in the Middle East, 9. 
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strategických zájmů země.11 „Kandiduji na presidenta Spojených států amerických 

s cílem vést tuto zemi novým směrem“, prohlásil Obama jako kandidát na funkci. 12 Jeho 

vyjádření se jistě týkalo i domácí politiky, reflektovalo však i snahu změnit zahraniční 

politiku USA. Přestože Barack Obama nekandidoval do funkce s jasnou doktrínou nebo 

všeobjímající strategií, můžeme identifikovat množství cílů, kterým se chtěl věnovat. Pro 

potřeby této práce jmenujme především ty relevantní pro směřování americké zahraniční 

politiky na Blízkém východě: mírový proces mezi Izraelem a Palestinci, důraz na 

diplomatické vztahy s muslimským světem, přesměrování boje proti terorismu na jádro 

Al Kajdy v Afganistánu, odpovědné stažení sil z Iráku, ustoupení od Bushovy agendy 

„šíření svobody“ ve světě, důraz na multilateralitu, důraz na využití „měkké síly“ a 

mezinárodních organizací a obnovení morálního kreditu Spojených států ve světě.13 

Obamův postoj byl ovlivněn jak vnitřními, tak vnějšími důvody. Vnitřní důvody 

vycházely z jeho přesvědčení, že diplomacie, kompromisy a dialog jsou efektivní a 

správnou cestou, jak řešit vzájemné problémy. Také si uvědomoval, že existují limity, 

čeho můžou Spojené státy pomocí síly dosáhnout.14 Vnějšími důvody byla především 

ekonomická krize, z roku 2008 a náklady spojené s nekončícími konflikty v Iráku a 

Afganistánu, které zatěžovaly americkou ekonomiku.15 Obama si uvědomoval, že tato 

diverzifikace zdrojů nutně ohrožuje jeho domácí agendu, jak napovídá jeho prohlášení 

ohledně amerických jednotek v Afganistánu: „zavázání našich jednotek v Afganistánu 

nemůže být nekonečné, neboť národ, který chci pomoci budovat především, je ten náš.“16 

„Obama se evidentně obával, že zahraniční závazky a vyhrocená národně bezpečnostní 

agenda můžou odklonit pozornost, zdroje a čas od jeho velmi ambiciózního programu 

domácí reformy,“ píše profesor Colin Dueck ve své knize „Obamova doktrína“.17  

Po nástupu do úřadu president Obama usiloval o nový přístup ve vztazích 

s muslimským světem. Během své inaugurační řeči se obrátil k muslimům ve světě 

s poselstvím. „Spojené státy budou hledat novou cestu založenou na společných zájmech 

a vzájemném respektu.“18 Na svoji první zahraniční cestu pak zamířil do Turecka a 

                                                 
11 Colin Dueck, Obama Doctrine: American Grand Strategy Today (New York: Oxford university Press, 

2015), 7. 
12 Michelle Bentley a Jack Holland, Obama´s foreign policy, 4. 
13 Colin Dueck, Obama Doctrine, 44-45. 
14 Michael Clarke a Anthony Ricketts, „Did Obama have a grand strategy?“ Journal of Strategic Studies, 

Vol. 40, No. 1-2 (2017), 313. 
15 Euginio Lilli, New beginning in US-Muslim relations, 5. 
16 David Fitzgerald a David Ryan, Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of intervention, 18. 
17 Colin Dueck, Obama Doctrine, 34. 
18 Euginio Lilli, New beginning in US-Muslim relations, 4. 
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v Ankaře tuto svoji tezi zopakoval. „Spojené státy nejsou a nikdy nebudou ve válce 

s islámem, usilujeme o hlubší spolupráci založenou na společných zájmech a vzájemném 

respektu.“19 V červnu, během návštěvy Egypta, Obama pronesl řeč na Káhirské 

univerzitě, ve které kritizoval koloniální historii a politiku západních mocností, která 

nereflektovala vlastní zájmy muslimských zemí. Narůstající nedůvěra a nepřátelství byly 

podle Obamy přímým důsledkem tohoto vývoje. Barack Obama chtěl tento stav zvrátit. 

„Přijel jsem sem s cílem usilovat o nový začátek (ve vztazích) mezi Spojenými státy a 

muslimským světem.“20 Nová administrativa také zmírnila rétoriku o šíření demokracie. 

Někteří komentátoři Obamovi vyčítali, že ustupuje z pro Ameriku tak zásadních ideových 

pozic. Jako důkaz předkládali zlepšení diplomatických vztahů Washingtonu 

s nedemokratickými režimy jako je Rusko, Čína nebo Irán a Sýrie a nedostatečně 

agresivní reakci na potlačení protestů v Iránu v roce 2009.  Tyto kroky však odpovídaly 

Obamovým snahám o hlubší mezinárodní spolupráci a odchýlení zahraniční politiky od 

éry svého předchůdce. Především v muslimském světě byla idea šíření demokracie 

devalvována politikou George W. Bushe a spojována s Invazí do Iráku a „válkou proti 

teroru“. 21 President Obama chápal, že jiné státy mají vlastní zájmy a usiloval o přístup 

založený na diplomacii, který by pomohl vzájemné příkopy překlenout. Národní 

bezpečnostní strategie (National Security Strategy, NSS) z roku 2010 reflektuje 

presidentův postoj a zmiňuje globální spolupráci, včetně hlubší kooperace 

s nepřátelskými státy jako jeden z hlavních elementů.22 

Výše zmíněné však neznamená, že by Obama nebyl ochotný sáhnout 

k unilaterální akci, pokud by byly ohroženy strategické zájmy Spojených států. Při 

příležitosti přebírání Nobelovy ceny v roce 2009 řekl, že „válka někdy může sehrát svoji 

roli pro dosažení míru…někdy je válka nezbytná.“23 Ostatně již v dříve citovaném 

prohlášení ohledně invaze do Iráku řekl, že není proti všem válkám, pouze hloupým 

válkám.24 Jedním z důvodů pro stažení armády z Iráku byla snaha relokovat zdroje a 

efektivně je využít tam, kde jsou potřeba. Boj proti terorismu, konkrétně Al Kajdě a jejím 

spojencům v Afganistánu, zůstával jednou z Obamových zahraničně-politických priorit, 

                                                 
19 Euginio Lilli, New beginning in US-Muslim relations., 4. 
20 Ibid., 3. 
21 Euginio Lilli, New beginning in US-Muslim relations, 217. 
22 Bledar Prifti, US Foreign Policy in the Middle East, 117. 
23 Colin Dueck, Obama Doctrine, 35. 
24 President Obama, vyjádření proti válce v Iráku. http://obamaspeeches.com/001-2002-Speech-Against-

the-Iraq-War-Obama-Speech.htm (zkontrolováno 3.3.2018). 
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válkou, která „musí být vyhrána“.25 Již během prezidentské kampaně slíbil, že stáhne 

vojáky z „nesprávného bojiště v Iráku a soustředí síly na boj s teroristy v Afganistánu a 

Pákistánu.“26 Presidentovo odhodlání jednat rozhodně a unilaterálně v situacích, které 

považuje za zásadní pro zajištění amerických strategických zájmů se projevilo také v jeho 

politice útoků pomocí dronů nebo vyslání komanda, které zabilo Usámu bin Ládina do 

Pákistánu. „Pokud považoval nějakou hrozbu za zásadní pro americkou bezpečnost, 

ukázal Obama, že je ochotný jednat unilaterálně. Povětšinou v přesně cílené formě, za 

každou cenu se vyhnout zatažení do dlouhodobé okupace.“27 Obama se během intervence 

v Libyi na toto téma jednoznačně vyjádřil tak, že „Spojené státy přikročí 

k jednostrannému a ráznému použití vojenské síly vždy, když to bude nutné pro ochranu 

našich lidí, naší vlasti, našich spojenců a našich strategických zájmů.“28 

Obamovu globální strategii, pokud vůbec můžeme tento termín použít, vzhledem 

k tomu, že sám president žádnou jednotnou strategii nevytyčil, tedy tvořil mix přístupů. 

Na jedné straně dával president velký důraz na diplomacii a multilateralismus, na druhé 

straně byl ochotný v zásadních strategických otázkách jednat asertivně a proaktivně. 

„Zásadním principem Obamovy doktríny je sdílení břemene, a to jak na strategické, tak 

operativní úrovni. Strategicky upřednostňuje kolektivní akce a zapojení lokální partnerů 

a spojenců. Operačně upřednostňuje tajné operace za využití technologických platforem 

a tajných služeb/speciálních sil.“29 Mezi některými komentátory a analytiky se proto pro 

jeho zahraniční politiku ujal termín, který můžeme přeložit jako „vedení z povzdálí“ 

(leading from behind). Označení „vedení z povzdálí“ si osvojili jak kritici Obamovy 

politiky, tak jeho podporovatelé. Odpůrci mu vyčítali ustupující roli Spojených států 

v mezinárodní politice, příznivci naopak oceňovali, že se snaží angažovat ostatní země 

v korelaci s americkými zájmy.30  

  

                                                 
25 David Fitzgerald a David Ryan, Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of intervention, 53. 
26 Ibid., 53. 
27 Michael Clarke a Anthony Ricketts, „Did Obama have a grand stratégy?“ 310. 
28 Bledar Prifti, US Foreign Policy in the Middle East, 117. 
29 Andreas Krieg. „Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the 

Middle East.“ International Affairs Vol.92, No.1 (2016), 104-105. 
30 Euginio Lilli, New beginning in US-Muslim relations, 223. 
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1.2. Vztahy mezi Spojenými státy a Sýrií 
 

Pro pochopení a hlubší analýzu reakce Spojených států na revoluci a občanskou 

válku v Sýrie je nutné seznámit se s historickým vývojem vztahů mezi oběma zeměmi. 

Z hlediska strategických bezpečnostních zájmů USA v regionu Sýrie byla a je důležitou 

zemí. Jedním z hlavních důvodů je její geografická poloha. Sýrie sousedí s Tureckem na 

severu, Irákem na východě, Jordánskem na jihu, Libanonem na západě a Izraelem na 

jihozápadě. Sýrie je proto důležitá pro stabilitu celého regionu. Tři z výše zmíněných 

bezpečnostních zájmů Washingtonu ovlivňovaly (a nadále ovlivňují) vztahy obou zemí.  

Přestože jsou vzájemně provázané, můžeme je zde identifikovat. Zaprvé, konfliktní 

historie mezi Damaškem a Tel Avivem dotýkající se klíčového tématu bezpečnosti 

Izraele. Zadruhé, podpora syrského režimu entitám, které Spojené státy klasifikují jako 

teroristické organizace a otázka zbraní hromadného ničení. Historicky se jednalo 

především o skupiny nepřátelské k Izraeli jako Organizace pro osvobození Palestiny 

(PLO), Hamás nebo Hizballáh. Po Americké invazi do Iráku přibyly skupiny navázané 

na Al Kajdu. Syrský program na výrobu chemických zbraní a snaha o jaderný program 

pak reprezentují druhou složku tohoto bezpečnostního zájmu. Zatřetí, otázka šíření vlivu 

nepřátelských mocností. Během studené války byl hlavním nepřítelem Spojených států 

Sovětský svaz. Po pádu komunistického režimu se jednalo především o Irán.  

1.2.1. Vývoj do roku 1970 

 

Po zániku Osmanské říše byla Sýrie mezi lety 1922 až 1944 pod správou Francie 

v rámci mandátu Společnosti národů. Země získala samostatnost v roce 1946, po odchodu 

francouzských vojáků ze země. Spojené státy uznaly nezávislost země 7. září 1946, 

přestože již dřív vyslaly do Sýrie svého vyslance. O rok později vznikla v Sýrii strana 

Baas (Socialistická strana arabské obrody). Po vzniku Izraele v roce 1948 se Sýrie spolu 

s dalšími arabskými zeměmi neúspěšně podílela na první izraelsko-arabské válce. 

Zahraniční politika USA v této době byla daleka nestranné podpory Izraele, stejně tak 

Sýrie zachovávala ve vztahu k soupeřícím mocnostem neutralitu.31 V následujících letech 

provázela zemi politická nestabilita spojené s častými vojenskými převraty a posilováním 

mocenských struktur spojených s armádou. Pro Spojené státy bylo na začátku studené 

                                                 
31 Robert G. Rabil, Syria, The United States, and the War on Terror in the Middle East (Westport: Praeger 

Security International, 2006), 38. 
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války důležité především zamezit šíření vlivu Sovětského svazu v regionu. Teprve kolem 

roku 1953 se Moskva začala přiklánět na stranu arabských států a podporovat arabský 

nacionalismus. Spojené státy naopak postupně zintenzivňovaly vztahy s Izraelem, 

primárním cílem však stále bylo nenahnat arabské státy do sovětské sféry vlivu.  

Suezská krize v roce 1956, ve které se Washington postavil proti společné akci 

Izraele, Francie a Velké Británie však vedla k hlubšímu sblížení Sýrie a Sovětského 

svazu. Po představení Eisenhowerovy doktríny o rok později Sýrie odmítla její koncept 

jako imperialistickou záminku. Další zhoršení vztahů následovalo, když Sýrie oznámila 

odhalení amerického plánu na převrat v zemi a obě země si vzájemně vyhostily 

diplomaty.32 V roce 1958 došlo k dočasnému sloučení Sýrie s Egyptem pod vedením 

Násira s názvem Spojená arabská republika. Nespokojenost s tímto projektem však o tři 

roky později vygradovala ve vojenský převrat, po kterém se Sýrie opět osamostatnila jako 

Syrská arabská republika. Politická nestabilita v zemi však pokračovala a v roce 1963 se 

k moci dostali Baasisté. V roce 1967 byla Sýrie znovu poražena Izraelem během 

Šestidenní války, při které přišla o většinu svého letectva, a především ztratila Golanské 

výšiny, které Izrael vojensky okupoval. Přímým důsledkem války bylo úplné přerušení 

diplomatických vztahů mezi Washingtonem a Damaškem.33 V průběhu několikaletého 

období mezi válkou z roku 1967 a Jomkipurskou válkou v roce 1973 se změnila 

bezpečnostní dynamika v regionu a podpora Spojených států Izraeli se transformovala 

v dlouhodobý bezpečnostní zájem. „V daném časovém horizontu se nepřátelství mezi 

USA a Sýrie velmi prohloubilo a po stejné trajektorii pokračovalo po další dekády.“34  

Bouřlivá politická situace v Sýrii se stabilizovala až v roce 1970, kdy se ministr obrany 

Háfiz al Asad chopil moci pomocí vojenského převratu. 

 

1.2.2. Háfiz al-Asad 

 

Háfiz Asad po převzetí moci soustředil svoji pozornost na reformu armády a 

centralizaci moci. Za pomoci robustního represivního aparátu vybudoval autoritářský 

                                                 
32 Robert G. Rabil, Syria, The United States, and the War on Terror in the Middle East, 43. 
33 Ibid., 45. 
34 J.K Gani. The Role of Ideology in Syrian-US Relations: Conflict and Cooperation (New York: Palgrave 

Macmillan, 2014), 71. 
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režim, v jehož centru se nacházela Asadova rodina. Za Asadovy vlády také začali silové 

složky státu obsazovat Alavité, náboženská skupina, ze které Asad pochází. Jeho 

deklarovaným cílem bylo dobýt zpátky Golanské výšiny.35 Arabové podle něj měli dva 

cíle, ze kterých nikdy nesleví ani se jich nevzdají „osvobození okupovaných území a 

obnovení práv Palestinců.“36 V říjnu 1973 zaútočila Sýrie spolu s Egyptem na Izrael. 

Restrukturalizace armády přinesla určité výsledky a útok byl zprvu úspěšný, nicméně 

Jomkipurská válka, jak se tento konflikt nazývá, nakonec opět skončila převahou Izraele. 

Izraelská armáda, zprvu zaskočená nepřátelskou ofenzivou, po stabilizaci obou front 

přešla do protiútoku a postoupila hluboko do Sýrie i Egypta. Egypt brzy poté uzavřel 

s Izraelem separátní příměří, které bylo v Sýrii vnímáno s velkou nelibostí. Válka 

skončila rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 339, kterou podporovaly jak Spojené státy, 

tak Sovětský svaz. Obě velmoci tato epizoda málem dovedla k otevřenému vojenskému 

konfliktu.37 Henry Kissinger se velmi angažoval v mírových jednáních a Izrael nakonec 

souhlasil se stažením svých sil na „Purpurovou linii“, ustanovenou po válce v roce 1967 

a vytvoření nárazníkové zóny mezi oběma státy pod kontrolou OSN. Spojené státy 

vystupovaly v roli mediátora konfliktu mezi Izraelem a arabskými sousedy a za pomoci 

nátlaku i pobídek tlačily na urovnání napětí.38 

Henry Kissinger se v roce 1973 stal prvním americkým ministrem zahraničí, který 

Sýrii za posledních dvacet let navštívil.39 V roce 1974 Washington opět navázal 

diplomatické vztahy s Damaškem, nicméně napětí mezi oběma státy přetrvávalo. V roce 

1979 byla Sýrie zařazena na americký seznám států podporujících terorismus a 

Washington na zemi uvalil sankce.40 Důvodem byla především pomoc, kterou Damašek 

poskytoval převážně proti-izraelským skupinám aktivním v občanské válce v sousedním 

Libanonu. Po islamistické revoluci v Iránu (1979) se stala Sýrie spojencem režimu 

ajatolláha Chomejního. V souvislosti s novým strategickým partnerstvím a Izraelským 

                                                 
35 Robin Yassin-Kassab a Leila Al-Shami, Burning country: Syrians in revolution and war (London: Pluto 

Press, 2016), 12. 
36 J.K Gani. The Role of Ideology in Syrian-US Relations, 101. 
37 Christopher Phillips, The battle for Syria: international rivalry in the new Middle East (New Haven: Yale 

university press, 2016), 12. 
38 Robert G. Rabil, Syria, The United States, and the War on Terror in the Middle East, 60-61. 
39 Neil Macfarquhar, “Hafez al-Assad, Who Turned Syria into a Power in the Middle East, Dies at 69.” 

New York Times, June 11, 2000, https://www.nytimes.com/2000/06/11/world/hafez-al-assad-who-turned-

syria-into-a-power-in-the-middle-east-dies-at-69.html (navštíveno 3.3.2018).  
40 Andrew Tabler, “Fluid Alliances: The Syrian government´s support for and complicity in terrorism.” 

IHS Defense, Risk and Security Consulting, June, 2012, 

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Tabler20120630_Janes.pdf (staženo 

2.2.2018), 34. 
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vstupem do Libanonské války v roce 1982 Sýrie zintenzivnila svoji podporu ozbrojeným 

skupinám jako byl nově vzniklý Hizballáh.41 Hizballáh se v roce 1983 podílel na napadení 

amerických cílů v Libanonu. Při bombovém útoku na kasárna v Bejrůtu 23. srpna zemřelo 

241 příslušníků amerických námořních sil.42   

Konec osmdesátých let přinesl rozpad východního bloku a na začátku nové 

dekády také Sovětského svazu. Oslabování moci SSSR znamenalo pro Sýrii ztrátu 

strategického partnera. V roce 1990 zaútočil Irák pod vedením Saddáma Husajna na 

sousední Kuvajt. Přestože Asadův režim neudržoval s Irákem přátelské vztahy, byla jeho 

účast v proti-Saddámovské koalici překvapivá. Jedním z důvodů byla právě nová 

geopolitická situace s dominantní pozicí Spojených států jako jediné supervelmoci ve 

světě.43 Ještě důležitější motivací však byla snaha získat u Američanů diplomatický 

kredit, který by později mohla Sýrie využít při řešení Izraelsko-arabské otázky.44 V říjnu 

1991 pozval americký president George Bush starší zástupce Sýrie na Madridskou 

mírovou konferenci.45 Přes počáteční optimistickou atmosféru konference nepřinesla 

pozitivní výsledky. S příchodem nového amerického presidenta, Billa Clintona, v roce 

1992 se vzájemné vztahy opět zhoršily.46 Za Clintonovy administrativy se mírový proces 

mezi Sýrií a Izraelem střídavě posouval a opětovně zamrzal. Do roku 1996 všechny 

ostatní arabské státy, které se účastnily válek s Izraelem dosáhly mírového urovnání, 

Sýrie byla jedinou výjimkou.47 Vztahy mezi Washingtonem a Damaškem tak zůstaly po 

zbytek dekády napjaté. V roce 2000 Háfiz al-Asad zemřel a na jeho místo usedl jeho syn 

Bašár al-Asad. S Háfizovou smrtí také utrpěly mírové rozhovory mezi Damaškem a Tel 

Avivem a na ně navázané vztahy mezi Sýrií a USA. 

  

                                                 
41 Andrew Tabler, “Fluid Alliances: The Syrian government´s support for and complicity in terrorism.”, 

34.. 
42 Ibid. 
43 J.K Gani. The Role of Ideology in Syrian-US Relations, 160. 
44 Ibid., 162. 
45 Eyal Zisser, „Syria and the United States: Bad Habits Die Hard.“ Middle East Quarterly, Summer 

2003, Vol.10, No.3, https://www.meforum.org/articles/other/syria-and-the-united-states-bad-habits-die-

hard (navštíveno 5.3.2018) 
46 J.K Gani. The Role of Ideology in Syrian-US Relations, 175. 
47 Ibid., 184. 
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1.2.3. Bašár al-Asad 

 

Bašár al-Asad se stal nástupcem svého otce neplánově. Háfiz al-Asad počítal 

s tím, že jeho vládu zdědí prvorozený syn Básil al-Asad. Ten však zemřel při autonehodě 

v roce 1994 a jeho místo zastoupil mladší syn Bašár.48 Bašár al-Asad, vystudovaný doktor 

se zkušenostmi ze Západu (Velké Británie), byl mnohými Syřany i západními 

pozorovateli vnímán jako naděje nového, reformního směřování země. V letech 2000 až 

2001 v Sýrii během takzvaného Damašského jara probíhala částečná politická i 

ekonomická liberalizace.49 S koncem roku 2001 nicméně opět došlo k přitvrzení režimu, 

popularita Bašára Asada mezi běžnými Syřany byla však stále poměrně výrazná. Vztahy 

mezi Sýrií a Spojenými státy za Bašára Asada zůstaly komplikované. Po atentátech z 11. 

září existovala mezi Washingtonem a Damaškem omezená spolupráce v rámci Bushovy 

protiteroristické kampaně. Sýrie například poskytla Spojeným státům zpravodajské 

informace o plánovaných teroristických útocích. Američané také využívali extradice 

některých osob podezřelých z napojení na teroristické organizace do Sýrie50. Americká 

invaze do Iráku z roku 2003 však znamenala opětovné zhoršení bilaterálních vztahů. 

Damašek hlasitě oponoval americké intervenci v Iráku. Asadův režim umožňoval 

přesuny proti-amerických ozbrojenců mezi Sýrií a Irákem a po pádu Saddámova režimu 

poskytl útočiště některým jeho proponentům.51 Bushova administrativa reagovala 

schválením nového opatření (takzvaný Syrian Accountability and Lebanese Sovereignity 

Restoration Act), jehož cílem bylo, aby Sýrie „zastavila podporu terorismu, ukončila 

okupaci Libanonu, zastavila vývoj zbraní hromadného ničení (WMD) a uzavřela hranici 

s Irákem“.52 Součástí tohoto opatření byly také nové sankce. V únoru 2005 byl 

v Libanonu během bombového útoku zabit premiér Rafic Hariri a Sýrie byla mnohými 

členy mezinárodního společenství obviňována z účasti na tomto atentátu.53 President 

Bush v souvislosti s útokem odvolal ze Sýrie amerického velvyslance a usiloval o 

                                                 
48 Emile Hokayem. Syria´s Uprisins and the fracturing of the Levant (London: Routledge, 2013), 21. 
49 Ibid., 22. 
50 Robin Yassin-Kassab a Leila Al-Shami, Burning country, 25. 
51 Sharon Otterman, „Questions and Answers: U.S.-Syrian Relation, Council on Foreign Relations April 

2, 2004  

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/cfr/international/slot1_040204.html?pagewanted=all&pos

ition=  (navštíveno 2.3.2018). 
52 Ibid. 
53 Alfred B. Prados, „Syria: U.S. Relations and Bilateral Issues“ CRS Issue Brief for Congress 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/IB92075.pdf , 5. (staženo 14.3.2018). 
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diplomatickou izolaci země.54 Spojené státy se spolu s Francií podílely na vzniku rezoluce 

Rady Bezpečnosti OSN 1559, na jejímž základě byla Sýrie v roce 2005 donucena 

stáhnout svoje jednotky z Libanonu.55 V roce 2008 příslušníci amerických speciálních sil 

provedli na území Sýrie operaci s cílem eliminovat teroristy napojené na Al-Kajdu.56 

S nástupem presidenta Obamy do Bílého domu se přístup USA k Sýrii změnil. 

Nová zahraničně-politická linie Washingtonu odpovídala Obamově snaze distancovat se 

od agresivní politiky svého předchůdce a více využívat diplomacii. V únoru 2010 

nominoval president Roberta Forda na post amerického diplomata v Sýrii.57 Politika 

diplomatického sbližování vycházela z Obamova vnitřního přesvědčení, ale měla také za 

cíl stabilizaci regionu vzhledem k chystanému stažení amerických jednotek z Iráku. 

Vývoj americko-syrských vztahů v předchozích letech později ovlivnil americkou reakci 

na občanskou válku v Sýrii. Po letech narušených diplomatických vztahů se Spojené státy 

v roce 2011 nacházely v situaci, kdy dění v Sýrii příliš nerozuměly. V roce 2009 

například na oddělení ministerstva zahraničí zabývajícím se Sýrií pracoval pouze jeden 

člověk.58 Vzhledem k dlouhodobým sankcím také Spojeným státům chyběly účinné 

nátlakové nástroje, kterými by mohly Asadův režim donutit k ústupkům. Sankce, které 

USA uvalily na Sýrii po vypuknutí povstání, proto neměly valný efekt. 

 

1.3.  Arabské jaro a intervence v Libyi 

 

Pro pochopení dění v Sýrii, které postupem času zmorfovalo z občanských 

protestů proti vládě a situaci v zemi v občanskou válku a válčiště zahraničních států 

v zastoupení (proxy-war), je nutné seznámit se s událostmi Arabského jara.  

Arabské jaro, vlna protestů a revolucí v mnoha arabských státech, začalo 

v Tunisku v prosinci 2010. Autoritářský prezident Abidín bin-Alí po rozsáhlých 

demonstracích odstoupil z funkce 13.ledna 2011 a opustil zemi. Masové protesty proti 

                                                 
54 Robin Yassin-Kassab a Leila Al-Shami, Burning country, 26. 
55 Raymond Hinnebusch, „Syrian Foreign Policy under Bashar al-Asad.“ Ortadoğu Etütleri , July 2009 , 

Vol.1, No. 1, 21. 
56 Mir H. Sadat, Daniel B. Jones, „U.S. Foreign policy toward Syria: Balancing ideology and national 

interests.“ Middle East Policy Council Vol.16, No. 2, http://www.mepc.org/journal/us-foreign-policy-

toward-syria-balancing-ideology-and-national-interests (navštíveno 16.2 2018) 
57 Christopher Phillips, The battle for Syria, 27. 
58 Ibid., 76. 
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vládám v regionu se rychle šířily a brzy zasáhly také Egypt. Egypt, pod vedením Husního 

Mubaraka, byl dlouhodobým regionálním partnerem Spojených států. Washington 

poskytoval egyptské armádě ročně pomoc v hodnotě 1,3 miliardy dolarů a udržoval si 

vliv na místní ozbrojené složky.59 Mubarak odstoupil z funkce 11. února po přímém 

nátlaku Spojených států.60 V Bahrajnu byly 14. března potlačeny převážně nenásilné 

protirežimní protesty společnými silami Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů.  

V Libyi vypukly nepokoje 15. února 2011 a brzo přerostly v ozbrojený konflikt 

mezi vládními silami a opozicí, která se ustanovila ve městě Benghází. Postup vládních 

sil, hrozící brutálně potlačit povstání, zalarmoval evropské i regionální státy. Britský 

premiér David Cameron 28. února nadnesl možnost vytvoření bezletové zóny, která by 

znemožnila libyjskému letectvu bombardovat protivládní síly. Velká Británie spolu 

s Francií a Libanonem, který reprezentoval Ligu arabských států, představily rezoluci 

č.1973 Radě bezpečnosti Organizace Spojených Národů (RB-OSN). Rezoluce byla 

schválena 17. března, když se pět členů Rady bezpečnosti (Rusko, Čína, Brazílie, 

Německo, Indie) zdrželo a zbývajících deset členů ji podpořilo. Následovala vojenská 

operace. Koaliční intervence nakonec vedla k vítězství opozičních sil a smrti Kadáfího. 

Změna režimu, faktický výsledek operace, tak dalece přesáhla původní cil rezoluce, 

kterým byla ochrana obyvatel Libye proti hrozícímu masakru ze strany režimu. Tato 

zkušenost byla podstatná pro následný vývoj v Sýrii. Rusko, ovlivněné zkušenostmi 

z Libye, se obávalo, že by rezoluce RB-OSN mohly poskytnout nástroj pro svržení 

Asadova režimu a většinu jich proto vetovalo. 

Barack Obama zapojil Spojené státy do intervence pouze neochotně. Vojenská 

operace v další muslimské zemi, kdy navíc nebyly ohroženy americké bezpečnostní ani 

strategické zájmy, neodpovídala vizi jeho zahraniční politiky. Zásadním faktorem, který 

rozhodl ve prospěch intervence, byla mezinárodní podpora pro takový krok. Rezoluce 

RB-OSN korespondovala s principem multilaterálnosti. Mnoho regionálních 

muslimských zemí navíc volalo po vnějším zásahu, čímž úder vedený západními státy 

dále legitimizovaly. Zatímco evropské země vedené Francií a Velkou Británií stály 

v popředí celé operace, Obamova administrativa dávala jasně najevo limity svého 

                                                 
59 Christopher Phillips, The battle for Syria, 61. 
60 Ibid.,61. 
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angažmá a zdůrazňovala roli ostatních aktérů.61 Dalším důležitým faktorem bylo, že 

libyjská opozice působila přinejmenším navenek homogenním dojmem. Z čistě 

praktického hlediska byly důležité i další faktory. Geografická podoba země, z velké části 

neobydlené pouště s významnými sídly koncentrovanými především podél pobřeží 

Středozemního moře, umožňovala efektivně využít vzdušný prostor. Libyjská armáda 

byla nepočetná, s nedostatečnou protivzdušnou obranou. Vynucení bezletové zóny proto 

bylo z vojenského hlediska vcelku snadné. Pro pochopení americké (ne)intervence proti 

Asadovu režimu je důležité reflektovat rozdíly mezi situací v Libyi a v Sýrii. 

2. Revoluce a občanská válka v Sýrii (2011-2014) 

2.1. Počátek revoluce 

 

Protivládní protesty se nevyhnuly ani Sýrii. Protesty ve městě Dará na jihu země, 

které bývají obecně považovány za počátek revoluce, propukly 18. března 2011. 

Demonstranti požadovali propuštění patnácti chlapců, kteří byli zadrženi za nasprejování 

protirežimního graffiti s textem „Lidé chtějí pád režimu“, populárního sloganu Arabského 

jara.62 Od začátku roku docházelo v zemi ke sporadickým incidentům, ale teprve tato 

demonstrace, při jejímž potlačování použily bezpečnostní složky ostré náboje a zabily 

čtyři protestující, bývá povětšinou udávána jako zlomový moment. Demonstranti také 

požadovali potlačení korupce a větší politické svobody. Protesty se začaly objevovat i 

v dalších městech. Další den se v Dará konal pohřeb dvou obětí střelby, který přerostl 

v demonstraci a bezpečnostní síly při jeho potlačování zastřelily dalších šest lidí. Tento 

scénář eskalace násilí, kdy se pohřby obětí předchozích incidentů měnily v manifestace a 

následně byly potlačovány s dalšími ztrátami na životech, se v dalších měsících stal 

běžným.63  

V prvních týdnech až měsících byl charakter protestů neorganizovaný. 

Neexistovalo žádné centrální vedení, lidé se svolávali pomocí sociálních sítí nebo 

osobních kontaktů. Později, s tím, jak se nepokoje šířily, začaly vznikat takzvané Lokální 

                                                 
61 Erica D. Borghard. „Arms and Influence in Syria: The Pitfalls of Greater U.S. Involvement.“ Cato 

Institute, Policy Analysis No.734, August 7, 2013, https://www.cato.org/publications/policy-analysis/arms-

influence-syria-pitfalls-greater-us-involvement (staženo 15.11.2017), 3. 
62 Charles Lister. „The Free Syrian Army: A decentralized insurgent brand“, The Brookings project on U.S. 

Relations with the Islamic World, No.26, December 2016, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army1.pdf (staženo 4.3.2018), 13. 
63 Christopher Phillips, The battle for Syria, 60. 
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Koordinační Výbory (Local Coordination Committees, LCC), které se snažily dění více 

organizovat.64 S vývojem situace narůstaly snahy o hlubší koordinaci, která by 

vytvořila alternativu k Asadovu režimu. V říjnu vznikla v Turecku Syrská Národní Rada 

(Syrian National Council, SNC), která sdružovala zástupce různých skupiny včetně 

Muslimského Bratrstva a reprezentantů LCC. Důvěryhodnost tohoto orgánu však byla od 

počátku diskutabilní, protože ve vedení bylo mnoho exulantů, kteří na aktuální vývoj 

v Sýrii neměli výrazný vliv. Že se „exilové opozici nedostává výrazné podpory uvnitř 

země“ si samozřejmě všímali pozorovatelé i ve Spojených státech. 65 Negativní roli také 

sehráli zahraniční podporovatelé jednotlivých frakcí, především Katar a Turecko. Spojené 

státy a další západní státy se angažovaly spíše z pozadí, z obavy, aby Rada nevypadala 

jako projekt západních mocností. Takový postup však umožnil regionálním státům silně 

ovlivnit charakter Rady a naopak omezil vliv USA. 

Z předchozí kapitoly Arabské jaro je zřejmé, za jakých regionálních událostí se 

situace v Sýrii od počátku vyvíjela. Protesty v Dará vypukly v době mezi potlačením 

manifestací v Bahrajnu a počátkem vojenské intervence v Libyi. Z hlediska mezinárodní 

pozornosti tak Sýrie představovala pouze jeden z mnoha států procházejících 

turbulentním obdobím. Pro zahraniční politiku Spojených států byly primární především 

krize v Egyptě a v Libyi. Prvotní reakce z Washingtonu na zhoršující se situaci v Sýrii 

tedy nebyly příliš příkré. Hillary Clintonová 27. března v rozhovoru pro CBS řekla, že 

„mnozí členové Kongresu, kteří navštívili Sýrii v nedávné době věří, že Asad je 

reformátor.“66 Přestože president Obama odsoudil násilí páchané režimem, jeho postoj 

vůči Asadovi nebyl agresivní. V prohlášení z 8. dubna nabádal režim, aby naslouchal 

touhám Syřanů volajících po „smysluplných politických a ekonomických reformách“, 

zároveň také odsoudil násilí páchané demonstranty.67  

Syrský režim pokračoval v brutálním potlačování protestů, které se postupně 

rozšířily do dalších částí země a nabývaly na mohutnosti. Se stoupající brutalitou režimu 

se zatvrzovala i opozice. Přestože se již od raných fází konfliktu objevovaly zprávy o 

                                                 
64 Charles Lister. „The Free Syrian Army, 8. 
65 Mona Yacoubian, The Security Situation in the Syrian Arab Republic: Implications for U.S. National 

Security and U.S. Policy Options, Testimony before the House Armed Services Committee, July 17, 2013. 

https://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20130717/101150/HMTG-113-AS00-Wstate-YacoubianM-

20130717.pdf (navštíveno 5.1.2018). 

66 Christopher Phillips, The battle for Syria, 65. 
67 President Obama, vyjádření k násilí panujícímu v Sýrii. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2011/04/08/statement-president-violence-syria (navštíveno 28.4.2018). 
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ozbrojených demonstrantech, zvlášť zdůrazňované ze strany Asadova režimu, byla 

opozice převážně nenásilná. Nicméně eskalace násilí ze strany bezpečnostních sil 

postupně vedla k militarizaci protestujících. Někteří vojáci, především branci, také začali 

odmítat poslušnost při potlačování protestů a dezertovali nebo se přímo přidávali 

k demonstrantům. 29. července byla skupinou důstojníků založena Svobodná Syrská 

Armáda (Free Syrian Army, FSA).68 V prohlášení zveřejněném na internetu vyzvali další 

vojáky, aby se postavili „na stranu lidu a revoluce“ a dezertovali. Brzy se začaly objevovat 

další skupiny označující se jako FSA, nejednalo se však o organizovanou ozbrojenou 

složku opozice, právě naopak. Většina ozbrojených skupin měla silně lokální charakter, 

často se jednalo o milice, které chránily pouze své vesnice nebo městské čtvrti.69 Vznik 

těchto jednotek následoval charakter protestů a nepokojů, byl silně decentralizovaný a 

rozmanitý. Tento faktor se do budoucna ukázal jako zásadní pro další vývoj vztahů mezi 

Spojenými státy a ozbrojenou opozicí. V polovině roku 2012 operovalo v Sýrii na tisíc 

různých skupin a o rok později až 1000 větších ozbrojených celků a přes 3000 menších.70 

 29. dubna vydal president Obama příkaz č. 13572 (executive order), kterým uvalil 

sankce na některé osoby z Asadova okolí.71 Obamova administrativa také postupně 

stupňovala kritiku Damašku. Hillary Clintonová prohlásila 3. června, že Asadovu režimu 

hrozí ztráta legitimity a 1. června, že mu „utíká čas“.72 Obama a jeho okolí předpokládali, 

že se režim brzy zhroutí, tak jako se zhroutil režim v Tunisku a v Egyptě. Jednání kabinetu 

ohledně Sýrie se tak soustředila hlavně na to, co přijde po Asadovi.73 Situace v Sýrii byla 

však jiná, na což opakovaně upozorňovali západní diplomaté v zemi. Robert Ford, 

americký velvyslanec v Sýrii, byl proti výzvám k Asadovu odstoupení, protože se obával, 

že Spojené státy nebudou schopné tohoto cíle dosáhnout.74  

President Obama se takové výzvě dlouho vyhýbal. Nekončící eskalace v zemi a 

další faktory ho však nakonec přesvědčily. Phillips identifikuje dva zásadní důvody. 

Zaprvé prohlubující se přesvědčení v presidentově okolí, že se Asadova vláda musí 

                                                 
68 Charles Lister. „The Free Syrian Army, 16. 
69 Hokayem, Emile. Syria´s Uprisins and the fracturing of the Levant (London: Routledge, 2013)., 65. 
70 Christopher Phillips, The battle for Syria, 127. 
71 Ibid., 123. 
72 Ibid., 128. 
73 Tim Eaton, Lina Khatib et al., „Western Policy Towards Syria: Applying lessons Learned“ Chatham 

House, Royal Institute of International Affairs, 2017, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-03-15-western-

policy-towards-syria-lessons-learned.pdf (staženo 15.2.2018), 15. 
74 Christopher Phillips, The battle for Syria, 79. 
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zhroutit, k čemuž by mohla jasná deklarace ze strany Amerického presidenta napomoci. 

Zadruhé narůstající tlak ze strany médií a některých spolupracovníků k ráznějšímu, jasně 

identifikovatelnému kroku.75 Blížící se presidentské volby v roce 2012 také sehrály 

podstatnou roli.  

 

2.2. Asad musí odstoupit 

 

„Opakovaně jsme tvrdili, že president Asad musí buď stát v čele demokratické 

proměny, nebo ustoupit z cesty. Proměnu neprovedl. V zájmu obyvatel Sýrie přišel čas, 

kdy president Asad musí odstoupit.“76 President Obama vydal toto koordinované 

prohlášení společně s představiteli Velké Británie, Francie, Kanady a Německa 18. srpna 

2011. Většina expertů na konflikt v Sýrii považuje Obamův apel na Asadovo odstoupení 

za zásadní zvrat, který ovlivnil další dynamiku krize. Prohlášení vedlo k důsledkům na 

obou stranách konfliktu, které Obama ani ostatní lídři západních států nedomysleli. 

Christopher Phillips ve své knize The Battle for Syria zmiňuje, že ostatní aktéři 

angažovaní v Sýrii vnímali toto prohlášení jako deklaraci nové politiky západních států, 

politiky změny režimu.77  Barack Obama toto prohlášení vnímal spíše jako morální 

imperativ, odsouzení Asadova brutálního chování. Neexistoval žádný plán, jak 

postupovat, na což upozorňovali především pracovníci ministerstva zahraničí. Obamův 

apel také omezil další diplomatické možnosti Washingtonu, například teoretickou 

možnost přechodné vlády, ve které by Asad zastával nějakou funkci. Je sice spekulativní, 

zda by byl syrský president ochoten na podobnou možnost přistoupit, nicméně po 

osmnáctém srpnu byla tato, byť teoretická, možnost vyloučena. Stejně tak byla negativně 

ovlivněna ochota režimu vyjednávat. Spojenci presidenta Asada, Rusko a Irán, ovlivnění 

zkušeností z intervence v Libyi se obávali, že by Spojené státy a další odpůrci režimu 

v Sýrii mohli postupovat stejně i nyní. V Libyi se v tuto dobu zrovna schylovalo 

k ofenzívě rebelů u města Tripoli. Intervenci proti Kadáfímu také předcházely výzvy 

západních státníků, aby odstoupil. Premiér Putin, kritický k vývoji války v Libyi, 
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podezříval USA, že v Sýrii také intervenují a svrhnout Asadův režim. Tato hrozba Rusko 

i Irán dále utvrdila v jejich podpoře Damašku. Odpůrci presidenta Asada jmenovitě Katar, 

Turecko a Saudská Arábie naopak doufali, že se Washington bude více angažovat. 

Podobně opozice v Sýrii byla tímto prohlášením povzbuzena.  

Rusko využívalo svou stálou pozici v Radě Bezpečnosti OSN a možnost veta 

k zablokování většiny rezolucí směřujících proti Asadovi. Spolu s Čínou zablokovalo 4. 

října rezoluci, která by odsoudila režim za brutální použití násilí při potlačování opozice. 

Spojené státy se od počátku snažily o dosažení diplomatického řešení situace. První 

mezinárodní iniciativou však byl návrh mírového plánu Ligy Arabských Států v prosinci, 

který ztroskotal necelý měsíc po svém uvedení. Podle některých autorů byla za touto 

iniciativou Kataru a Saudské Arábie především snaha povzbudit Spojené státy 

k intervenci v zemi.78 Osud tohoto prvního plánu na diplomatické řešení krize 

předznamenal všechny následující iniciativy. Kofi Annan byl jmenován společným 

vyslancem OSN a Ligy Arabských Států v Sýrii a představil šestibodový plán, který byl 

21. března 2012 schválen Radou Bezpečnosti OSN. Příměří, které následovalo vydrželo 

dva týdny. Další snaha na půdě RB-OSN byla opět vetována Ruskem a Čínou.  

Neúspěchy diplomatických snah byly výsledkem vícero faktorů. Hlavní příčinou 

byla neochota k ústupkům na obou stranách konfliktu. Rusko a Irán nechtěly dopustit 

jakékoliv ohrožení režimu, zatímco země Perského zálivu usilovaly o jeho svržení. Katar, 

Turecko, Saudská Arábie a některé další státy začaly podporovat ozbrojené skupiny 

dodávkami peněz, vybavení a zbraní. Regionální zájmy se projevily v nekoordinované 

pomoci různým skupinám, které usilovaly o získání zahraničních patronů. Obamova 

administrativa byla od počátku zdrženlivá v otázce přímého vyzbrojování opozice. 

Washington usiloval o diplomatické řešení situace a panovalo přesvědčení, že bez přímé 

vojenské intervence nemá občanská válka vojenské řešení. Obamova administrativa 

nicméně věděla o aktivitách států Perského zálivu a podporovala je. Zároveň se 

Američané snažili ovlivnit, komu arabské státy pomoc posílají. Jeden z pracovníků 

ministerstva zahraničí, který byl v těchto aktivitách angažován, to později komentoval 

slovy: „naši partneři do konfliktu sypaly všechny možné zdroje. Ty pak často končily ve 

špatných rukách. Celé se to odehrávalo v duchu nepřítel mého nepřítele je můj přítel a 

některým našim partnerům vlastně nezáleželo, u koho jejich pomoc skončí.“79 Cílem této 
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podpory z pohledu Spojených států nebylo vojensky svrhnout Asadův režim. Američané 

byli motivováni jednak cílem zlepšit šance opozice tváří v tvář Asadově armádě, a také 

snahou dotlačit jeho režim k politickému řešení situace. Nicméně studie zaměřující se na 

občanské války prokázaly, že podpora zvenčí má spíše opačný účinek, tedy že vede 

k prohloubení konfliktu, nikoliv k dosažení diplomatického řešení. K tomu obvykle 

dochází až v situaci, kdy jsou obě strany vyčerpané, anebo když jedna strana získá 

výrazně navrch. V situaci, kdy je zahraničních patronů a válčících stran více je naděje na 

diplomatické řešení ještě nižší.80 Spojené státy nebyly schopné, a především ochotné 

poskytnout opozici takovou podporu, která by umožnila dosáhnout vojenského vítězství. 

Přesto CIA nejpozději od jara 2012 pomáhala s distribucí zbraní a další pomoci do Sýrie 

a také se podílela na organizaci operačních center v Turecku a Jordánsku a vytváření 

kontaktů v řadách opozice.81 82 V červenci pak CIA začala s prověřováním a určováním 

skupin, kterým by Spojené státy v budoucnu mohly poskytnout pomoc.83  

President Obama nicméně nebyl ochotný vyzbrojovat opozici přímo. Neúspěchy 

mezinárodní diplomacie a pokračující eskalace konfliktu přinesly větší tlak na americkou 

podporu. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillay poprvé označila situaci 

v zemi za občanskou válku 1. prosince 2011.84 Obecně přijímaný konsensus stanovuje 

vypuknutí občanské války jako situaci, kdy na obou stranách konfliktu v období jednoho 

roku zemře 1000 bojujících (nikoliv civilistů). Červený kříž klasifikoval boje v Sýrii jako 

občanskou válku v červenci 2012.85 Na jaře 2012 začaly Spojené státy poskytovat 

ozbrojené opozici omezené množství vybavení. Jednalo se o přístroje pro noční vidění, 

komunikační prostředky a další výstroj. V červnu 2012 připravila Hillary Clinton a 

tehdejší ředitel CIA David Patreus plán zaměřený na prověření, vycvičení a vyzbrojení 

části opozičních jednotek a snažila se získat souhlas presidenta. Plán měl podporu i 

některých dalších vysoce postavených činitelů, například ministra obrany Leona Panetty 

nebo náčelníka generálního štábu Martina Dempseyho.86 President Obama však nebyl 
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přesvědčen, že by program v navrhovaném formátu mohl nějak zásadně ovlivnit 

vojenskou situaci rebelů. Byl také značně skeptický k celému konceptu vyzbrojování 

opozice. Obával se, že by se Spojené státy mohly takovým jednáním zatáhnout hlouběji 

do konfliktu. Takové situaci se chtěl Obama vyhnout. CIA byla pověřena analýzou 

předchozích programů a zhodnocení jejich výsledků. Podle informací od nejmenovaných 

činitelů, kteří byli prezentaci této analýzy přítomní, nebyly její výsledky povzbudivé a 

prohloubily skepsi presidenta Obamy. Výsledky studie jsou stále v utajeném režimu, 

nicméně dle deníku New York Times dospěla k závěru, že historicky většina podobných 

programů měla jen malý dopad na dlouhodobé výsledky konfliktu. Pokud nebyl program 

vyzbrojování spojen s přímou podporou amerických sil, byla efektivita ještě nižší.87 

Výjimku představovala podpora mudžahedínů v Afghánistánu v 80. letech. Jediný 

významný úspěch tedy zároveň představoval odstrašující případ, protože vítězství 

Afghánských rebelů historicky vedlo k nestabilitě v zemi, vzestupu Talibánu, Al-Kajdy a 

dalších radikálních skupin a později ke vtažení Spojených států do přímé intervence 

v zemi. Skeptičtí k návrhu byli také někteří členové Obamovy administrativy. U nich 

převažoval názor, že hrozí značné nebezpečí, že se zbraně dostanou do rukou radikálních 

islamistů a že celá akce může zatáhnout Spojené státy do přímé intervenci v Sýrii. 

President nakonec společný plán Clintonové a Patreuse na vyzbrojení opozice odmítl, 

nicméně debata v Bílém domě pokračovala.  

Obamova neochota aktivně zapojit Spojené státy do vyzbrojování rebelů měla 

vícero důvodů. Především však byla situace v zemi značně nepřehledná. Obava, že by se 

zbraně mohly dostat do rukou skupin nepřátelských vůči zájmům USA byla reálná. 

Islamisticky laděné elementy byly v konfliktu přítomné od počátku a jejich vliv 

s prohlubující se krizí dále rostl. Islamismem je myšlen „způsob instrumentalizace islámu 

jednotlivci, skupinami a organizacemi, které sledují politické cíle. Nabízí politické 

odpovědi na společenské otázky dneška tím, že vytváří obraz budoucnosti, jejíž základy 

spočívají na přivlastněných a přetvořených konceptech vypůjčených z islámské 

tradice.“88 Tento vývoj byl zapříčiněn několika důvody. Prvním z nich byl Damaškem 

podporovaný sektářský charakter povstání. Od ranné fáze protestů se president Asad 
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snažil prezentovat konflikt jako provokace zahraničních aktérů a svoji vládu jako hráz 

proti radikálním islamistům a sektářskému násilí. Zároveň se snažil tento narativ 

posilovat a opozici, která byla ve skutečnosti značně různorodá, zdiskreditovat. Tato 

strategie byla cílená domácímu i zahraničnímu publiku. U syrských menšin, především u 

vládnoucích Alavitů a křesťanů měl strach ze sunitských islamistů upevnit loajalitu 

k režimu. Podobně Asad doufal, že narůstající islamistický charakter opozice odradí 

západ od jejich podpory a donutí Spojené státy a spojence vnímat setrvání režimu jako 

menší zlo. Damašek se tedy v duchu hesla „účel světí prostředky“ aktivně podílel na 

islamizaci svých odpůrců. V průběhu amnestií bylo na svobodu propuštěno mnoho 

radikálů, kteří později stáli za vznikem významných skupin salafistického charakteru.89 

Druhým důvodem byla samotná struktura rebelů. Již bylo zmíněno, že opozice byla od 

počátku silně decentralizovaná a rozhádaná. Snahy o sjednocení narážely na zájmy 

jednotlivých podporovatelů, především regionálních států, které preferovaly své vlastní 

chráněnce. Frakcionalizace a často neexistující širší struktura velení ztěžovala koordinaci 

a dosažení výrazných úspěchů v boji s prorežimními silami. Dynamika vzniku 

ozbrojených skupin také často vedla k warlordismu, s nímž byly spojeny negativní 

fenomény jako únosy, soupeření o kontrolu a rabování.90 Islamisticky motivované 

skupiny byly disciplinovanější, s jasnou strukturou vedení a v oblastech které ovládly 

efektivněji reagovaly na potřeby obyvatel. Ukázaly se také jako efektivní bojová síla, což 

bylo způsobeno právě lepší organizovaností, ideologickou motivací a v neposlední řadě 

přísunem zbraní a vybavení od svých sponzorů. Zahraniční podpora byla třetím 

významným důvodem, který ovlivnil vzestup islamistických ozbrojenců.  

Regionální státy, především země Perského zálivu jako Katar a Saudská Arábie, 

ale také Turecko podporovaly opozici zprvu hlavně finančně. V prvním roce revoluce 

získávaly ozbrojené skupiny zbraně především na černém trhu, z dobytých vojenských 

skladů a od dezertujících vojáků. Dalším zdrojem podpory pak byly soukromé entity jako 

různé nadace a bohatí sympatizanti revoluce. Často se jednalo o konzervativní, 

islamisticky laděné projekty a osoby. Podpora od těchto zdrojů posilovala pozici 

radikálních skupin v Sýrii. Není jasné, kdy začaly spřátelené státy dodávat zbraně 

rebelům, pravděpodobně však v prvních měsících roku 2012.91 V době, kdy v Bílém době 
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probíhaly diskuse nad plánem přímého vyzbrojení opozice tak již arabské země 

podporovaly své chráněnce. To jim logicky dávalo možnost ovlivnit charakter ozbrojené 

opozice. Skupiny s podporou ze zahraničí dosahovaly efektivnějších výsledků na bojišti, 

a to zase lákalo další povstalce, aby se k nim připojili nebo pozměnili svoje chování tak, 

aby také přilákaly sponzory. Mnoho skupin tak například začalo přijímat názvy a symboly 

odkazující k islamistickému charakteru, ať už z vlastního politicko-náboženského 

přesvědčení nebo z čistého oportunismu.92  

Podpora z Perského zálivu často směřovala právě k islamistickým skupinám, ne 

však nutně salafistům nebo džihádistům. Katar i Turecko tak například sponzorovaly 

ozbrojence napojené na Muslimské Bratrstvo i radikálnější elementy. Taková strategie 

vedla k další frakcionalizaci opozice. Spojené státy a evropské země, které se přímému 

zapojení vyhýbaly, v tuto dobu do značné míry přišly o možnost ovlivnění charakteru 

opozice. To nutně neznamená, že by aktivnější role ve vyzbrojování opozičních skupin 

ze strany západních států zabránila dynamice posilování radikálnějších elementů opozice. 

Jak je zmíněno výše, tento nárůst byl ovlivněn i dalšími faktory, které Washington nemohl 

ovlivnit. Nicméně je zřejmé, že neaktivita západu snížila vliv na utvářející se charakter 

opozice a vzniknuvší vakuum pak využili jiní.  

V průběhu roku 2012 se ozbrojené opozici podařilo dosáhnout určitých 

vojenských úspěchů. 24. února vznikla v Tunisku za účasti zástupců USA koalice 

nazvaná „Přátelé Sýrie“ (Friends of Syria), která uznala Syrskou Národní Radu (SNC) 

jako reprezentanta Syřanů toužících po mírové změně.93 Během léta rebelové využili 

novou strategii a zaměřili se především na odlehlé oblasti, daleko od velkých sídel, což 

donutilo Asadův režim stanovit priority v obranné strategii. Íránští poradci doporučili 

Asadovi stáhnout jednotky ze vzdáleného venkova a koncentrovat své síly v obydlených 

oblastech na západě země a v důležitých strategických uzlech, jako jsou ropná pole.94 

V druhé polovině roku vznikly v Sýrii nové entity zastřešující významné ozbrojené 

skupiny převážně islamistického charakteru. V září vznikla umírněnější Syrská Islámská 

Osvobozenecká Fronta (Syrian Islamic Liberation Front, SILF) a v prosince radikálnější 

Syrská Islámská Fronta (Syrian Islamic Front, SIF). Přestože mnoho skupin se nadále 

považovalo za součást FSA, vznik těchto nových entit reálně oslabil vliv exilové opozice 
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na operace v zemi.95 V prosinci byl v Turecku za asistence západních a arabských států 

založen nový orgán ozbrojené opozice, Vrchní armádní velitelství (Supreme Military 

Command – SMC) napojený na skupiny FSA. Cílem bylo efektivněji koordinovat 

vojenské operace a také distribuci pomoci ze zahraničí. Salafistické a džihádistické 

skupiny jako Ahrar al-Šam nebo Džabhat al-Nusra nebyly do tohoto orgánu přizvány a 

odmítly uznat jeho autoritu, nicméně jejich vliv na dění v Sýrii již významně narůstal a 

SMC tak reprezentoval jen část ozbrojené opozice. Dalším problémem byla rozhádanost 

uvnitř b SMC. Mnohé ze skupin, které byly oficiálně do tohoto projektu začleněny, se na 

bojištích odmítaly podřídit velení.96  

 

2.3. Red Line 

 

„Dali jsme jasně najevo jak Asadovi, tak komukoliv jinému v Sýrii, že manipulace 

s chemickými zbraněmi, jejich příprava k použití nebo přesuny arzenálu jsou pro nás 

nepřekročitelnou linií. Taková situace by změnila můj postoj.“97 Barack Obama vyslovil 

tuto větu 20. srpna 2012 poté, co Asadův režim na konci července poprvé oficiálně 

potvrdil vlastnictví chemických zbraní a pohrozil jejich použitím vůči zahraničním 

agresorům (ne však obyvatelům Sýrie). V prosinci pak president Obama svoje stanovisko 

znovu zdůraznil v prohlášení adresovaném Asadovi, kdy řekl, že „použití chemických 

zbraní je a bude naprosto neakceptovatelné.“98 Obamova rok stará výzva k Asadovu 

odstoupení byla vnímána jako nový oficiální diskurs zahraniční politiky USA. Nově 

stanovená linie ohledně použití chemických zbraní byla jasně deklarovaným zlomem. 

V diplomatických kruzích byl Obamův krok považován za chybu, která hrozila zatlačit 

Spojené státy k nechtěné intervenci v zemi nebo zdiskreditovat jejich pozici ve světě.99 

Během druhého roku konfliktu v Sýrii docházelo k další eskalaci. Prorežimní síly začaly 

od července zapojovat do bojů s povstalci letectvo a raketové systémy. Na sklonku roku 

se začaly objevovat první tvrzení o použití chemických zbraní. V březnu 2013 Damašek 
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požádal OSN o vyslání expertní mise, která by prozkoumala údajné použití chemických 

zbraní opozicí, ale její dislokace v zemi byla pozastavena poté, co západní státy 

požadovaly také vyšetření údajných použití chemických zbraní režimem. V dubnu 

informovala Obamova administrativa Kongres, o pravděpodobném užití chemických 

zbraní v Sýrii. Senátoři John McCain a Lindsey Graham apelovali na konci dubna na 

presidenta Obamu, aby na použití chemických zbraní zareagoval. Nevynucení 

stanoveného tabu by podle jejich názoru mohlo vést k „opětovnému použití zbraní ve 

větším rozsahu.“100 

Informace o použití chemických zbraní v Sýrii sledovaly a prověřovaly americké 

zpravodajské služby. Ty nakonec dospěly k závěru, že režim s nejvyšší pravděpodobností 

skutečně opakovaně, byť v omezeném rozsahu, zbraně použil. President Obama v reakci 

na to v červnu přehodnotil svoji strategii a schválil program na vyzbrojení některých 

prověřených složek opozice. Bílý dům v prohlášení z 16. června toto rozhodnutí oznámil: 

„… Asadův režim by měl vědět, že jeho akce nás vedly k navýšení rozsahu a charakteru 

pomoci, kterou poskytujeme opozici. A to včetně přímé asistence pro SMC. Tyto snahy 

postupně rozšíříme.“101 Někteří komentátoři dávají tuto změnu kurzu do souvislosti také 

se stále narůstajícím vlivem radikálně islamistických skupin v opozici a navyšující se 

přítomnosti bojovníků Hizballáhu a Íránských revolučních gard na syrském bojišti.102 

Hassan Nasralláh, vůdce Hizbaláhu, oficiálně potvrdil přítomnost svých bojovníků 

v Sýrii v květnu 2013, nicméně skupina byla v zemi aktivní již dříve.103 Skutečnost, 

kterou Obamova administrativa odůvodňovala poskytnutí zbraní opozici, však paradoxně 

dále oslabovala autoritu SMC. Dosud značně omezená asistence ze strany Washingtonu 

a především fakt, že ani po použití chemických zbraní Američané proti Asadovi přímo 

nezasáhli, vedla v řadách opozice k frustraci. „Neschopnost vedení v SMC přesvědčit 

Západ k akci drasticky podkopávala reputaci tohoto orgánu.“104  

Trénink a vyzbrojování opozice organizačně spadaly pod CIA. Podle Charlese 

Listera, analytika specializujícího se na syrskou opozici, existovalo na konci roku 2013 
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v Sýrii zhruba 100 skupin, kterým Spojené státy poskytovaly určitou formu podpory.105 

V druhé polovině roku byla za pomoci Přátel Sýrie založena v Jordánsku a Turecku 

vojenská operační centra s cílem poskytovat podporu ozbrojené opozici. Turecké centrum 

bylo známé pod zkratkou MOM (Müşterek Operasyon Merkezi) a jeho jordánský 

ekvivalent jako MOC (Military Operations Command). V těchto centrech byli 

dislokováni vojenští poradci a zástupci zpravodajských služeb ze zemí podporujících 

opozici. Po oslabení pozice SMC mezi ozbrojenou opozicí začaly Spojené státy a další 

země směřovat významnější část pomoci pro opozici právě skrze vojenská operační 

centra. Zahraniční poradci se také spolupodíleli na vzniku nových koalic, které 

sdružovaly skupiny považované za umírněné.106 Na přelomu let 2013 a 2014 se tak v Sýrii 

objevily nové koalice jako Syrská revoluční fronta (SRF), Harakat Hazm nebo Jižní fronta 

(Southern Front, SF), kterým CIA dodávala zbraně. V průběhu roku 2014 se na internetu 

objevily záběry, na kterých bojovníci těchto skupin operují s americkými protitankovými 

zbraněmi BGM-71 TOW.107 U takto pokročilých zbraňových systémů existuje striktní 

kontrola cílového místa určení. Přestože jimi disponují i spojenci USA jako Saudská 

Arábie, jejich dodání do Sýrie muselo být přinejmenším schváleno Američany.  

 

2.3.1. Útok v Ghůtě 

 

Mise OSN nakonec přijela do země v polovině srpna. 21. srpna 2013, tři dny po 

příjezdu komise, se v rebely ovládané Ghůtě na předměstí Damašku odehrál chemický 

útok, který si vyžádal podle některých zdrojů až 1400 obětí. Vyšetřování OSN později 

došlo k závěru, že byl při tomto útoku použit nervový plyn sarin a jako nosič byly využity 

rakety typu země-země. Zpráva OSN neoznačila žádného viníka, mandát komise byl 

stanoven tak, aby pouze určila, zda byly chemické zbraně použity. Pět dní po útoku 

americký ministr zahraničí John Kerry oznámil, že důkazy jasně naznačují použití 

chemických zbraní, ale zatím přímo presidenta Asada za viníka neoznačil. Zároveň však 

byly ve východním středomoří dislokovány čtyři americké válečné lodě. O pár dní 

později, 30. srpna Bílý dům vydal prohlášení k útoku, ve kterém režim z použití 
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chemických zbraní v Ghůtě obvinil. „Vyhodnotili jsme s vysokou mírou 

pravděpodobnosti, že Syrský režim provedl 21. srpna útok chemickými zbraněmi vůči 

opozičním skupinám na předměstí Damašku.“108 Analýza se podle zveřejněných 

informací opírala o širokou škálu zdrojů včetně mnoha svědectví z místa a 

zpravodajských informací.  

President Obama se po útoku v Ghůtě ocitl ve zlomové situaci. Vzhledem ke 

svému prohlášení, ve kterém použití chemických zbraní označil na nepřekročitelné tabu, 

musela nyní jeho administrativa jednat. Tři dny po útoku svolal president své poradce pro 

bezpečnost, aby se dohodli, jak postupovat.109 V presidentově okolí panovalo téměř 

jednomyslné přesvědčení, že je potřeba na vývoj situace vojensky zareagovat. Vedle 

dlouhodobých podporovatelů asertivnějšího kurzu, mezi nimiž byli například zastánci 

doktríny Odpovědnost chránit (Responsibility to Protect, R2P) Rice a Power, byli o 

nutnosti rázné odpovědi přesvědčeni i jinak spíše zdrženliví členové administrativy jako 

Kerry, Biden nebo Hagel.110 Nejopatrněji se k možnosti vojenské reakce stavěl předseda 

sboru náčelníků štábu (Joint Chief of Staff) Dempsey a obecněji zástupci armády. 

President sám byl také přesvědčen, že je třeba jednak, nicméně stále byl velmi opatrný 

v otázce rozsahu a smysluplnosti takové akce. Jeho rozhodování ovlivňovaly dvě hlavní 

priority. Vyhnout se zatažení Spojených států do války v Sýrii a zamezit šíření a užívání 

chemických zbraní. Jako nejpravděpodobnější forma reakce se tedy jevila omezená 

kampaň za použití střel s plochou dráhou letu, která by Asadův režim potrestala, ale 

nevedla k jeho zničení. Podle později zveřejněných informací se mělo jednat o útok na 

zhruba padesát cílů za použití sta až sto padesáti raket.111  Intervence měla být směřována 

na logistické kapacity režimu, ne přímo na sklady chemických zbraní, protože panovala 

obava z humanitárních následků takového útoku. John Kerry později tvrdil, že se mělo 

jednat o „neuvěřitelně malou, omezenou akci.“112  

I kdyby se ve Washingtonu ke zničení syrského chemického arzenálu rozhodli, 

zástupci Pentagonu odhadovali, že bez pozemní invaze by samotné letecké a raketové 
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útoky mohly „při nejlepší vůli“ zničit pouze 25 % -30 % Asadových zásob.113 V situaci, 

kdy se Barack Obama chtěl za každou cenu vyhnout vyslání vojáků do Sýrie tedy ani 

takový útok neměl šanci výrazně oslabit chemické kapacity Damašku. Obamova 

administrativa se v týdnu po útoku rychle pokoušela získat mezinárodní podporu pro útok 

na Sýrii. Francie byla ochotná zúčastnit se intervence a koordinovala své plány 

s Washingtonem. Britský premiér David Cameron, který dlouhodobě volal po asertivnější 

strategii v Sýrii, byl také zastáncem vojenské reakce. Vzhledem k historické zkušenosti s 

intervencí v Iráku, které také předcházely zpravodajské informace o hrozbě chemických 

zbraní, které se po invazi ukázaly jako falešné, se však 29. srpna rozhodl požádat o 

souhlas parlament. Britští zákonodárci se však poměrem hlasů 285 ku 272 rozhodli 

žádosti Davida Camerona nevyhovět a ten se jejich rozhodnutí podvolil.114 

O den později se podobně zásadní událost odehrála i v Bílém domě. Obama po 

schůzce mezi čtyřma očima, které se účastnil pouze Denis McDonough, vedoucí 

presidentovy kanceláře (White House Chief of Staff), oznámil svým překvapeným 

spolupracovníkům, že se rozhodl požádat o souhlas Kongresu.  Podle ústavy má president 

Spojených států povinnost žádat Kongres o autorizaci pro použití síly vždy, pokud není 

přímo ohrožena bezpečnost země. V praxi američtí presidenti využívali této výjimky 

k obcházení Kongresu. Barack Obama sám této pravomoci využil při intervenci v Libyi, 

kdy odsouhlasil zahájení kampaně bez mandátu od zákonodárců. Sněmovna 

reprezentantů byla pod kontrolou Republikánské strany a většina lidí v presidentově okolí 

předpokládala, že jeho žádost Kongresem neprojde. Další komplikací bylo, že se Kongres 

zrovna nacházel ve stavu přerušení rokování. To prakticky znamenalo, že presidentova 

žádost mohla být formálně schválena nejdříve 6. září.115  

9. září byl John Kerry na tiskové konferenci dotázán, zda se může Asadova vláda 

nějakým způsobem vyhnout útoku. Kerry odpověděl, že „může během příštího týdne 

odevzdat do rukou mezinárodní komunity veškerý arzenál chemických zbraní […] ale to 

se nestane“.116 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se ještě téhož dne spojil se svým 

americkým protějškem a navrhl, že se Sýrie svého chemické arzenálu zbaví. Ministerstvo 

zahraničí později vydalo zprávu, že se jednalo o rétorickou odpověď a podobně byla 
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událost vnímána v médiích. Nicméně Washington udržoval kontakty s Moskvou ohledně 

Sýrie již dlouhou dobu a 5. září se během summitu G-20 v Petrohradě setkali presidenti 

obou mocností. Podle některých zdrojů z Obamova okolí se zde dohodli na nutnosti 

chemického odzbrojení Sýrie.117 Zda bylo Kerryho prohlášení skutečně jen rétorickou 

odpovědí nebo naopak dobře promyšlenou diplomatickou kličkou není podstatné. 

Výsledkem následné spolupráce byl tzv. „Plán na eliminaci syrských chemických 

zbraní“, který oba ministři představili 14. září. O týden později ho Sýrie odsouhlasila a 

27. září byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti OSN.  

Obamovo rozhodnutí nezaútočit v Sýrii bývá považováno za jeden 

z nejkontroverznějších momentů jeho vlády. President se později v široce citovaném 

rozhovoru s Jeffrey Goldbergem z The Nation k rozhodování o (ne)útoku v Sýrii vracel. 

„Nemohli jsme pomocí raketového útoku zničit Asadův arzenál chemických zbraní a po 

takové intervenci bych musel čelit situaci, kdy by Asadův režim přežil a mohl by tvrdit, že 

se úspěšně postavil Spojeným státům, a že jsme jednali protiprávně při absenci mandátu 

RB-OSN. A to by ve výsledku vedlo spíše k posilnění pozice Damašku, než k jejímu 

oslabení.“118 Barack Obama byl od počátku k intervenci v Sýrii skeptický, což projevil 

například v jeho dřívějším odmítnutí plánu na vyzbrojení opozice. Důvodů k této 

zdrženlivosti bylo více. Zaprvé, presidentovo vnitřní přesvědčení ho od intervence 

odrazovalo. Když kandidoval do úřadu, slíbil svým voličům ukončení válek v arabském 

světě a nyní hrozila reálná možnost zavlečení Spojených států do dalšího konfliktu 

v regionu. Již na jaře 2012 oznámil generál Dempsey presidentu Obamovi, že by pro 

případné ustanovení bezletové zóny v Sýrii bylo zapotřebí přinejmenším 70 000 

amerických vojáků.119 Mnozí experti považují toto číslo za nadsazené, nicméně tato 

epizoda dobře ilustruje riziko, kterého se Barack Obama chtěl vyvarovat. Zadruhé, na 

rozdíl od intervence v Libyi by Washington musel zaútočit bez podpory mezinárodního 

společenství. Pro zásah v Libyi existovala nejen rezoluce RB-OSN, ale také široká 

podpora Ligy arabských států, evropských zemí a v té době více méně sjednocené 

libyjské opozice. Charakteristické pro Obamovu zahraniční politiku bylo, že „pokud 
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hrozba nesměřovala přímo do srdce americké vlastní bezpečnosti … byl (president) 

zdrženlivý. Odmítal jednat, dokud státy s hlubšími zájmy samy nepodstoupily adekvátní 

riziko a neinvestovaly adekvátně rozsáhlé zdroje.“120 Zatřetí, proti vojenské akci v Sýrii 

stálo mínění domácího publika. Podle průzkumu agentury Reuters z 24. srpna ji 60 % 

Američanů odmítalo, zatímco pouze 9 % se vyjádřilo souhlasně.121  

Reakce amerických činitelů na Obamův krok byly kritické i pozitivní. Kritici 

Obamovi především vyčítají, že oslabil roli Spojených států ve světě, a že jeho rozhodnutí 

zhoršilo situaci v Sýrii. Bývalý ministr obrany Leon Panetta v rozhovoru v roce 2014 řekl, 

že reakce Washingtonu „vyslala smíšený signál, nejen Asadovi, nejen Syřanům, ale 

celému světu“ a že pro reputaci Spojených států je důležité „dostát svým slovům“.122 

Výbor pro zpravodajské služby (National Intelligence Council – NIC) později ve své 

analýze zveřejnil závěr, že nevynucení amerického tabu v otázce chemických zbraní 

poškodilo vliv USA na Blízkém Východě.123 Hlasitými kritiky presidentova rozhodnutí 

byli především politici, kteří již dlouho volali po agresivnějším přístupu Spojených států 

v Sýrie jako senátoři John McCain a Lindsey Graham. Senátor McCain byl zastáncem 

ustanovení bezletové zóny v Sýrii a po útoku v Ghůtě loboval mezi svými kolegy za 

podporu vojenské intervence. McCain již 5. března 2012 volal po americké intervenci 

v Sýrii. Byl vůbec prvním zákonodárcem podporujícím vojenskou akci v zemi.124 

Prezidentovi zastánci naopak vyzdvihovali, že pomocí diplomacie dosáhl odzbrojení 

většiny Asadova chemického arzenálu. Považovali to za ideální příklad nátlakové 

diplomacie, kdy samotná hrozba použití síly vede k mírovému řešení situace. Do září 

2015, kdy operace skončila, bylo ze Sýrie odvezeno a zničeno 98,8 % chemických zbraní, 

především zásoby Sarinu a plynu VX.125 Režim si nicméně udržel kapacity na výrobu 

zbraní za použití chlóru, který není klasifikovaný jako chemická zbraň a později se 

objevily i zprávy o opětovném použití zakázaných látek.  
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Obamovo rozhodnutí skutečně mělo významný vliv na další dynamiku konfliktu. 

Přinejmenším část opozice doufala v intervenci, která by pomohla svrhnout režim 

v Damašku. Přestože Obama ve skutečnosti o násilnou změnu režimu v Damašku nestál, 

Saudská Arábie, Katar i Turecko takový výsledek očekávaly. Skutečnost, že se 

Američané dohodli s Rusy a efektivně tak tuto možnost eliminovali, vnímaly, podobně 

jako mnozí v syrské opozici, jako zradu. Dohoda o chemickém odzbrojení navíc, 

přinejmenším dočasně, legitimizovala vládu prezidenta Asada, protože Organizace pro 

zákaz chemických zbraní (OPCW) musela na jejich eliminaci spolupracovat 

s Damaškem. Aron Lund, analytik věnující se dlouhodobě válce v Sýrii, k tomu napsal: 

„S koncem roku 2013 naděje opozice v západem podporované vojenské vítězství nad 

režimem opadala, syrští loajalisté získali nový pocit bezpečí a bezpečnostní složky ve 

Spojených státech se začaly více obávat džihádistických elementů opozice, nežli Asada.126 

Někteří analytici také tvrdí, že tato dohoda implicitně legitimizovala ostatní Asadovy 

zločiny, při kterých nebyly použity chemické zbraně, jako dělostřelecké ostřelování a 

bombardování civilních čtvrtí.127 Vlády podporující opozici, frustrované nečinností 

Washingtonu pak reagovaly vlastní aktivnější politikou v Sýrii. Saudská Arábie, která do 

této doby podporovala především ozbrojené skupiny volně navázané na Svobodnou 

syrskou armádu, začala nyní směřovat své úsilí i na otevřeně islamistické subjekty.128 

V listopadu vznikla v Sýrii sloučením SILF a SIF nová koalice pod názvem Islámská 

Fronta (IF), která se distancovala od západem podporovaných struktur SMC.129 Při 

ustanovení této nové struktury hrály významnou roli Katar, Turecko a Saudská Arábie. 

Jeden rebel ze skupiny prověřené a vyzbrojované CIA to shrnul následovně: „Poté, co se 

USA rozhodly nezaútočit na Asada i přes jeho použití chemických zbraní v Ghůtě, bylo 

všem Syřanům jasné, že Západ proti Asadovi v Sýrii nikdy nezasáhne, bez ohledu na jeho 

zločiny.“130 Mnoho ozbrojenců se potom začalo přidávat k radikálnějším skupinám, které 

nebyly navázané na struktury spojené se Západem. Motivací bylo nejen rozčarování 

z nečinnosti USA a spojenců, ale také lepší vojenské výsledky a materiální podpora těchto 

elementů.  

  

                                                 
126 Kenneth M. Pollack. “Building a Better Syrian Opposition Army: The How and the Why.” 6. 
127 Tim Eaton, Lina Khatib et al., „Western Policy Towards Syria: Applying Lessons Learner“, 18. 
128 Ibid., 22. 
129 Charles Lister. „The Free Syrian Army“ 11. 
130 Tim Eaton, Lina Khatib et al., „Western Policy Towards Syria: Applying Lessons Learner“, 20. 
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3. Islámský stát – nová zahraniční politika 

 

Dohoda o zničení syrského arzenálu chemických zbraní a její následná 

implementace znamenala pro Spojené státy zabezpečení jednoho z hlavních 

bezpečnostních zájmů v zemi. Obamův kabinet od začátku bojů v Sýrii vnímal tuto 

hrozbu jako jednu ze svých priorit. Panovaly obavy, že by Asad mohl poskytnout své 

zásoby skupinám jako je libanonský Hizballáh. S tím, jak se konflikt prodlužoval a 

nabýval na intenzitě, se v Bílém domě začaly obávat nestability v zemi. Hrozba, že se 

chemické zbraně dostanou do rukou skupin nepřátelských zájmům USA byla s jejich 

rostoucím vlivem na bojištích stále reálnější. Jak bylo popsáno výše, část opozice vždy 

sestávala ze skupin více či méně islamistického charakteru, tedy skupin usilujících o 

politickou a sociální roli islámu v životě společnosti. Některé z nich můžeme označit za 

salafistické. Salafismus, vycházející ze slova al-Salaf odkazujícího na společníky Proroka 

Mohameda, usiluje o návrat věřících k původní formě islámu z dob Mohamedových. 

Opírá se o „idealizovanou představu ranné historie islámu, touhu navrátit původní čistotu 

víry a striktní výklad Koránu.“131 V průběhu války se v Sýrii objevily také skupiny, které 

můžeme označit jako džihádistické. Džihádisté, stejně jako salafisté, vycházejí ze striktní, 

doslovné interpretace Koránu, navíc však zdůrazňují roli džihádu, který je v tomto 

případě chápán jako svatá válka. Právě džihád slouží jako prostředek, pomocí kterého 

mohou dosáhnout kýžené reality.132 Prominentní postavení mezi džihádistickými 

skupinami v Sýrii si vydobyly Džabhat al-Nusra a Islámský Stát. Zpráva určená pro 

bezpečnostní komisi Sněmovny reprezentantů z července 2013 tak například varovala, že 

„radikální elementy mezi opozicí – především ty vyznávající salafisticko-džihádistickou 

ideologii, získávají stále více prostoru a aplikují svoji vizi světa na civilní 

obyvatelstvo.“133 
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132 Ibid., 69. 
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3.1. Vznik Islámského státu 
 

Islámský Stát (ISIS, IS, ISIL, Daeš) má svůj původ v Iráku, v organizaci 

označované jako Al-Kajda v Iráku (AQI), kterou založil Abú Musab Zarkáví po americké 

invazi do země. Po jeho smrti vznikla v roce 2006 sjednocením s dalšími džihádistickými 

skupinami nová entita nazývající se Islámský Stát v Iráku (ISI) v čele s Abú Omarem al-

Baghdádím jako emírem. Spojeným státům se podařilo za pomoci navýšení počtu vojáků 

v zemi v roce 2007 a v součinnosti s iráckými bezpečnostními složkami a lokálním 

povstáním sunitských kmenů (Sahwa) tuto organizaci značně oslabit. Na jaře 2010 byl 

Abú Omar zabit s dalším vysokým představitelem organizace a v květnu byl novým 

vůdcem Islámského Státu v Iráku zvolen Abí Bakr al-Bagdádí, který vede Islámský Stát 

dodnes.  

Abú Bakr al-Bagdádí byl v roce 2004 zadržen Američany a na několik měsíců byl 

zadržován spolu s dalšími islamisty a členy Baasistické strany, představiteli režimu 

Saddáma Husajna z doby před americkou invazí, v Campu Bucca. Bezpečnostní analytici 

věnující se islamistickému terorismu považují právě toto spojení za zásadní. Camp Bucca 

a podobná zařízení vedená Američany po svrhnutí iráckého režimu někdy bývají 

označována za „džihádistické univerzity“, kde docházelo k radikalizaci vězňů a utváření 

kontaktů. 134 Když se Bagdádí dostal po smrti svých předchůdců do čela ISI, využil svých 

kontaktů mezi bývalými činiteli Saddámova režimu a angažoval je v organizaci.  

Vzestup organizace Islámský Stát byl ovlivněn několika faktory.  V prosinci 2011 

odešly ze země zbývající americké jednotky na základě dohody, kterou již v roce 2008 

podepsali president Bush a irácký šíitský premiér Nurí al-Málikí. Po odchodu Američanů 

začaly v zemi opět narůstat spory mezi šíity a sunity, v čemž hrála velkou roli právě 

sektářská politika Málikího. Naprosto zásadní však byla situace v Sýrii. Na konci roku 

2011 vyslal Bagdádí do Sýrie skupinu svých operativců v čele s Muhammadem 

Džuláním. Ten pak vytvořil organizaci Džabhat al-Nusrá, která se oficiálně prohlásila 

v lednu 2012, poté, co na sklonku předchozího roku spáchala dva bombové útoky.135 

Džulání se snažil prezentovat svoji organizaci jako organickou součást revoluce. 

                                                 
134 Donna G. Starr-Deelen, Counter-terrorism from the Obama administration to President Trump: caught 
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135 Charles R. Lister, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency 

(New York: Oxford University Press, 2015), 64 
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Americké zpravodajské služby však z útoků podezíraly právě struktury napojené na Al-

Kajdu. Generál Martin Dempsey v únoru řekl „naše informace naznačují, že al-Kajda je 

přítomná v Sýrii a snaží se podporovat opozici“.136 11. prosince označily Američané 

Frontu al-Nusra (Džabhat al-Nusra, al-Nusra) za teroristickou organizaci.137 Džuláního 

ozbrojenci si však do té doby získali mezi složkami opozice uznání pro své vojenské 

úspěchy a část opozice proti zařazení organizace na seznam teroristických skupin 

protestovala.138 Mluvčí jedné FSA skupiny z Aleppa shrnul, jak jsou bojovníci Nusry 

vnímáni, když pro Washington Post řekl, že „bojují beze strachu a bez zaváhání a 

v řadách opozice jsou považováni za hrdiny“.139 V srpnu 2012 nejmenovaní členové 

amerických bezpečnostních složek informovali média, že al-Kajda buduje v Sýrii 

celostátní síť buněk, která se „šíří od města k městu“.140 Podle Charlese Listera byl 

konflikt v Sýrii od září 2012 do března 2013 charakteristický právě významně narůstající 

rolí salafistických a džihádistických skupin a zároveň neschopnostní Svobodné syrské 

armády (FSA) ustanovit na celostátní úrovni efektivní systém velení.141  

8. dubna 2013 Abú Bakr al-Bagdádí poprvé veřejně oznámil, že Ďzabhat al-Nusra 

je projektem a součástí organizace Islámský Stát v Iráku (ISI) a zároveň vyzval Ďžuláního 

k opětovnému sjednocení pod novou entitou Islámského Státu v Iráku a Sýrii (Islamic 

State of Iraq and al-Sham, ISIS).142 Džulání ve svém prohlášení sice potvrdil provázanost 

své organizace s ISI, odmítl ale sjednocení obou skupin pod hlavičkou ISIS a složil 

přísahu věrnosti (baya) vůdci al-Kajdy Zavahírimu. Džabhat al-Nusra se krátce poté 

rozdělila a část jejích bojovníků, převážně těch ze zahraničí, se přidala k ISIS.143 Islámský 

Stát se v následujících měsících začal podílet na protirežimních ofenzívách a během léta 

dosáhl v součinnosti s dalšími ozbrojenými frakcemi úspěchů. Bagdádí se však brzy 

zaměřil na konsolidaci moci v Sýrii a jeho organizace začala bojovat proti jiným 

opozičním skupinám. V srpnu bojovníci ISIS poprvé vyhnali ostatní opoziční skupiny 
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140 Matthew Lee, “Al-Qaeda building well-organized network in Syria:U.S. intelligence officials.” The 

Associated Press, August 10, 2012, http://nationalpost.com/news/al-qaeda-building-well-organized-

network-in-syria (navštíveno 2.1.2018). 
141 Charles Lister, The Syrian Jihad, 115. 
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z města Raqqa, vůbec prvního provinčního centra, které padlo do rukou opozice.144 V září 

dobyli město Azaz v severní Sýrii, které ovládaly skupiny navázané na FSA. Islámský 

Stát zároveň rozvíjel své aktivity v Iráku, kde v červenci podnikl médii široce 

diskutovaný útok na věznici Abu Ghrajb, při kterém se podařilo osvobodit mnoho vězňů, 

často veteránů AQI. S koncem roku Islámský Stát v Iráku podnikl ofenzívu v provincii 

Anbar. 

Napětí mezi ISIS a ostatními skupinami postupně gradovalo a na začátku roku 

2014 kulminovalo v otevřený ozbrojený konflikt. Do bojů s Islámským Státem se 

postupně zapojila široká koalice islamistů včetně Džabhat al-Nusry i západem 

podporovaných rebelů z FSA. ISIS byl vyhnán ze západní části země, ale usadil se ve 

východní Sýrii. V průběhu první poloviny roku byl Islámský stát schopný získat 

teritoriální kontrolu ve velké části provincie Anbar v Iráku a dobýt významná města jako 

Falůdža, kterou obsadili v lednu. V březnu se Ayman al-Zavahíri, který se po zabití 

Usámy bin-Ládina stal vůdcem Al-Kajdy, veřejně distancoval od al-Bagdádího a 

definitivně tak stvrdil rozkol mezi oběma organizacemi.145 Bagdádího organizaci se však 

vojensky dařilo, a především v Iráku získávala stále výraznější teritoriální zisky. Irácké 

ozbrojené složky zahájily kampaň na opětovné získání kontroly v provincii Anbar, 

Islámský stát (v Iráku a Sýrii) však rozšiřoval svoji dominanci i v dalších částech země. 

V červnu 2014 dobyli jeho ozbrojenci během několikadenní ofenzívy Mosul, 

irácké druhé největší město s dvěma miliony obyvatel. Pád Mosulu byl pro západní 

spojence šok a v médiích po celém světě byl široce reflektován.146 Rychlé a snadné 

vítězství islamistů v takto významném městě nebylo očekávané. Pozdější analýzy bitvy o 

Mosul ukázaly, že irácká armáda a policie vydaly město téměř bez boje. Bojovníci 

Islámského Státu (ISIS) v počtu necelých dvou tisíc vyhnaly irácké ozbrojené složky 

z města i přes jasnou početní nevýhodu v průběhu necelého týdne. Důvodů, které vedly 

k dobytí města islamisty jsou různé. Nespokojenost sunitské většinové populace 

s Málikího vládou byla jedním z hlavních faktorů úspěchu Islámského státu v Iráku. 

Protěžování šíitů na úkor sunitů a s tím spojené represe vedly mnoho obyvatel 

k nevraživosti vůči režimu v Bagdádu. Islámský stát této nespokojenosti obratně využíval 

k získání sympatií mezi lidmi a vytváření utajených buněk organizace, které se při útoku 
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na město aktivizovaly. Dalším důvodem byla všudypřítomná korupce ve státní správě a 

ozbrojených složkách.  Přestože irácké ozbrojené složky dislokované v Mosulu 

dosahovaly oficiálně počtů okolo 25 000, reálně se jednalo zhruba o 10 000 mužů.147 Na 

vině byla praxe tzv. černých duší. Mnoho vojáků a policistů využívalo úplatků, aby je 

jejich velitelé vykazovali pouze v tabulkách. Ve skutečnosti se však službě vyhýbali. Tato 

disproporce mezi realitou a tabulkovými údaji vedla k podcenění situace a při útoku 

Islámského státu napomohla jeho bojovníkům. Obdobná situace panovala podle 

některých zdrojů i v otázce vybavení jednotek.148 Nedostatek munice a další výzbroje a 

výstroje dále zhoršoval bojeschopnost vládních ozbrojenců.  Ve velitelských funkcích 

bylo také velké množství šíitů, kteří neměli k Mosulu osobní vztah a snadněji tak z boje 

ustupovali.149 Významným faktorem byla také skutečnost, že bojovníci Islámského státu 

útočící na město byli již zoceleni předchozími boji v Sýrii a dalších částech Iráku.150  

 

3.2. Boj proti Islámskému státu 
 

29. června 2014 vyhlásil Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) začátek nové éry, 

vznik kalifátu. Název organizace byl zkrácen na Islámský stát (IS), jeho vůdce al-Bagdádí 

byl prohlášen za kalifu a hranice mezi Irákem a Sýrií, založená na dědictví Sykes-

Pickotovi dohody, byla označena za zrušenou.151 Z vojenského hlediska Islámský stát 

dále postupoval a hrozba napadení Bagdádu, hlavního města Iráku, se zdála stále více 

reálná. Spojené státy reagovaly na teritoriální expanzi Islámského státu zvýšenou 

aktivitou. V červnu 2014 rozhodla Obamova administrativa o vyslání vojáků do Iráků 

s cílem vyhodnotit situaci a také navýšila počet leteckých sil v zemi.152 V červenci 

president Obama schválil záchranou operaci s cílem osvobodit amerického žurnalistu 

Jamese Foleyho, zadržovaného Islámským státem v Sýrii. Šlo o vůbec první vyslání 

amerických jednotek do Sýrie od začátku občanské války.153 Americkým vojákům se 
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nicméně nepodařilo rukojmí osvobodit. Zahraniční politika Bílého domu pro Irák a 

později Sýrii začala být ovlivněna novým imperativem s důrazem kladeným na boj 

s Islámským státem („ISIS first“.)154 

V červnu 2014 požádal Obama Kongres o souhlas s novým program na trénink a 

vyzbrojení („Train and equip program“) části syrské opozice. Ke změně postoje přiměly 

presidenta dva faktory. Krach diplomatických jednání pod patronací OSN a sílící hrozba 

Islámského státu. Cílem programu byla „ochrana obyvatel Sýrie proti útokům režimu, 

ochrana Spojených států, jejich spojenců a Syřanů proti teroristům a vytvoření podmínek 

pro diplomatické dosažení míru v Sýrii.“155 Kongres odmítl schválit program s explicitně 

vyjádřeným cílem ochrany Syřanů proti Asadovu režimu a v září předložil Obama 

zákonodárcům nový návrh programu, který byl zacílený na „oslabení a 

zničení“ Islámského státu.156 Program počítal s prověřením, vycvičením a vyzbrojením 

3000 bojovníků v roce 2015 a dalších 5400 v roce 2016. Na tento cíl bylo vyčleněno 500 

milionů dolarů z Partnerského fondu pro boj s terorismem (CTPF) pro rok 2015 

(FY2015). Zákonodárci v obou komorách odsouhlasili program v průběhu prosince a 

president Obama zákon podepsal 16. prosince.157 Obamova administrativa tak vůbec 

poprvé od začátku občanské války začala podporovat syrskou ozbrojenou opozici 

otevřeně. Na rozdíl od programu z roku 2013, který byl utajený a spravovaný CIA, 

program „Train and equip“ byl v gesci Pentagonu.   

Ještě výraznější změnu však znamenalo přímé zapojení Spojených států do boje 

s Islámským státem. Důvodů, které přesvědčily presidenta Obamu k přímé intervenci 

proti Islámskému státu (IS) je několik. Zaprvé, expanze IS ohrožovala americké 

strategické a bezpečnostní zájmy v regionu. Americké jednotky opustily Irák v roce 2011 

a o necelé tři roky později značnou část země ovládla skupina vzešlá z organizace Al 

Kajda v Iráku, kterou se Američané od invaze v roce 2003 snažili zničit. Spojené státy 

věnovaly v předchozích letech rozsáhlé materiální i lidské zdroje pro stabilizaci země a 

Obamova administrativa proto musela reagovat na nové bezpečnostní riziko. Zadruhé, 

Islámský stát jako organizace s historickými vazbami na Al Kajdu spadal do rámce 

                                                 
154 Tim Eaton, Lina Khatib et al., „Western Policy Towards Syria: Applying Lessons Learned“, 26. 
155 Blanchard, Christopher M., Belasco, Amy. Train and Equip Program for Syria: Authorities, Funding 

and Issues for Congress. Congressional Research Service, June 9, 2015. 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a622754.pdf (staženo 4.2.2018)., 2. 

156 Ibid.,3. 
157 Blanchard, Christopher M., Belasco, Amy. Train and Equip Program for Syria: Authorities, Funding 

and Issues for Congress, 4. 



40 

 

Obamovy protiteroristické strategie, která, na rozdíl od předchozí administrativy, byla 

úžeji zaměřená právě na boj s Al Kajdou a jejími pobočkami. Třetí důvod k intervenci byl 

především morální. Islámský stát vedl kampaň zaměřenou proti všem údajným 

nepřátelům a aplikoval brutální metody represe. Na začátku srpna bojovníci IS obsadili 

severoirácké město Sindžár obývané z velké části Kurdy a náboženskou menšinou Jezídů. 

Desítky tisíc Jezídů před násilím Islámského státu uprchly na nedalekou horu Sindžár, 

kde byli obklíčeni islamistickými bojovníky.158 Hrozící humanitární katastrofa donutila 

presidenta Obamu jednat. Vedle humanitární pomoci, kterou Američané obklíčeným 

civilistům shazovali, začalo také americké letectvo bombardovat pozice islamistů.  

„Když čelíme situaci jako nyní na této hoře – kdy nevinní lidé stojí tváří v tvář 

obrovskému nebezpečí, když máme možnost pomoci – v tomto případě na základě žádosti 

Irácké vlády – a když disponujeme unikátními kapacitami s možností odvrátit masakr, 

potom věřím, že Spojené státy nemohou odvrátit tvář. Můžeme jednat, opatrně a 

zodpovědně a odvrátit hrozící riziko genocidy.“159 President Obama pronesl tyto věty 7. 

srpna 2014, když oznamoval své rozhodnutí zapojit Spojené státy do boje s Islámským 

státem. Zmínil také další důvody, jako ochranu Erbílu, města, kde měli Američané 

dislokované své jednotky. Po Obamově rozhodnutí zahájily Spojené státy leteckou 

kampaň proti cílům IS. President se v souladu se svou strategií chtěl vyhnout přímému 

nasazení pozemních sil. Letecké údery měly především podpořit americké spojence. O 

dvanáct dní později Islámský stát zveřejnil video s popravou amerického žurnalisty 

Jamese Foleyho a varováním proti pokračujícímu bombardování. Barack Obama 28. 

srpna na otázku, jak budou Američané dále postupovat odpověděl „žádnou strategii ještě 

nemáme.“160 2. září bylo na internetu zveřejněno další video zachycující popravu jiného 

amerického občana, Stevena Sotloffa. President Obama reagoval rozšířením bojových 

operací i na území Sýrie. „Nebudu váhat přistoupit k akci proti Islámskému Státu v Sýrii 

ani v Iráku. To je základní princip mého prezidenství: Pokud ohrožujete Ameriku, nikde 

nenajdete bezpečné útočiště … Dal jsem jasně najevo, že budeme lovit teroristy, kteří 
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ohrožují naší zemi, kdekoliv se nacházejí.“161 Spojené státy začaly bombardovat cíle 

Islámského státu v Sýrii 22. září. V říjnu byla kampaň proti IS v Iráku i Sýrii označena 

jednotným názvem Operace „Inherent Resolve“. 

Vojenská síla Islámského státu byla značně posílena jeho úspěchy v Iráku. 

Organizaci se podařilo získat velké množství vojenského materiálu. Vedle zbraní a 

munice především techniku, jako tanky, artilerii nebo obrněné vozy. Velká část tohoto 

materiálu byla americké provenience. Jen během mosulské kampaně ztratily irácké 

ozbrojené složky 2 300 lehkých obrněných vozidel hummer.162 Islámský stát ovládající 

obě strany hranice mezi Irákem a Sýrií tak mohl volně přesouvat zásoby a vybavení podle 

svých potřeb. Materiální zisky organizace se zákonitě projevily i na syrském bojišti. Při 

de facto neexistující hranici bylo pro úspěšnou kampaň proti IS nutné rozšířit vojenské 

akce také do Sýrie. Obamova administrativa však čelila problémům vycházejícím 

z podstaty konfliktu v zemi. Zatímco v Iráku mohly Spojené státy leteckými útoky 

podporovat vládní jednotky, provládní milice a kurdské ozbrojené síly, v Sýrii 

Washington žádné partnery neměl. Již bylo zmíněno, že od roku 2013 Američané skrze 

CIA cvičili a vyzbrojovali některé opoziční skupiny. Nicméně jejich primárním cílem byl 

boj proti Asadovu režimu, navíc působily v různých částech země, neměly jednotné 

vedení a pomoc poskytovaná Washingtonem byla omezená.  

V průběhu září Islámský stát zintenzivnil svoji ofenzívu na severu Sýrie, kde 

bojoval s převážně kurdskými ozbrojenci. Když nepokoje v Sýrii přerostly v ozbrojený 

konflikt a následně občanskou válku, režim byl donucen koncentrovat své zdroje 

v důležitých částech země. Jedním z výsledků této taktiky bylo, že se režim v polovině 

roku 2012 stáhl z dominantně kurdské, severovýchodní části země, nazývané Kurdy 

Rojava. Toho využila kurdská Sjednocená demokratická strana (PYD) opírající se o 

vlastní ozbrojené milice YPG (Lidové obranné jednotky) a YPJ (Ženské obranné 

jednotky) a konsolidovala v oblasti moc. PYD vznikla v roce 2003 a jedním z jejích 

hlavních cílů je demokratický konfederalismus. Strana je ideově blízká Kurdské straně 

pracujících (PKK) a ideologii jejího vůdce Abdullaha Ocalana, založené v roce 1978 
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v sousedním Turecku. PKK, která je uvedena na americkém seznamu teroristických 

skupin, od roku 1984 vedla ozbrojený konflikt s Tureckým státem nejprve za 

samostatnost Kurdistánu a později za autonomii a rovnoprávné postavení Kurdského 

obyvatelstva. Spojené státy nicméně nevnímají PYD jako součást Kurdské strany 

pracujících. Mluvčí ministerstva zahraničí v reakci na tureckou kritiku PYD odpověděla 

„Sjednocená demokratická strana je z hlediska amerického práva odlišná od PKK“.163 

Role PYD a jejích ozbrojených složek v syrské občanské válce je unikátní a sleduje 

převážně pragmatický přístup. Strana nepodporovala Asadův režim, ale ani opozici, 

kterou vnímala jako nástroj tureckého vlivu a jako ovládanou arabským nacionalismem. 

Ozbrojené složky YPG a YPJ tak v průběhu války bojovaly jak proti ozbrojeným 

opozičním skupinám, tak proti režimním silám. Střety mezi YPG a FSA i islamistickými 

ozbrojenými skupinami probíhaly od roku 2012.164 Během roku 2013 jednotky YPG 

bojovaly s islamisty jako Džabhat al-Nusra i Islámským státem a dosáhly některých 

úspěchů, v roce 2014 však bojovníci IS začali dobývat stále větší území.165 Tato ofenzíva 

vygradovala bojem o město Kobani na hranicích s Tureckem, které islamisté obklíčili. 

Právě během boje o Kobani začali Američané bombardovat Islámský stát i v Sýrii.  

Kurdové byli postupně zatlačeni do centra města, kde odolávali převaze nepřátel. 

Bitva o město brzy přitáhla pozornost světových médií. Teatrálnost bojů byla ještě 

zvýrazněny záběry turecké armády, nečinně vyčkávající na druhé straně hranice jen 

několik stovek metrů daleko. Turci vnímali kurdské ozbrojence s vazbami na PKK jako 

větší hrozbu než Islámský stát a do konfliktu proto nijak nezasáhli. Bitva o město byla 

důležitá ze strategického, ale i propagandistického hlediska. V případě, že by IS získal 

kontrolu nad městem, ovládl by rozsáhlé, nepřerušené území na hranicích s Tureckem. 

Především by však vítězství islamistů dále posílilo jejich narativ neporazitelnosti. Bývalý 

americký velvyslanec v Turecku Eric Edelman k tomu napsal „Spojené státy musí rychle 

zastavit postup Islámského státu v Kobani. Pád Kobani by měl devastující účinek nejen 

na Kurdy v regionu, ale i na věrohodnost americké strategie boje s Islámským státem.“166 

Symbolický význam bitvy si ve Washingtonu brzy uvědomili. V médiích se začaly 
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objevovat zprávy o syrském Stalingradu.167 V říjnu Spojené státy zintenzivnily 

bombardování islamistů a začaly obleženým obráncům shazovat zbraně. S touto pomocí 

se kurdským jednotkám a jejich spojencům postupně podařilo postup Islámského státu 

zastavit a zvrátit. V následujících měsících Spojené státy zintenzivnily svoji spolupráci 

s jednotkami YPG, které se staly efektivním spojencem v boji s Islámským státem. 

Organizace veřejně oznámila svoji porážku 31.ledna 2015 a bitva o Kobani se pro Spojené 

státy stala zásadním mezníkem událostí v Sýrii.168 Bagdádího bojovníci utrpěli vůbec 

první významnou porážku a Washington získal nové spojence. YPG a menší spřátelené 

milice se staly zásadní složkou americké strategie v Sýrii. Jejich primárním nepřítelem 

byl Islámský stát, a ne Asadův režim, což odpovídalo novému zaměření americké 

zahraniční politiky v Sýrii. Boj proti terorismu (proti IS) se stal primárním cílem    

 Americká intervence v Sýrii přinesla i neočekávané důsledky. Skutečnost, že 

Američané byli ochotní vojensky zasáhnout proti Islámskému státu, ale ne proti Asadovi 

vnímala část opozice jako další zradu.169 V době, kdy zahájily Spojené státy nálety, měl 

syrský režim na svědomí mnohonásobně větší množství obětí než Bagdádího organizace. 

Washington nepřistoupil k bombardování Sýrie ani po chemickém útoku v Ghůtě v roce 

2013. Někteří Syřané chápali bombardování jako de facto podporu režimu a přidávali se 

k Islámskému státu. Obavy z faktického posílení Asadovy moci rezonovaly i v Obamově 

administrativě. Ministr obrany Chuck Hagel v říjnu varoval, že „americké útoky v Sýrii 

proti ISIS mohou posílit Asadův režim, který také bojuje proti Islámskému státu.“170 

Navíc, přestože organizace uplatňovala na územích pod svojí kontrolou rigidní výklad 

práva šaría, tvrdě potlačovala opozici a lidi, které považovala za své nepřátele, pro mnoho 

běžných Syřanů (sunitů) znamenala její vláda vítanou stabilitu a pořádek.   

Program Train and Equip (TaE) s jehož pomocí Obamova administrativa doufala 

vytvořit spolehlivou armádu pro boj s IS se i z těchto důvodů potýkal od počátku se 

značnými problémy. Zásadním důvodem pro neúspěch programu byla jeho koncepce. 

Ministr obrany Carter v projevu před výbory pro ozbrojené složky (Armed Service 
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Committees) Kongresu řekl, že Obamova administrativa usilovala o „bojovníky absolutně 

odhodlané udělat z boje s Islámským státem svoji prioritu.“171 Pro mnoho rebelů v Sýrii 

však byl primárním nepřítelem nadále Asadův režim. Tento požadavek proto značně 

limitoval množství rekrutů. Dalším důvodem byl systém prověřování zájemců. Podle 

generála Michaela Nagata z CENTCOMu, který program vedl, byla „laťka nastavena 

velmi vysoko.“172 Ze zhruba 6000 uchazečů jich do poloviny roku pouze jedna čtvrtina 

byla prověřena s pozitivním výsledkem.173 V první fázi programu (do července 2015) 

bylo vycvičeno jen 60 bojovníků.174 Tento očividný nezdar hlasitě kritizovali především 

Republikánští zákonodárci. Senát McCain kritizoval úzké zacílení programu. „Naše vláda 

chce po Syřanech, aby se zřekli boje proti svému největšímu nepříteli, Asadovu režimu, 

který je zodpovědný za smrt stovek tisíc nevinných lidí, a přitom odmítá chránit tyto 

bojovníky před barelovými bombami. Není proto divu, že je náš train and equip (TaP) 

program tak neúspěšný.“175 Další vlna kritiky se na Obamovu vládu snesla poté, co bylo 

těchto 60 bojovníků vysláno do Sýrie, kdy byli napadeni al-Nusrou a vyřazeni z boje 

dříve, než se vůbec mohli zapojit do operací proti Islámskému státu.176 V září zůstávalo 

v zemi aktivních maximálně 5 bojovníků vycvičených Pentagonem.177 President Obama 

později přiznal, že byl k celému programu od počátku skeptický.178 Program byl následně 

pro svoji neefektivitu pozastaven a transformován. Namísto snahy o vytvoření nové 

pozemní síly byl nově zaměřen na podporu osvědčených ozbrojených entit v zemi, 

primárně kurdských YPG.  

Tajný program pod vedením CIA zaměřený na podporu „umírněných“ rebelů 

bojujících proti Asadovi dále pokračoval. V první polovině roku 2015 zaznamenal režim 

značné územní ztráty. Vojenským operacím dominovaly především islamistické skupiny, 
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ale účastnily se jich i entity podporované USA. V březnu dobyla koalice Jaysh al-Fateh 

vedená al-Nusrou a skupinou Ahrar al-Šam Idlib, druhé regionální město, které režim 

ztratil v občanské válce.179 Od začátku programu v roce 2013 do června 2015 se CIA 

podílela na tréninku a vybavení 10 000 bojovníků a cena tohoto programu dosáhla 1 

miliardy dolarů.180 Na ofenzívě v Idlibu se podílely i skupiny přímo podporované CIA.181 

Rebelové zaznamenaly zisky také na jihu země, kde operovala mimo jiné koalice skupin 

nazvané Jižní fronta (Southern Front), která byla jedním z hlavních příjemců pomoci od 

CIA. Režimní ztráty donutily v září Rusko k přímé intervenci. Ohlášeným cílem kampaně 

byl boj s Islámským státem a dalšími teroristickými skupinami, především v první fázi se 

však Rusové soustředily na povstalce z jiných skupin než IS. Přímé zapojení Moskvy do 

války v Sýrii zvrátilo dynamiku bojů. Pro-režimní síly přešly do ofenzívy a postupně 

získávaly zpět pod kontrolu územní ztráty z předchozích let.   

Putinova intervence změnila průběh války. Ozbrojená opozice byla proti leteckým 

úderům bezbranná. Obama odmítl již dříve poskytnout rebelům protiletadlové zbraně a 

jeho postoj ruské nálety nezměnily. Primárním cílem Washingtonu bylo zničit Islámský 

stát a hlavním partnerem v tomto boji se staly kurdské síly YPG. V říjnu 2015 rozhodl 

president Obama o vyslání prvních amerických vojáků do Sýrie. Malá skupina příslušníku 

speciálních sil měla za cíl zintenzivnit spolupráci s YPG a pomoci vytvořit novou koalici 

kurdsko-arabských sil pro boj s Islámským státem.182 Tak vznikly Syrské demokratické 

síly (Syrian Democratic Forces, SDF), které vedle kurdských milic obsahují také arabské 

a jiné ozbrojené skupiny. Od konce bitvy o Kobani vedly YPG s podporou dalších skupin 

a amerického letectva ofenzívu proti Islámskému státu, který vytlačily z velké části 

severovýchodní Sýrie. Úspěchy SDF zalarmovaly vládu v Turecku, která vnímala 

dominanci ozbrojenců napojených na PYD na své hranici jako bezpečnostní hrozbu. 

Když SDF v průběhu roku 2015 stabilizovaly frontu východně od Eufratu, zaměřily svou 

pozornost na západní břeh s cílem dobýt území ovládané Islámským státem a propojit své 

východní kantony s Afrinem, ležícím na severozápadním cípu Sýrie. V první polovině 

roku 2016 překročily jednotky SDF řeku a během léta dobyly po dlouhých bojích na 
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Islámském státu město Manbidž. Na tyto úspěchy reagovalo Turecko vlastní ofenzívou 

na severu Sýrie proti Islámskému státu, hlavním cílem však bylo zabránit kurdsko-

arabským jednotkám získat zbývající území podél turecké hranice.183 Postup Turecka a 

jeho chráněnců vedl k přímým střetům s Američany podporovanými Syrskými 

demokratickými silami. Spojené státy se tak stejně jako v předchozích letech dostaly do 

situace, kdy zájmy regionálních zemí negativně ovlivnily jejich strategii v zemi. 

Turecká vojenská operace ve svém důsledku vedla k zastavení postupu Syrských 

demokratických sil na západ a vyhnání Islámského státu ze zbývajících částí severní 

Sýrie. Turecká ofenzíva na Al-Bab, poslední větší město pod kontrolou IS na severu 

země, začala na konci roku 2016. Intervence Ankary v Sýrii vedla k paradoxní situaci, 

kdy proti sobě bojovaly na obou stranách ozbrojenci podporovaní Spojenými státy. 

Syrské demokratické síly byly podporovány Pentagonem, zatímco na straně pro-

tureckých sil se vyskytovaly skupiny vycvičené a zásobované v rámci utajeného 

programu CIA.184 Tento vývoj časově korelující s chýlícím se funkčním obdobím 

presidenta Obamy tak dokreslil jeho zmatečnost jeho Syrské politiky a zdůraznil 

extrémně komplikované struktury této války. 

  

                                                 
183 Kareem Shaheen, „Turkey sends tanks into Syria in operation aimed at ISIS and Kurds.“ The 

Guardian, August 24, 2016 https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/turkey-launches-major-

operation-against-isis-in-key-border-town  (navštíveno 16.3.2018). 
184 W.J. Hennigan, Brian Bennett, Nabih Bulos. „In Syria, militias armed by the Pentagon fight those armed 

by the CIA.“ LA Times, March 27, 2016 http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-cia-pentagon-isis-

20160327-story.html (navštíveno 17.3.2018). 
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Závěr 
 

Vypuknutí občanské války v Sýrii Obamovu administrativu zaskočilo. Během 

Arabského jara byla pozornost Spojených států upnutá především na důležité hráče 

v regionu a země, ve kterých měly své zájmy, jako byl Egypt. Z historických důvodů a 

kvůli předchozí diplomatické izolaci Sýrie navíc neměli Američané o dění v zemi 

dostatečný přehled, z čehož vycházelo i prvotní přesvědčení Obamova okolí, že Asadův 

režim brzy padne, podobně jako další diktátoři v regionu. Počáteční reakce Bílého domu 

proto byla zdrženlivá. S narůstajícím násilím Spojené státy postupně zintenzivňovaly svůj 

diplomatický nátlak, nicméně Obamova administrativa nebyla připravena svoji rétoriku 

adekvátně podpořit činy. U odpůrců Asadova režimu z řad okolních arabských států však 

Americké proklamace vzbudily zdání, že Spojené státy nakonec přistoupí k intervenci, 

obzvláště po událostech v Libyi, kde se Washington podílel na svržení Kadáfího režimu. 

Brzy proto začaly podporovat ozbrojenou opozici a doufaly, že Obama na narůstající 

násilí zareaguje. President Obama, který nastoupil do Bílého domu s cílem vymanit 

Spojené státy z válek v regionu, intervenci od počátku odmítal, ale smíšené signály, které 

jeho administrativa do regionu vysílala, nebyly dostatečně jasné a důrazné. Když Obama 

vyzval Asada k odstoupení, vnímaly to jeho odpůrci jako jednoznačný důkaz, že se 

Američané do konfliktu zapojí. Nadále zdrženlivá politika USA je vedla k aktivnější 

podpoře rebelů, z čehož těžily především radikálnější prvky opozice. Obamova neochota 

důrazněji zapojit Spojené státy do dění v zemi nebo podpořit opozici vycházela jak z jeho 

vnitřního přesvědčení, tak z historické zkušenosti z Iráku a Afganistánu, ale i z nevhodné 

situace v zemi. Opozice byla roztříštěná a nepřehledná, diplomatické snahy zase vetovalo 

Rusko. 

Problematické bylo také Obamovo vyhlášení tabu ohledně použití chemických 

zbraní v Sýrii, na jehož porušení však president nebyl ochotný reagovat s přesvědčivou 

silou. Neaktivita Američanů tváří v tvář krutostem režimu vedla k dalšímu oslabení 

„umírněných“ skupin a posilování radikálů. Po chemickém útoku v Ghůtě v roce 2013 a 

následné dohodě mezi Spojenými státy, Ruskem a Sýrií byl vliv USA na dění v zemi dále 

poškozen. Především arabské státy ztratily víru v americkou intervenci a v reakci na to 

zintenzivnily vlastní podporu skupinám v zemi. Američané nakonec začali s přímou 

podporou vybraných složek opozice, nicméně v té době již radikálové dominovali. Vznik 

a vzestup Islámského státu nakonec donutil presidenta Obamu k přímé intervenci a 
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pokusům o bližší spolupráci s rebely. Nepochopení situace v zemi však vedlo k taktickým 

nezdarům. První snaha o vytvoření spojenecké síly v Sýrii skončila fiaskem, částečně 

proto, že morální kredit Američanů a jejich lokálních spojenců byl silně poškozen 

předchozí neaktivitou, především však proto, že Spojené státy formovaly tento program 

s cílem boje proti Islámskému státu, který většina Syřanů vnímala jako menší zlo než 

Asadův režim. Obamova administrativa nakonec nalezla spojence v řadách syrských 

Kurdů, kteří s americkou podporou úspěšně soupeřili s Islámským státem. Tato nová 

politika však vedla k rostoucímu napětí mezi USA a Tureckem.  

Není pravděpodobné, že by asertivnější politika USA zabránila nárůstu 

radikálních skupin v řadách opozice. Spojené státy nicméně svoji nejasnou a zdrženlivou 

politikou uvolnily místo jiným zemím v regionu, které sledovaly vlastní zájmy a 

posilovaly právě tyto radikální elementy. Konkrétní kroky Obamovy administrativy jako 

vyzvání Asada k odstoupení, vyhlášení tabu na použití chemických zbraní a následné 

diplomatické řešení situace měly výrazný vliv na dynamiku konfliktu a ve svých 

důsledcích napomohly šíření islamistů. Obamova administrativa neměla žádnou ucelenou 

strategii, jak postupovat ve vztahu k občanské válce v Sýrii. Konkrétní kroky tak vždy 

reagovaly na vzniknuvší situaci, někdy motivovány spíše snahou „Stát na správné straně 

historie“.  
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