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1. Úvod
Když blízkovýchodní sféru zasáhla v roce 2011 vlna Arabského jara, nevyhnula se ani
sjednocenému Jemenu. Vlny protestů, povstání a vládních převratů na arabském poloostrově
měly, na rozdíl od některých jiných států, v Jemenu mimořádně vyostřený průběh. Protesty
proti tehdejšímu vládnoucímu uskupení nakonec přerostly až v občanskou válku. Tento domácí
konflikt velmi brzo přitáhl pozornost nejen ostatních zemí v regionu, ale i například Spojených
států amerických. Po intervenci saúdskoarabské koalice v roce 2015 se tak stal Jemen prostorem
pro svádění zástupné války mezi vnějšími činiteli, kteří se do původně lokálního konfliktu
zapojili.
Ať už jde o suverénní státy, mezinárodní teroristické a humanitární organizace nebo
místní kmenové struktury, těchto aktérů v jemenské válce figuruje opravdu velké množství.
Vzhledem k oblasti zaměření mého bakalářského studia jsem si přirozeně jako hlavního
analyzovaného aktéra vybral Spojené státy americké. Jejich motivy a důvody zapojení do
konfliktu jsou stěžejním tématem, kterému se bakalářská práce věnuje. A jak již bylo zmíněno,
USA nejsou ani zdaleka jediným státem, jenž je v jemenské občanské válce zapojený.
V bakalářské práci se však kvůli rozsahu samozřejmě nemohu věnovat každému činiteli zvlášť.
Navíc spousta aktérů je pro mou práci více či méně irelevantní, protože nemají vesměs žádný
vliv na americké působení a diplomacii. Abych tedy zúžil rozsáhlou problematiku, ale zároveň
respektoval její komplexnost a neopomíjel důležité jevy mezinárodního přesahu, rozhodl jsem
se do svých tezí zahrnout také Saúdskou Arábii. Tu považuji za jednoho z klíčových účastníků
konfliktu, a mimo jiné pochopení saúdskoarabského působení nám dokáže odpovědět na
některé motivy zapojení USA v Jemenu. Práce se proto snaží zmíněnou roli USA zasadit do
hlubšího kontextu s mocenskou diplomacií Saúdské Arábie. Kratší část bakalářské práce se také
zabývá událostmi Arabského jara okolo roku 2011, eskalací v roce 2015 a rovněž válkou
samotnou. Byť se tyto části nepatrně odklánějí od vytyčeného cíle, nelze je opomíjet a ve
výsledku čtenáři pomohou pochopit celý koncept probírané problematiky.
Jak již z předchozího odstavce vyplývá, výzkumná otázka mé bakalářské práce hledá
odpovědi na otazníky kolem amerického působení v regionu. Zejména proč se Američané
v Jemenu tolik angažují a jaké jsou jejich zájmy na účasti v konkrétním konfliktu. Co se týče
Saúdské Arábie, ta patří k největším spojencům Spojených států amerických v regionu.
Považuji proto za velmi vhodné věnovat jí v práci také určitý prostor.
Motivací pro výběr této problematiky jsou tři hlavní skutečnosti, v první řadě je to snaha
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o vyzdvihnutí společensky upozaděného, avšak geopoliticky silně rezonujícího konfliktu, jenž
se stále vyvíjí a jeho dopady bezesporu ovlivňují takřka celý Blízký východ. Zároveň vzhledem
k jeho komplexitě a počtu zainteresovaných subjektů by jeho přesah mohl v následujících letech
dojít až daleko za blízkovýchodní region. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl toto téma
zpracovat, je poměrně omezená dostupnost relevantní literatury v češtině. Bakalářskou prací
bych tak rád přispěl do zatím úzkého repertoáru tuzemské literatury ohledně zmíněného tématu.
Třetím důvodem je má budoucí teritoriální specializace a zájem o zapojení Spojených států
amerických kdekoli v blízkovýchodní sféře.
Metodologie použitá pro naplnění cílů v bakalářské práci je obsahová analýza. Jde o
metodu, která využívá analýzu obsahu relevantních textů pro mnou zvolené téma práce.
Analýza relevantních zdrojů mi v konečném výsledku pomůže k naplnění cílů práce a
zodpovězení vytyčených tezí.
V první části práce, která je více faktografická, věcná a popisná využívám zejména
sekundární zdroje. Jde o odbornou literaturu, co se zaměřuje na Blízký východ, problematiku
Arabského jara a také na samotný válečný konflikt. Jedním z velmi užitečných zdrojů je
například kniha Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia: Bahrain, Yemen and Syria.
od doktora Prasanta Kumara Pradhana. Jedná se o odbornou literaturu, jež velmi nezaujatě a
fakticky popisuje souhrn událostí spojených s vlnou arabských povstání, mimo jiné také
v Jemenu. Publikace také skvěle popisuje moderní jemenskou historii a bere v potaz zapojení
externích činitelů, jako jsou USA či Írán a Saúdská Arábie. Autor čerpá nejen ze západních
kapacit, jakým je například Daniel Byman, ale také z několika blízkovýchodních autorů (jako
jsou třeba Sultan Al-Qassemi či Mohamed Binhuwaidin), kteří přece jen nabízejí odlišný
pohled na jemenskou problematiku. Další použité materiály pro zmapování Arabského jara a
jemenského regionu jsou například od autorů Williama Zartmana, Ginny Hill či Isa Blumi. Pro
analýzu zmíněné diplomacie a zapojení USA v dalších kapitolách využívám různé odborné
články zejména od W. A. Rugha, Anne Hathaway, Katherine Zimmerman či Jeremy Sharpa.
V práci jsem dal také prostor některým světovým zpravodajstvím jakožto doplňkovým
zdrojům; The New York Times, Reuters či Al-Jazeera, ta je však ohledně občanské války v
Jemenu silně nakloněna koaličním silám, proto jsou tato online média vyloženě použita pouze
spíše pro ilustraci, lepší srozumitelnost v některých částech práce či vypíchnutí konkrétní
geopolitické události. Z tuzemských zdrojů jsem využil publikace pro Armádní Technický
Magazín od Lukáše Visingra či práce našeho bývalého zpravodaje na Blízkém východě,
Břetislava Turečka. Pro některé faktografické údaje jsem také využil volně dostupnou online
3

encyklopedii Britannica.
V poslední řadě bych ještě rád stručně nastínil čtenáři také strukturu své bakalářské
práce. V první kapitole je popsána nejdůležitější jemenská faktografie, v dalších pak Arabské
jaro ve vztahu k Jemenu, samotné období eskalace, následné intervence a také propuknutí
války. Další kapitoly se poté přesouvají do oblasti diplomacie, politiky a mezinárodních vztahů
Spojených států amerických a Saúdské Arábie v kontextu s válečným konfliktem. Závěr práce
obsahuje shrnutí poznatků vycházejících z předchozí analytické části ve vztahu k výzkumné
otázce a cílům.
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2. Jemen ve faktech
Tato úvodní kapitola slouží jako určité uvedení do analyzovaného regionu. Většina čtenářů mé
práce bude mít nejspíše základní povědomí o Jemenu, nicméně je zde několik důležitých
skutečností, které jsem se pro čtenáře rozhodl vyzdvihnout. Jsem přesvědčen, že díky tomu tak
tyto informace pomohou čtenáři pochopit jemenskou regionální problematiku v kontextu
s válkou. Mezi nejdůležitější zmiňované faktory patří geografická poloha, vznik jemenského
státu a také etnicita, zejména v souvislosti s náboženstvím.
Historická, kulturní, ekonomická i sociální sféra Jemenu je do značné míry ovlivňována
geografickou polohou země. Jemen se nachází v jižní části Arabského poloostrova, na
severovýchodě sdílí hranici s Ománem, na severu poté se Saúdskou Arábií. Na jihu země se
také nachází strategicky velmi cenný vstup do Rudého moře a průplav Bāb al-Mandab.1 Tento
průplav mezi Arabským poloostrovem a Afrikou propojuje Rudé moře s Adenským zálivem a
Indickým oceánem. Význam spočívá hlavně v přepravě ropy, kdy například v roce 2013
tankery v tomto průplavu denně přepravily téměř 4 miliony barelů ropy a ropných produktů do
Evropy, Spojených států amerických a Asie.2 Ochrana této stezky ve válečném konfliktu je tak
bezesporu jedním z neopominutelných společných zájmů USA a Saúdské Arábie.3
Určitou pozornost bychom měli také věnovat samotným okolnostem vzniku Jemenské
republiky. Jde o poměrně nové a do jisté míry také uspěchané spojení Severního a Jižního
Jemenu z devadesátých let minulého století. Ačkoliv se oba regiony vyvíjely podle naprosto
diametrálně odlišných sociálně-politických modelů, došlo pod tlakem myšlenek tehdejšího
panarabismu k sjednocení obou částí.4 Oficiálně sjednocený Jemen vznikl 22. května 1990,
došlo k vzájemné shodě na poli ohledně daní, tradic či společné vnitřní politiky. Naprosto byl
však ignorován naprosto stěžejní proces vojenské integrace a sjednocení jednotlivých milicí a
kmenů. Země se tak sice naoko sjednotila, nicméně tento proces byl značně nedotažený. Mezi
jemenskou populací zůstalo značné množství nevyjasněných otázek a územních i etnických
sporů.5 Vnitřní roztříštěnost země i vysoký podíl tribalistického uskupení se tak nápadně
1

„Yemen: Introduction and Quick Facts.“ Encyclopædia Britannica.
https://www.britannica.com/place/Yemen (staženo 2. 5. 2020).
2
World Oil Transit Chokepoints, 10. listopadu 2014, Online archiv americké energetické administrativy
https://web.archive.org/web/20150218222232/http://www.eia.gov/countries/regionstopics.cfm?fips=wotc&trk=p3 (staženo 2. 5. 2020).
3
„America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen.“ CSIS, Anthony H. Cordesman,
https://www.csis.org/analysis/america-saudi-arabia-and-strategic-importance-yemen (staženo 3. 5. 2020).
4
Alexandra Lewis. Security, Clans and Tribes: Unstable Governance in Somaliland, Yemen and the Gulf of
Aden. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. 68-69
5
Isa Blumi. Destroying Yemen: What Chaos in Arabia Tells Us about the World. Oakland, California:
University of California Press, 2018, 154-155.
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podobá například Afghánistánu. V Jemenu proto prakticky nikdy nebylo možné zavést
centralizovaný a jednotný systém vládnutí.6
Jak bylo v předchozím odstavci nastíněno, navzdory tomu, že je Jemen národnostně
jednotným státem s více jak devadesátiprocentní převahou Arabů7, potýká se s celou řadou
vnitřních etnických rozporů. Přispívá k tomu již zmíněný tribalismus, ale zejména také
náboženství. To je v 99% zastoupeno islámem, dále však děleného na sunnitský a šíitský. To
by v arabské zemi nebylo nic neobvyklého, nicméně v Jemenu jsou sunnité zastoupeni „pouze“
z 65%, šíité pak zhruba z 35%.8 Oba tábory tak v téměř třicetimilionovém obyvatelstvu
zastupují nezanedbatelnou skupinu. Mezi šíity dále převládá zajdíjská sekta takzvaných Húsíů.
Právě tato povstalecká skupina představuje jednoho z hlavních domácích aktérů v současném
konfliktu.9

3. Arabské jaro a Jemen
Pojem Arabské jaro slouží v odborné literatuře k označení silné vlny pro-demokratických
protestů a povstání proti autoritářským režimům na Blízkém východě a v Severní Africe
v letech 2010 a 2011. Arabské jaro má své počátky v Tunisku a Egyptě, odtud se po úspěšném
převratu vlád prezidentů Abidína Alího a Husního Mubáraka rozšířilo dále na východ; do
Jemenu, Bahrajnu, Libye a Sýrie. Zejména v případě Jemenu však průběh Arabského jara nebyl
ani zdaleka tak poklidný a svižný jako v případě Tuniska či Egyptu. Demonstrace zde vedly ke
krvavým střetům mezi opozičními silami a vládnoucími elitami.10
Prvotní vážné střety se odehrály v Jemenu v lednu 2011. Skupiny pro-demokraticky
smýšlejících demonstrantů (šlo zejména o studentstvo) se pokoušely o svržení třiatřicet let
trvající vlády prezidenta Sáliha. Tlak veřejnosti a odmítavý postoj vlády vyústil až v násilné
střety mezi armádou/policií a demonstranty. Nejkrvavějším dějištěm bylo tehdy hlavní město
Sana’a.11 K protestujícím se rychle připojilo i velké množství kmenových skupin, dezertující
vojáci či různé milice. Dění se rychle proměnilo v regulérní městskou válku, ve které umíraly
desítky lidí denně. Prezident Sálih nakonec dočasně opustil zemi. Důvodem byla hrozba
bombového atentátu, jenž by následně vyžadoval kvalitní lékařskou péči a také výhodná
6

Lukáš Visingr, „Operace Decisive Storm: Intervence arabské koalice v Jemenu“, ATM 47, č. 6 (červen 2015):
14-17.
7
„The World Factbook: Yemen“, Central Intelligence Agency,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html (staženo 2. 5. 2020).
8
Ibid.
9
Prasanta Kumar Pradhan. Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia. PENTAGON Press, 2017, 68.
10
„Arab Spring“ Encyclopædia Britannica.
https://www.britannica.com/event/Arab-Spring (staženo 2. 5. 2020)
11
Lewis, Security, Clans and Tribes. 80.
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nabídka GCC (Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu). Pokud by Sálih předal moc do
rukou tehdejšího viceprezidenta Mansura Hadího, získal by kompletní imunitu vůči jakékoli
perzekuci za své činy.12 Sálih se snažil přicházející pád svého vládnutí do posledních chvil
oddalovat, a dokonce několikrát zmínil veliké riziko krvavé občanské války, která by mohla
vzniknout na pilířích probíhajícího státního převratu. V zemi však dále rostlo napětí, zvyšovaly
se počty mrtvých na obou stranách a také docházelo k většímu nátlaku zvenčí (OSN, GCC).
Dohodu tedy na konci roku 2012 prezident Jemenu přijal.13
Sálih tak našel své dočasné útočiště v sousední Saúdské Arábii, v Rijádu. Zde
viceprezidentovi Hadímu oficiálně předal vládnoucí otěže a byl naoko svržen. Nové vládnoucí
uskupení bylo však sestaveno z dosavadních politiků a Sálihových spojenců. V praxi se tak
vlastně nic nezměnilo a Sálih mimo jiné zůstal i nadále v čele hlavní politické strany. Vzhledem
ke zmíněné dohodě navíc nebyla ani možná žádná perzekuce či vyrovnání se s předchozími
činy vlády.14 Došlo tím pádem vlastně k pouhému transferu moci, který protestující davy
v konečném výsledku ještě více rozohnil. Zároveň byl ale režim oslaben, a prostor dostaly již
zmíněné militantní skupiny jako například Húsíové, AQAP (Al-Káida na Arabském
poloostrově) a další.15 Vznikalo zde zkrátka dokonalé podhoubí pro některou z posilujících
skupin uvnitř země k rozpoutání občanské války vůči „novému“ režimu a následnému zaplnění
mocenského vakua.
Byli to právě Húsíové, kteří z tehdejšího chaosu těžili nejvíce a využili popsané situace
naplno. Tato šíitská militantní skupina vznikla v 90. letech, v provincii Saada, jako protiváha
k rostoucímu vlivu radikálního sunnitského salafismu. Během následujících let se Húsíové silně
vymezili také proti tehdejší Sálihově vládě; vyčítali jí rozsáhlou korupci, socioekonomickou
diskriminaci šíitů, podporu sunnitských wahábistů a spojenectví se Spojenými státy
americkými. V roce 2004 pak Húsíové naplno spustili ozbrojenou kampaň proti Sálihově
režimu. Od té doby jakékoli snahy na příměří mezi oběma tábory selhávaly.16 Když pak
Arabské jaro propuklo, Húsíové se logicky přidali na stranu osob usilujících o Sálihovo svržení.
Nejvíce hnutí těžilo z ještě markantnějšího politického chaosu a také z mocenského vakua po
Sálihově rezignaci. Dále jim nepokoje daly možnost jasněji nadefinovat, vypracovat a rozšířit
12

Ibid. 83.
William Zartman. Arab Spring: Negotiating in the Shadow of Intifadat. University of Georgia Press, 2015,
135.
14
Ondřej Beránek a Břetislav Tureček. Zaostřeno, Český Rozhlas, 27. března 2017, 10-11 minuta.
dostupné z http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3830345 (staženo 5. 5. 2020).
15
Lukáš Visingr, „Operace Decisive Storm: Intervence arabské koalice v Jemenu“, ATM 47, č. 6 (červen 2015):
14-17.
16
Pradhan, Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia. 68.
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svůj politický program k získání větší podpory jak na domácí, tak mezinárodní půdě.17
Dalším faktorem, který Húsíům pomohl výrazně posílit, bylo překvapivé navázání
spojenectví s exprezidentem Sálihem. V jemenské armádě mu totiž i po převratu zůstalo velké
množství vojáků loajálních. Například jeho tři synovci byli stále veliteli v elitních armádních
jednotkách. Jak nám tedy napovídá, Sálih stále v zemi držel ve svých rukou nezanedbatelnou
moc, zejména tu vojenskou. Navíc kvůli absenci jakékoliv perzekuce mohl tak nadále skrze
politické kontakty ovlivňovat dění v zemi. Rozhodnutí Sáliha pro navázání spojenectví
s povstaleckými Húsíi mělo pravděpodobně dva hlavní důvody. Udržet svoji politickou a
vojenskou pozici připojením se k posilujícím Húsíům, a také podkopat a zmařit proces
jemenské transformace. Húsíové stejně tak oportunisticky na spojenectví přistoupili, a i když s
exprezidentem měli v minulosti značné množství konfliktů, silný šíitský spojenec se jim v tu
dobu zkrátka hodil.18
Po zformování této zvláštní aliance tak bylo převzetí hlavního města již definitivně na
dosah. V roce 2014 zmíněný vývoj vyvrcholil. Bylo jasné, že Húsíové kompletně
zkonsolidovali své pozice a mohli na sebe strhnout moc v zemi. V září téhož roku obsadili
hlavní město Sana’a.19 V lednu 2015 pak získali kontrolu i nad prezidentským palácem a
tehdejší vládnoucí kabinet v čele s prezidentem Hadím rezignoval. Zároveň byl prezident držen
v domácím vězení a jeho místo dočasně nahradil revoluční výbor, který měl za úkol
v následujících letech zformovat nový parlament. Hadí byl však později propuštěn a prchl na
jih do města Aden. Odtud se snažil obnovit svoji ztracenou pozici. Situace se ale zhoršovala ze
dne na den a tak Hadí nakonec opustil Jemen a zamířil do Rijádu, kde požadoval pomoc od
GCC.20
Souběh těchto událostí v Jemenu lze dnes už jen stěží považovat za pouhou revoluci.
To, co v počátku představovalo prosté vzepření zejména omladiny proti autoritářskému a
zkorumpovanému režimu prezidenta Sáliha, se během několika měsíců proměnilo na vleklou
opotřebovací válku mezi jednotlivými skupinami prahnoucími po ovládnutí země.21
Koneckonců sám Sálih přirovnal už v roce 2008 vládnutí v Jemenu k „tanci na hadích
hlavách“.22
17

Ibid.
Ibid. 70.
19
Ginny Hill. Yemen Endures: Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia. Oxford University Press,
2017, 268-269.
20
Helen Lackner. Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of the State. London: Saqi
Books, 2017, kapitola 1, podkapitola „Early Months of 2015“.
21
Zartman, Arab Spring, 132.
22
„The Man Who Danced on the Heads of Snakes“, The New York Times,
18
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3.1. Intervence koaličních vojsk
Rapidní postup vzbouřenců, navíc podporovaných Sálihovými jednotkami, velmi silně
naznačoval hrozbu kompletního ovládnutí Jemenu šíitským milicemi. Ze severních částí země
Húsíové postupovali dále všemi směry. Oslabené zbytky vládních ozbrojených složek jim jen
ztěžka konkurovaly.23 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, Hadí po svém útěku do Rijádu
požadoval externí pomoc od GCC. Tu vedla Saúdská Arábie. Skutečnost, že šíitská povstalecká
skupina právě dobyla hlavní město sousední země, samozřejmě Saúdy dosti znepokojovala.
Formální požadavek od prezidenta Hadího tak pomohl Saúdské Arábii zformovat koalici, která
měla za úkol se s Húsíi vypořádat. Zpočátku se zásahy Rady omezovaly pouze na politické
poradenství či ekonomickou pomoc.24 V Saúdské Arábii však během té doby došlo ke změnám
v královském uskupení. Král Abdulláh v lednu 2015 zemřel, a jeho místo na královském trůnu
zaujal jeho bratr Salmán bin Abdulaziz. Prakticky ihned po nástupu Salmán začal uplatňovat
nový a radikální politický přístup. Například nečekaně ignoroval několik starších synů
čekajících na jmenování do pozice zástupce korunního prince, místo toho si vybral jako
zástupce svého mladého syna Mohammeda. Právě on po nástupu do funkce vycítil příležitost
k tomu ukázat své schopnosti a zkonsolidovat svou nově získanou pozici s vyhlídkami na
samotný trůn korunního prince. Příležitostí se mu zdál být právě onen jemenský konflikt.25
Saúdské Arábii se po desetiletí dostávalo výrazné pomoci od Spojených států
amerických. Ať už šlo o výcvik jednotek nebo o miliardy investované do moderní výzbroje,
Mohammed bin Salmán prostě věřil ve vojenskou i materiální převahu, kterou Saúdská Arábie
disponovala. Počítal s tím, že při případné vojenské intervenci se s hrstkou špatně vyzbrojených
jemenských povstalců vypořádá svižně a efektivně.26 Zformovaná koalice států (Bahrajn,
Kuwajt, Katar, SAE) tak pod vedením Saúdské Arábie 26. března 2015 započala tzv. Operaci
Decisive Storm. Šlo o přímou intervenci do Jemenu v podobě vzdušných náletů na pozice
húsíjských rebelů.27
Tuto koalici také podpořily některé ostatní arabské země; Egypt, Jordán, Senegal, Súdán
a Somálsko. USA přislíbily podporu zpravodajskou. Naopak Írán spolu s Ruskem a Čínou
intervenci odsoudily.28
https://www.nytimes.com/2017/12/07/opinion/sunday/yemen-saleh-death-legacy.html (staženo 7. 5. 2020)
23
Lackner. Yemen in Crisis, kapitola 1, podkapitola „Civil War and Internationalisation of the Conflict“.
24
Pradhan, Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia. 72-73.
25
Lackner, Yemen in Crisis. Kapitola 1, podkapitola „The Saudi-Led Coalition“.
26
Ibid.
27
„Yemen crisis: who is fighting whom?“, BBC,
www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423 (staženo 7. 5. 2020).
28
Pradhan, Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia. 75.
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3.2. Operace Decisive Storm a Restoring Hope
Operace Decisive Storm byla tou první v pořadí. Záměrem bylo obnovit pro vládní síly kontrolu
nad určitými částmi ztraceného území, zastavit postup Húsíů a také je vyhnat pryč z hlavního
města. Další z obav koalice bylo použití těžkých zbraní jako například balistických raket, které
Húsíové během bitev ukořistili. Na diplomatickém poli měla pak operace obnovit proces ke
konsolidaci legitimní Hadího vlády.29
Během operace také koaliční síly na Jemen uvalily námořní blokádu a omezily jeho
vzdušný prostor, ze kterého vedly ničivé bombardování. Nešlo ale pouze o útoky na armádní
cíle a vojenskou techniku, nýbrž také na civilní oblasti. V roce 2016 například zaútočila saúdská
letadla na budovu plnou civilistů při pohřbu šejka Al-Rawishana (bývalého ministra vnitra)
v hlavním městě Sana‘a. Čtyři vlny náletů byly navíc ještě zakončeny svržením zápalných pum
mířených na osoby, co přežily či přispěchaly na pomoc zraněným.30 Podle odhadů OSN
zemřelo okolo 140 osob, na dalších 700 bylo zraněno.31
Jakkoliv destruktivně předchozí odstavec koaliční intervenci popisuje, Decisive Storm
se v jiných aspektech z velkého úspěchu příliš netěšila. Saúdové počítali, že se s vzbouřenci
rychle vypořádají a zatlačí je zpět do severní provincie Sadaa, odkud přišli. Opak se ale stal
pravdou. Húsíové se ukázali býti velmi houževnatým protivníkem a dokonce se v dubnu 2015
dostali až do Adenu, který i obsadili.32
Operace byla oficiálně ukončena 21. dubna 2015, nicméně letecké útoky proti Húsíům
stále přetrvávaly. Ukončenou operaci nahradila Operace Restoring Hope. Ta měla za úkol
zahrnout do širšího spektra politické vyjednávání, obnovu míru a stability v Jemenu. Také cílila
na evakuaci cizinců a humanitární pomoc. Zachovány byly však i některé vojenské aspekty,
jako byla například blokáda moře i vzdušného prostoru (odůvodněno zabraňováním dodávání
zbraní povstalcům).33 Ve finále však letecké útoky dále přetrvávaly a postupem času zničily
většinu civilní infrastruktury (letiště, přístavy, hlavní cesty apod.). Z velké části zůstaly
nedotčeny pouze stavby spojené s ropou a zemním plynem.34
Po devíti měsících koaličního bombardování a občanské války se nejchudší země
blízkovýchodního regionu dostávala do ještě větší krize. Dokonce byla zastavena i těžba ropy,
která předtím zbídačenou ekonomiku alespoň zčásti dotovala. Zmíněná blokáda proti dodávání
29

Ibid. 74.
Blumi, Destroying Yemen, předmluva, 1.
31
„The Al Kubra Funeral Hall Airstrike“, investigativní projekt Belling Cat,
https://yemen.bellingcat.com/investigations/san10005-the-al-kubra-funeral-hall-strike (staženo 8. 5. 2020).
32
Pradhan, Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia. 75.
33
Ibid. 75-76.
34
Hill, Yemen Endures, 276.
30
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vojenského materiálu Húsíům dále způsobila nedostatek potravy, paliva a ostatních nutných
věcí pro civilní obyvatelstvo.35 Hrozil tak hladomor. Ten i v roce 2016 propukl a způsobil mimo
jiné také akutní podvýživu téměř půl milionu dětí.36 Na konci roku 2015 také OSN zveřejnila
odhadovaná čísla osob postižených válkou. Více než 2700 mrtvých a 5000 zraněných civilistů,
na 2 miliony obyvatel také muselo opustit své domovy. Dalších 21 milionů obyvatel (82%
populace) potřebovalo kvůli zuřící válce nějakou formu humanitární pomoci.37
Je tedy zjevné, že intervence koaličních vojsk jemenské problematice zatím nijak
nepomohla, naopak celkovou destabilizaci země a vnitřní rozklad dále prohloubila. Žádné
bleskurychlé vypořádání se s Húsíi neproběhlo. Nálety a bombardování k úspěchu nestačily, a
později nasazené pozemní jednotky se stále potýkají se zdánlivě nekonečnou válkou. Válka
dodnes stále probíhá (rok 2020).

35

Ibid.
„Yemen ‚one of worst hunger crisis in the world,‘ UN-supported study finds, oficiální zpravodajství OSN
https://news.un.org/en/story/2017/03/553302-yemen-one-worst-hunger-crises-world-un-supported-study-finds
(staženo 8. 5. 2020).
37
Hill, Yemen Endures, 276.
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4. Saúdská Arábie a motivy angažmá USA
Jak z předchozích kapitol práce vyplývá, do více jak pět let trvajícího konfliktu se během jeho
průběhu zapojilo značné množství domácích i zahraničních aktérů. Ať už jde o teroristické
organizace jako AQAP a Islámský stát nebo koaliční vojska, Írán či USA, každá z těchto entit
má v konfliktu svou roli, své cíle i zájmy. Pokud bychom chtěli současnou jemenskou válku
výrazně zjednodušit, můžeme rozdělit zmíněné aktéry na dvě znepřátelené strany. Na jedné
straně koalici vedenou Saúdskou Arábií a pro-vládní síly vedené Hadím. Na straně druhé pak
šíitské povstalce podporované Íránem. V konfliktu se však například také angažuje zmíněná
AQAP, která využívá chaosu v zemi pro rozšiřování svého vlivu. Tento aktér tak mimo jiné na
druhé straně přitahuje pozornost USA, které jsou například v Jemenu hluboce zainteresované
do boje proti terorismu.38 Pro mou práci jsou v následující analýze však vzhledem k výzkumné
tezi stěžejní pouze dva aktéři: Saúdská Arábie a Spojené státy americké.
Přesuneme-li se k zájmům Saúdské Arábie v jemenské krizi, lze je rozdělit do několika
bodů. Jedním z hlavních aspektů je zajisté zájem o vyvažování, či spíše pokus o eliminaci vlivu
Íránu na Arabském poloostrově. Saúdská Arábie totiž vnímá povstaleckou skupinu Húsíů jako
určitou formu zástupce íránské mocenské politiky v bezprostřední blízkosti saúdských hranic.
Popsaný vzestup húsíjského hnutí tak logicky vyvolal v Rijádu velké množství obav a obecného
pocitu ohrožení z rozrůstání vlivu šíitského radikalismu v sousední zemi.39 Saúdská Arábie si
je vědoma toho, že Jemen je nejslabší a nejzranitelnější částí Arabského poloostrova. Tím
pádem zároveň nejvíce zranitelnou částí (a tím pádem i vhodným soustem) pro prosazení
íránského vlivu.40

Oslabením šíitského vlivu v Jemenu a zachováním dosazené Hadího

sunnitské vlády by tak logicky Saúdové mohli ovládat tamní vnitropolitické dění a využívat jej
jako nástroj pro svou mocenskou politiku. Mnoho expertů proto Hadího režim považuje
z tohoto důvodu za uměle dosazenou loutkovou vládu, jenž má za úkol prosazovat zájmy svého
sponzora; Saúdské Arábie. Režim je totiž pro souboj s šíitskými rebely nepochybně slabý, a po
ekonomické i vojenské stránce zcela závislý na koaliční podpoře.41

38

„Global Conflict Tracker: War In Yemen“, Rada pro zahraniční vztahy.
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen (staženo 9. 5. 2020).
39
Pradhan, Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia, 71.
40
Dina Esfandiary a Ariane Tabatabai, „Yemen: an Opportunity for Iran-Saudi dialogue?“, The Washington
Quarterly 39 (2016): 162.
http://www.tandfonline.com (staženo 9. 5. 2020).
41
„ANALYSIS: Saudi Arabia plays puppet master as Yemen slowly breaks apart“, Middle East Eye, identita
autora kvůli jeho bezpečnosti nezveřejněna.
https://www.middleeasteye.net/news/analysis-saudi-arabia-plays-puppet-master-yemen-slowly-breaks-apart
(staženno 9. 5. 2020).
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Dalším z bodů je zájem na zachování stability a kontroly nad úžinou Báb al-Mandáb.
Tato spojka mezi Arabským a východoafrickým poloostrovem slouží Saúdské Arábii jako
strategická lokalita zajišťující přístup z oceánu do Rudého moře a Perského zálivu. Tato úžina
byla před válkou již tak velmi citlivou lokalitou, zejména z důvodu ohrožování obchodních lodí
somálskými piráty. Při rapidním postupu Húsíů směrem na jih se tak saúdské vedení zcela
právoplatně obávalo možného scénáře, ve kterém by se rebelové mohli této významné stezky
zmocnit.42
Jakkoliv paradoxní se to při současné situaci může zdát, Saúdská Arábie má také velký
zájem na vnitřní stabilizaci Jemenu. Rozpoutat chaos a občanskou válku rozhodně nebyl jeden
ze záměrů koaliční intervence. Ba právě naopak, odstranění rebelů a konsolidace Hadího vlády
by teoreticky Saúdům pomohla v boji s ilegální migrací, jemenskými pašeráky a teroristickými
skupinami ohrožujícími hranice, se kterými se Saúdská Arábie potýká již po několik desetiletí.43
Vzhledem ke zmíněným zájmům tak saúdské vedení v Rijádu věřilo v oprávněnou
intervenci sestavené koalice. Nebezpečí šíitské militantní organizace ohrožující sunnitské
principy v sousední zemi, prodlužování mocenských nitek Íránu, ohrožení ekonomických
aspektů, očekávání rychlé vítězné války, upevnění nově získané pozice Mohameda bin
Salmána. Všechny tyto faktory přispěly k vyvrcholení v podobě vojenské intervence, která však
v principu selhala. Húsíové totiž dodnes kontrolují severní části země a válka se dostala do
slepé uličky, bez žádného významného vývoje směrem na obě strany.44

4.1. Spojenectví USA se Saúdskou Arábií
Pokud se zběžně ohlédneme do minulosti tohoto spojenectví, zjistíme, že Spojené státy
navázaly diplomatické styky se zemí takřka ihned po jejím založení v roce 1932. Ve stejné době
se našla v rozsáhlých pouštních oblastích velmi bohatá ropná naleziště. Během několika let byly
americkým ropným společnostem udělovány ropné koncese. V roce 1944 pak vznikla
americko-arabská ropná společnost ARAMCO (Arabian American Oil Company). Ze zpočátku
ekonomicky velmi slabé Saúdské Arábie závislé na turismu v Mekce se tak v důsledku

42

„The Bab el-Mandeb strait: Geopolitical considerations of the strategic chokepoint“, Španělský institut pro
strategické studie, 4.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO19_2020ANAAGU_BabMandeb_ENG.pdf
(staženo 9. 5. 2020).
43
„America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen.“ CSIS, Anthony H. Cordesman,
https://www.csis.org/analysis/america-saudi-arabia-and-strategic-importance-yemen (staženo 9. 5. 2020).
44
William A. Rugh „America's Yemen Policy“, American Diplomacy, 2019, 4-5,
http://americandiplomacy.web.unc.edu/2019/02/americas-yemen-policy/ (staženo 9. 5. 2020).
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amerického spojenectví během pár desítek let stala jedna z nejbohatších zemí světa.45
Vzhledem k předchozímu vývoji na poli ekonomického spojenectví, výhodného pro obě
strany, se tak obě země během „studené války“ v době polarizace politických sil na světě po 2.
světové válce nacházely v poměrně úzkém spojeneckém svazku. Paradoxem bylo, že například
organizace podporující demokratické režimy a občanskou svobodu po celém světě Freedom
House v roce 1972 udělila Saúdské Arábii jedno z nejhorších hodnocení vůbec. Podle zmíněné
organizace byla Saúdská Arábie v té době jednou z nejvíce autoritářských a svobodu
potlačujících zemí na světě. To nám ilustruje velkou kontradikci s americkými ideály a
principy. Spojené státy se však Saúdskou Arábii nikdy nesnažily politicky perzekuovat,
reformovat či vést k demokratickým principům. Z prvotních dokumentů pojednávajících o
strategických zájmech Spojených států amerických v Saúdské Arábii vyplývá, že politická
reformace autoritářského režimu nebyla v plánu už od počátku.
Například tehdy přísně tajné memorandum adresované americkému diplomatovi
v Saúdské Arábii, Deanu Achesonovi, jasně vyzdvihlo hlavní zájmy Spojených států na
angažmá v saúdskoarabské diplomacii:
A) Spojené státy americké chtějí mít na své straně silnou a nezávislou vládu arabského státu,
která nebude náchylná k politické infiltraci.
B) Spojené státy americké chtějí udržet, konsolidovat a rozšířit kontrolu nad obrovskými
ropnými nalezišti v saúdskoarabském prostoru.
Tyto priority pak Acheson ještě znovu vyzdvihl v roce 1949 v přísně tajném telegrafu
adresovaném americkému konzulu v Dhahránu.46
Zmíněný zájem na saúdské ropě se pak ještě více potvrdil v roce 1973. Američané se
v jomkipurské válce postavili za židovský Izrael. Jejich spojenec Saúdská Arábie toto logicky
velmi těžce snášela a záhy tak koalice ropných velmocí v čele se Saúdy uvalila na Spojené státy
ropné embargo; v dnešní literatuře známé také jako první ropný šok. Toto embargo tehdy velmi
značně poškodilo americkou ekonomiku a podtrhlo závislost na ropě proudící z Blízkého
východu. Od doby, co byla krize zažehnána, import ropy ze Saúdské Arábie do Spojených států
se téměř zečtyřnásobil. Nemůže být tak pochyb o tom, že USA jsou na této ropě zcela závislé.47
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Odmyslíme-li si však zmíněné ropné embargo, vzájemné spojenectví USA a Saúdské
Arábie zůstává od dob studené války poměrně stabilní a navíc se dále prohlubuje. Mimo
zmíněnou ekonomickou a politickou alianci se obě země podporují také v aspektech kulturních,
sociálních i vzdělávacích, jako jsou například výměnné programy pro studenty.48 Když tak
v březnu 2015 započala již popsaná operace Decisive Storm, Spojené státy se ze zmíněných
důvodů silného spojenectví přidaly na stranu koaličních vojsk. Ještě den před samotnou invazí
přislíbily koalici zpravodajskou a logistickou pomoc. Toto angažmá spočívá hlavně v prodeji
zbraní a paliva.49 Jak za administrativy Baracka Obamy, tak nyní v čele s Donaldem Trumpem
uzavřely Spojené státy se Saúdskou Arábií zbrojní smlouvy za miliardy dolarů.50 Zpravodajská
podpora pak v praxi znamenala pomoc americké CIA při vybírání vhodných cílů k likvidaci
koaličními údery.51
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že jedním z největších motivů zapojení do jemenské
války ze strany USA je právě pevné spojenectví se Saúdskou Arábií, zčásti zapříčiněné
neodmyslitelnou závislostí na ropě. Zapojení se do války a podpora Saúdů je logickým krokem
vzhledem ke zmíněným zájmům Spojených států v geopolitické sféře Blízkého východu. Jak
bylo v předchozích kapitolách vyzdvihnuto, Saúdská Arábie je v Jemenu silně zainteresovaná.
Spojené státy se tak zapojením do konfliktu na straně koalice pochopitelně angažují v podpoře
těchto zájmů. Což je pro ně v tomto ohledu velmi důležité. Zachovat, podpořit a dále rozvíjet
spojenectví, díky kterému mají na Blízkém východě vlivného arabského partnera.

4. 2. USA a válka proti terorismu v Jemenu
Jak z následující kapitoly vyplyne, jeden z dalších důležitých motivů pro zapojení Spojených
států do jemenské krize je boj proti terorismu. Abychom ale lépe pochopili korelaci mezi
soudobou problematikou jemenského terorismu a zapojením Spojených států amerických, je
třeba se v dějinách vrátit o bezmála dvě dekády zpět.
Sedmého srpna 1998 došlo k dvěma bombovým atentátům v Keni a sousední Tanzánii.
V obou případech byly cílem americké ambasády. Tyto útoky po sobě zanechaly 224 mrtvých
(z toho 12 Američanů) a více než 4500 zraněných. Zpravodajské služby USA jako organizátora
těchto útoků označily Usámu bin Ládina. Muže, který stál v čele teroristické organizace Al48
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Káida. Tu založil na konci osmdesátých let během války v Afghánistánu. Tehdejší prezident
Spojených států Bill Clinton nařídil po dvou týdnech od atentátů jako odplatnou akci vypálení
raket na tábory Al-Káidy v Afghánistánu a Súdánu.52 O dva roky později pak tato organizace
stála za sebevražedným útokem na americký torpédoborec USS Cole. Ten kotvil v jemenském
přístavním městě Aden. Tento incident tak americkým tajným službám velmi zřetelně propojil
hrozbu vzrůstajících militantních islamistických skupin spolu s jemenským prostorem.53 Když
pak 11. září 2001 zmíněná Al-Káida provedla sérii útoků na Pentagon (Washington D. C.) a
Světové obchodní centrum v New Yorku, vyhlásil americký prezident G. W. Bush své tažení
proti celosvětovému terorismu. Doktrína války proti teroru spočívala ve snaze zmařit
teroristické plány ještě předtím, než napáchají vážné škody. 54 Spolu s tím souviselo
rozmisťování tajných protiteroristických buněk do některých blízkovýchodních zemí. Tyto
útvary tajných služeb měly zabránit teroristickým skupinám, aby si vytvořily bezpečná útočiště
v zemích Blízkého východu, kde by mohly vytvářet své plány na další útoky.
“The U.S. government must identify and prioritize actual or potential terrorist
sanctuaries. For each, it should have a realistic strategy to keep possible terrorists insecure and
on the run, using all elements of national power. We should reach out, listen to, and work with
other countries that can help.”

55

– zpráva Národní komise pro teroristické útoky na Spojené

státy
Jednou z těchto zemí byl také Jemen. Tehdejší prezident Jemenu, o kterém již v práci
byla řeč, Sálih, se tenkrát po těchto prohlášeních velmi rychle dostavil do samotného
Washingtonu, aby G. W. Bushovi přislíbil svou podporu při boji s terorismem uvnitř Jemenu.
Toto spojenectví bylo ze strany Sáliha poměrně logickým krokem. Kdyby jeho vláda nestála za
USA při tomto „válečném tažení“, zcela jistě by byla považována za spojence ozbrojených
islamistických skupin. Navíc spojenectví s Američany Sálihovi také přišlo vhod z hlediska
udržování a posilování vnitropolitické moci.56 Zcela jistě stojí za to zmínit dva důležité efekty
tohoto spojenectví v souvislosti s jemenskou politikou:
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A) Byla značně podpořena Sálihova jistota při prosazování jeho politiky skrze vojenskou sílu.
Na své straně měl totiž americké tajné služby uvnitř země, jejich přítomnost tak mohl velmi
obratně využívat ve svůj prospěch.
B) Prezidentovo spojenectví se Spojenými státy bylo velmi rychle využíváno k diskreditaci
vládního režimu některými vlivnými kmenovými zástupci uvnitř Jemenu. Například Husajnem
al Húthím, vůdcem Húsíů. Ten Sáliha v širokém spektru svým následovatelům prezentoval jako
loutku proti-islámského sentimentu pocházejícího z Ameriky.
Americká aliance s jemenskou vládou byla také značně nepopulární kvůli americké intervenci
v Afghánistánu, na nějž mělo velké množství jemenských komunit silné vazby. Mezi
většinovou populací Jemenu tak bylo toto spojenectví odsuzováno, a paradoxně tak získávaly
na síle teroristické organizace, zejména zmínění Húsíové a také AQAP.57

4.2.1. AQAP, terorismus v zemi a tzv. jemenský model
Jedná se o odnož již zmíněné teroristické organizace Al-Káida. AQAP spolu s afghánskou a
pákistánskou buňkou představuje nejvíce aktivní a nejnebezpečnější sektor celé této organizace.
Vzhledem k popsanému vývoji a okolnostem jemenského konfliktu někteří experti očekávají,
že její síla a působení v Jemenu i na mezinárodní půdě dále poroste. Je nutno také zmínit, že
spousta teroristických útoků a plánů AQAP sahá až daleko za jemenské hranice.58 Příkladem
může být hrůzný atentát z ledna 2015 v Paříži na nakladatelství časopisu Charlie Hebdo.
K útoku se o několik dní později přihlásila právě AQAP.59
Jak již bylo v předchozích odstavcích řečeno, USA se proti této odnoži silně vymezila
právě v roce 2001 po útocích na Světové obchodní centrum. Zapojení USA se tak v celém
prvním desetiletí vztahovalo nejen na ekonomickou podporu Sálihova režimu proti terorismu,
ale také na vojenské a zpravodajské operace. Šlo například o útoky drony nebo pomoc při
výcviku elitních protiteroristických jednotek. Toto pronikání ze strany USA tak pomáhalo
teroristům vytvářet silný antiamerický sentiment mezi jemenským lidem.60 V období
Arabského jara a zejména po něm se však Jemen stal velmi nestabilním. Zároveň se v důsledku
57
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húsíjského povstání zhoršovala jak politická, tak socioekonomická situace. Jemenská armáda
byla pochopitelně značně oslabená, a zaměstnaná boji s Húsíi. Logicky se tak tato doktrína
uplatňovaná ze strany USA stávala postupem času méně efektivní. Strategie pro boj s AQAP
se však ani v této době nezměnila. Když se pak jemenské vládní uskupení v roce 2014 nadobro
rozpadlo, zanikl i popsaný „jemenský model“. Spojené státy se ale spoléhaly, že tento problém
vyřeší Saúdská Arábie se svou intervencí.61
Z tohoto vyplývá, že tehdejší Sálihova vláda, později nahrazená Hadím, byla pro
Spojené státy stále velmi významným spojencem v neustávajícím boji s jemenským
terorismem. Reprezentovaného z největší části AQAP. Když tak v zemi vzplála občanská
válka, a USA o tohoto spojence přišly, bylo přirozeným krokem podpořit intervenční koalici,
která měla primárně za úkol húsíjské povstání rozprášit. Frustrace velké části jemenských
občanů z koaličního bombardování však vede k větší radikalizaci společnosti, ze které pak
AQAP velmi významně těží.62
Je nutno podotknout, že AQAP není zdaleka jedinou teroristickou organizací operující
v Jemenu. Jednou ze znepokojivých skutečností vzhledem k jemenské bezpečnosti je vzestup
Islámského státu (ISIS). Ten se dostal v Jemenu do popředí spolu s občanskou válkou v roce
2014.63 Na rozdíl od AQAP, Islámský stát v Jemenu zatím nepředstavuje pro Západ a Spojené
státy žádnou vážnou hrozbu v podobě plánů na atentáty apod., avšak jeho expanze a
konsolidace v jemenském regionu zajisté může dopomoci posílit globální terorismus jako
takový.64 V roce 2017 provedly Spojené státy proti Islámskému státu první vojenské údery.
Šlo o vyslání raket za pomoci bezpilotních letounů na jihu země. Cílem byly výcvikové tábory,
a podle prohlášení Washingtonu bylo zabito několik desítek bojovníků Islámského státu.65
Jak z této podkapitoly vyplývá, vnitřně rozložený Jemen zůstává i nadále velmi
lukrativním místem pro formování a posilování terorismu, který může dosahovat
mezinárodního charakteru. Tato bezpečná útočiště (v anglickém jazyce jde o často zmiňovaný
pojem „safe haven“) pro teroristické sítě jsou pro Spojené státy od událostí 11. září velmi
znepokojivými oblastmi, ve kterých se snaží všemožně angažovat v zájmu ochrany vlastní
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národní bezpečnosti.66 V případě Jemenu Spojené státy projevily snahy o reformaci jeho
bezpečnostního sektoru, výcvik vojenských jednotek či finanční podporu tehdejší vládě.
Ignorovaly však mnohem závažnější vnitrostátní problémy, které ve finále Jemen rozložily a
paradoxně tak vytvořily dokonalé podhoubí pro zmíněné teroristické organizace.67
Následná podpora intervence Saúdské Arábie je tak mimo jiné zdůvodňována ze strany
USA jako boj proti terorismu. Je však důležité si uvědomit, že Húsíové, proti kterým koalice
bojuje, nepředstavují (oproti AQAP) pro bezpečnost Spojených států žádné reálné riziko
(jakkoliv jsou jejich slogany „Smrt Americe, smrt Izraeli“ útočné). Jak už ale zároveň bylo
řečeno výše, intervence, co rozsévá po Jemenu chaos a bomby, naopak posiluje pozice AQAP.
Je tedy minimálně záhodno položit si otázku, do jaké míry je tento motiv Spojených států pro
zapojení do války reálný, a zda nejde spíše o ideologicky motivovanou rétoriku pro širší
veřejnost a média.

4.3. Blízkovýchodní soupeř v podobě Íránu
Jelikož jde o jednu ze světových supervelmocí, Spojené státy americké mají určité geopolitické
vztahy s každou zemí na světě. Výjimkou tak samozřejmě v tomto případě není ani Írán. První
diplomatické rozhovory mezi oběma zeměmi proběhly už před více jak sto padesáti lety. Země
se tehdy snažily o uzavření vzájemné dohody o obchodu a přátelství. Zároveň byly také v této
době nabíledni oboustranné výměny diplomatů. Během následujících dvou století se však
vzájemné vztahy postupně zhoršovaly, až do stádia, ve kterém se obě země považují za
nepřítele.68 V současné době tak nemají Spojené státy a Írán víceméně žádné diplomatické
vztahy.69 Celkově velmi chladné, až nepřátelské vztahy těchto dvou zemí mají také velký vliv
mimo jiné na probíraný jemenský konflikt. Obě tyto země se totiž do konfliktu určitým
způsobem zapojují. Následující odstavce práce tak nabídnou krátký přehled vývoje vztahů mezi
USA a Íránem. Pochopení této problematiky je velmi důležité pro analýzu soupeření těchto
dvou entit na Blízkém východě, v rámci mé bakalářské práce pak hlavně v Jemenu.
V 19. a na začátku 20. století byly vztahy mezi Íránem a USA poměrně stabilní, Spojené
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státy navíc Írán tehdy víceméně přehlížely. Jednalo o zaostalou a slabou zemi s nízkým
potenciálem do budoucnosti. Vzhledem k tomu nepředstavoval tehdy Írán pro Ameriku žádný
výrazný bod zájmu. Interakce mezi oběma zeměmi byla vesměs na bázi obchodech s ropou.70
Velký obrat ve vzájemných vztazích nastal v roce 1953. Ve vedení země tehdy stál také
charismatický premiér, Íránci oblíbený a hlavně demokraticky zvolený Mohammad Mosaddeq.
Ten byl zastáncem prosazování národní suverenity a často vyjadřoval nespokojenost s těžbou
ropy cizími státy na íránském území. V tomto případě šlo zejména o působení AIOC (Angloíránská ropná společnost). Tuto společnost se Mosaddeq rozhodl znárodnit a také nastavit nové
ceny pro Velkou Británii. Tento krok vyvolal řetězovou reakci u dalších ropných koncernů, a
záhy tak mezi oběma zeměmi došlo k velmi výraznému ekonomickému napětí. V této době
byla v rámci „studené války“ ropa velmi žádanou komoditou. Do sporu se tak rychle po bok
Velké Británie připojily i Spojené státy americké. Společně pak skrze tajnou operaci vedenou
CIA zorganizovaly státní převrat, při němž byl Mosaddeq uvězněn a zbaven veškerých
pravomocí. Jeho kabinet pak nahradil šáh Mohammed Réza Pahlavi. Šáhova vláda spolu
s ministrem Fazlollahem Zahádím představovala tvrdou diktaturu, která Íráncům neustále
připomínala Západem rozdrcené vyhlídky na demokracii a národní suverenitu. 71 Tato
vnitropolitická tenze a frustrace íránského lidu pak vyvrcholila revolucí v roce 1979. Tento
islámský převrat vedl Rúholláh Chomejní, přičemž revoluce mířila nejen proti vládnoucímu
šáhovi, ale také obecně proti Západu a zejména pak proti Spojeným státům americkým.
Revoluce změnila zemi na islámskou republiku, ve které má hlavní slovo duchovenstvo.72
Spojené státy byly mimo jiné mezi Íránci démonizovány jako tzv. „velký Satan“. Tento pojem
užívaný nejvyšším vůdcem Chomejním se pevně zakořenil v íránské společnosti a ilustruje tak
pohled současného vládnoucího uskupení na USA.73
Další incident, jenž významně vyostřil vzájemné vztahy mezi USA a Íránem, proběhl
pak ještě tentýž rok. Když tehdy v ulicích Teheránu zuřila velmi turbulentní islámská revoluce,
hrstka univerzitních studentů měla plán na obsazení americké ambasády. Měl to být původně
určitý spontánní typ protestu proti „špionážnímu centru“ zlých Spojených států. K těmto
studentům se však záhy přidali stovky dalších. Po prolomení brány ambasády tak Íránci zajali
veškerý americký personál tehdy přítomný. Naštěstí v tomto případě nedošlo ke střelbě ani
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explozím (jak tomu bylo v případě ambasád na Blízkém východě zvykem). Tato okupace však
trvala nakonec 444 dní.74 Nutno také zmínit, že tato akce nebyla zorganizována revolučním
vedením v čele s Chomejním. Ten dokonce o tomto plánu nevěděl do té doby, než byli
Američané na ambasádě zajati. Když se však o situaci dozvěděl, bezprecedentně tuto akci
podpořil. Posílil tím tak o něco více význam islámské revoluce a ještě více stmelil revoltující
davy. Páka v podobě více než 50 zajatých pracovníků americké diplomacie mu pak také navíc
dodávala sílu na mezinárodní půdě.75
Ke zhoršení vztahů pak dále přispěl incident z roku 1988. Americká válečná loď USS
Vincennes hlídkující v Perském zálivu sestřelila svými raketami civilní Airbus. Ten
přepravoval téměř 300 pasažérů do Mekky. Útok nikdo nepřežil. Američané argumentovali
ochranou mezinárodních vod před údajným íránským stíhacím letounem F14. Až po několika
letech americká administrativa oficiálně uznala, že se jednalo o lidské pochybení a také, že USS
Vincennes byla v době incidentu v íránském teritoriu. Ačkoliv USA později také vyplatily
pozůstalým finanční odškodnění, dodnes se za tuto katastrofu navíc Íránu neomluvily.76 V roce
2002 pak tehdejší prezident USA George W. Bush přirovnal Írán (spolu se Severní Koreou a
Irákem) k takzvané „ose zla“ (Axis of Evil). Důvodem bylo obviňování Íránu z údajného
sponzorování terorismu, jenž mimo jiné postihl Spojené státy v podobě útoků z 11. září 2001.
Jako další důvod pak byla vytýkána íránskému režimu jeho snaha o získání zbraní hromadného
ničení v podobě výzkumu a vývoje nukleárních technologií.77 Tyto obavy se pak ještě tentýž
rok potvrdily. Následovalo desetiletí diplomatických pří mezi Íránem, OSN, EU a USA
ohledně obohacování uranu a vývoje hlavic schopných nést jadernou zbraň. Došlo k řadě
ekonomických sankcí, při kterých například íránský rijál ztratil 2/3 své hodnoty na trhu.78 Tyto
pře vyústily v roce 2015, kdy byla mezi pěti stálými členy OSN + Německem a Íránem
podepsána dohoda o denuklearizaci a zrušení ekonomických sankcí Íránu – JCPOA (Joint
Comprehensive Plan of Action). Barack Obama v čele americké administrativy tehdy tuto
dohodu vyzdvihoval jako historický milník a připisoval si významné vítězství.79 O tři roky
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později pak ale USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa od dohody odstoupily.80 Írán od této
dohody odstoupil po úspěšném americkém atentátu na íránského generála Kásima Sulejmáního
v roce 2020. Tento sled událostí tak opět logicky zvyšuje současné napětí mezi oběma
zeměmi.81
Z předchozích odstavců tak nyní vyplývá, že Spojené státy považují Írán za reálnou
hrozbu. Jinými slovy, v případě Íránu jde o úhlavního soupeře v prosazování amerických zájmů
na Blízkém východě. Kromě obav ohledně vývoje a držení zbraní hromadného ničení pak
v americké diplomacii vyvolává znepokojení také poměrně rozsáhlá íránská podpora
teroristických skupin (Hizballáh) a ostatních militantních šíitských skupin na Blízkém
východě.82 Mezi tyto skupiny pak patří právě taky pro mou práci relevantní Húsíové.
Následující podkapitola se bude věnovat íránské podpoře Húsíů v Jemenu. Jde o důležitý motiv,
který také do Jemenu přitahuje pozornost Spojených států amerických.

4.3.1. Íránská podpora Húsíů v Jemenu
Saúdská Arábie spolu se svými spojenci a Spojenými státy velmi často obviňuje Írán
z vytváření takzvaných „proxy“ milicí (v překladu zástupných). Není pochyb o tom, že Írán tak
skutečně činí. Zejména pak v rámci šíření šíitského islamismu na Blízkém východě po revoluci
v roce 1979. V praxi to pak znamená podporu nejrůznějších šíitských povstaleckých a
militantních skupin. Mezi nejčastěji zmiňované patří Hizballáh v Libanonu a Iráku. Podpora se
většinou vztahuje na dodávání zbraní, vojenský výcvik či zpravodajskou pomoc. Jedná se však
o poměrně častý jev na Blízkém východě, nejen ze strany Íránu. USA i Saúdové mají
samozřejmě také své zástupné skupiny, za pomoci kterých pak mohou prosazovat své zájmy, a
také vyvažovat zmíněný vliv Íránu. Výjimkou tak nejsou v tomto případě ani Húsíové
v Jemenu. Jakožto šíitská povstalecká skupina bojující proti sunnitské loutkové vládě Saúdské
Arábie jsou skvělým uchazečem o íránskou podporu. Nemůže být pochyb o tom, že Írán Húsíe
podporuje. Otázkou však zůstává, do jaké míry.83
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Jak administrativa Saúdské Arábie, tak administrativa Spojených států od jemenského
převratu v roce 2014 považuje Húsíe za regulérní proxy skupinu velmi markantně
podporovanou právě Íránem. Koalice spolu se Spojenými státy dokonce do jisté míry považuje
jimi vedenou intervenci za snahu čelit íránskému vlivu v Jemenu. S tím, jak vývoj války dále
pokračoval, se zároveň frekvence těchto obviňování zvyšovala. Saúdský velvyslanec do USA
Adel al-Jubeir například předal zprávu o tom, že jeho vláda považuje Írán za hlavní katalyzátor
húsíjského povstání a úspěchu. S podobnými názory přicházeli i někteří američtí politici jako
třeba senátor John McCain. Ten zase v lednu 2015 uvedl v souvislosti s občanskou válkou
v Jemenu, že „Írán se dal do pochodu“. Přitom také obviňoval Obamovu vládu z toho, že
umožňuje Íránu převzít kontrolu nad Blízkým východem. Podobná stanoviska ohledně
íránského vlivu na Jemen byla v té době často zmiňována i v populárních amerických médiích.84
Je potřeba si ale uvědomit, že občanská válka v Jemenu je primárně poháněna lokálními
a vnitropolitickými faktory. Jak bylo v práci již analyzováno, v tomto případě jde o vnitrostátní
konflikt založený na vzájemné nevraživosti a svádění bojů o moc, v první řadě vyvolávaný
aktéry uvnitř země. Z tohoto hlediska je tak chybné považovat jemenský konflikt za
mezinárodní zástupnou válku nebo za nábožensky motivovaný spor v podobě šíitů proti
sunnitům.85
V dubnu 2015 zveřejnila komise OSN věnující se íránským sankcím důkazy o zadržení
menšího množství zbraní putujících po moři z Íránu do Jemenu v roce 2009. V následujících
letech pak byly zajištěny na stejných trasách další dodávky v podobě samopalů, granátometů a
finančních prostředků. Írán tato obvinění silně odmítal a trval na tom, že žádnou vojenskou
pomoc Húsíům neposkytuje. Naopak humanitární, politickou či morální podporou se Írán
netají. Nicméně velká část výzbroje, kterou Húsíové během války využívají, byla vyrobena
v Íránu. Obě strany se v tomto ohledu následně odvolávají na černý trh. Stejně jako tento faktor,
i některé ostatní nadále naznačují, že se íránská podpora Húsíům v průběhu konfliktu
zvyšovala. Avšak zdaleka ne do míry, kterou uvádí USA či Saúdská Arábie.86 Celá řada důvodů
nám totiž jasně vysvětluje, že íránské zájmy a ambice jsou v Jemenu značně omezené. Jemen
v první řadě nedosahuje vysoké hodnoty v prioritách zahraničních zájmů Íránu, dále Teherán
velmi dobře ví, že, jak již bylo řečeno, naopak pro Saúdskou Arábii je Jemen velmi důležitým
teritoriem. Zjevná a intenzivní podpora Húsíům ze strany Íránu by tak vyvolávala hrozbu přímé
konfrontace se Saúdskou Arábií. Íránská administrativa proto zastává politiku mírné podpory,
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která zajistí dílčí úspěchy. Větší investice do podpory Húsíů by naopak Íránu spíše uškodila.87
Jak už bylo naznačeno v předešlých odstavcích, Spojené státy však i toto mírnější
zapojení ze strany Íránu vnímají velmi negativně, dalo by se říci, až přehnaně. Na druhou stranu
to znamená, že Američané se snaží zapojením do konfliktu právě tento íránský vliv vyvažovat.
Pod zájmy USA a jejich spojence Saúdské Arábie totiž zcela nepochybně spadá snaha o
eliminaci hrozby v podobě posilování militantního šíitského islámu v Jemenu, který by
v konečném důsledku zcela jistě pomohl právě jejich největšímu regionálnímu soupeři, Íránské
islámské republice.

4.4. Humanitární problémy
Od vojenské intervence koaličních sil Saúdská Arábie deklaruje ochranu jemenských civilistů
a humanitární pomoc obyvatelstvu postižených válkou jako své přední priority v angažmá
v konfliktu. Dokonce v tomto ohledu nechala vytvořit speciální Tým pro posuzování incidentů
(Joint Incident Assesment Team – JIAT). Jeho úkolem je se zabývat konkrétními případy
údajného násilí na civilním obyvatelstvu ze strany intervenčních sil.88 Tato skupina je Saúdy
prohlašována za nezávislého pozorovatele. Realitou však zůstává, že většina vydávaných
reportů je silně pro-saúdsky orientovaná, a má za úkol očišťovat koaliční síly od útoků
s civilními oběťmi. Například odůvodněním pro bombardování civilní infrastruktury v Sana´a
v roce 2015 byla „technická závada v leteckém systému“. Podobných incidentů se během války
nastřádalo poměrně velké množství, nicméně Saúdská Arábie nadále trvá na tom, že civilisté
nejsou cílem pro letecké útoky, a pokud jsou, tak jde o nějaký typ závady, lidské chyby či
navigace.89 V tomto kontextu se také státní tajemník Mike Pompeo nechal slyšet, že Spojené
státy budou nadále spolupracovat se Saúdskou Arábií v Jemenu. Jednak protože se zasazují o
zmírňování humanitárních problému a také, protože je zde společný zájem na ukončení této
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války.90 Humanitární krize se tak dá zčásti také považovat za jeden z motivů pro účast
Spojených států na jemenském konfliktu. Je však sporné, do jaké míry jde opět o reálný motiv,
či naopak o ideologii, která by měla ospravedlňovat podporování invaze do Jemenu.
Paradoxem však zůstává, že ačkoliv se Saúdská Arábie prohlašuje za úhlavního
ochránce lidských práv a poskytovatele humanitární podpory, většina humanitárních problémů
byla vyvolána právě samotnou intervencí a dalšími kroky koalice. Příkladem může být blokáda
uvalená na Jemen v roce 2015 při saúdské invazi. Ta zahrnovala blokování Jemenu jak po
námořních, tak i po vzdušných a pozemních cestách. Spojené státy americké tuto blokádu
v rámci intervence podpořily.91 Tato blokáda, odůvodněná zabraňováním dodávání zbraní
Húsíům92, však velmi rychle vyvolala v zemi akutní nedostatek potravin, lékařského materiálu,
pitné vody a dalších životně důležitých potřeb pro civilní obyvatelstvo. Ihned po rozsáhlé
blokádě se OSN zasazovala o její zrušení, či alespoň uvolňování pro humanitární pomoc.
Saúdská Arábie sice v průběhu blokádu několikrát zmírnila, avšak k jejímu úplnému zrušení
nedošlo. Stále tak chyběly životně důležité potřeby a civilní obyvatelstvo nadále strádalo.93
Zároveň také hrozil rozsáhlý hladomor. Ten následně v roce 2016 propukl.94 Zemi také
v důsledku nedostatku pitné vody od dubna 2017 zasáhla největší epidemie cholery v moderní
historii. Počty nakažených dosahovaly tehdy několika stovek tisíc.95
Při válce také často docházelo (a dodnes dochází) k trýznění civilního obyvatelstva ze
strany domácích Húsíů v podobě využívání lidských štítů, dětských vojáků či mučení zajatců.
Podobných válečných zločinů se dopouštěly i vládní jemenské síly, chráněné koaličním
bombardováním. To, jak již bylo zmíněno, také mnohdy zasáhlo kromě húsijských cílů i ty
civilní. Podle OSN pak nadále v roce 2018 velmi citelně strádaly 3 miliony žen, které byly
postihnuty nucenými či dětskými sňatky. Jemen nemá stanoven minimální věk pro vdávání se.96
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Humanitární krize je v Jemenu i dodnes velmi vážná. V mnoha případech při angažmá
Rady bezpečnosti OSN v humanitárních záležitostech dochází k neshodám mezi zastupujícími
státy, jelikož některé (Čína, Rusko) prosazují kroky více proíránské a prohúsijské, jiné zase
kroky ve prospěch koalice (USA, Velká Británie, Francie). Sankce či řešení dílčích problémů
humanitární krize je tak často blokováno a naráží na odlišné přístupy zainteresovaných stran
v konfliktu.97
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5. Závěr
Když v roce 2015 koalice arabských států podporována Spojenými státy vtrhla do Jemenu, mělo
se jednat o rychlé vypořádání se s povstalci v podobě šíitských Húsíů. Místo toho se však
v zemi rozpoutala krvavá válka, která již tak zpustošený Jemen naprosto rozložila. Kromě
neustálého bombardování musí civilní obyvatelstvo v současné době snášet také epidemii
cholery, nedostatek pitné vody a hladomor. Válka trvá prakticky dodnes, samozřejmě již ne
v tak dramatické míře, ale zato se konflikt dostal do mrtvého bodu, ze kterého zdánlivě nevede
žádná cesta k zastavení této obrovské krize. Během celého průběhu se do konfliktu zapojilo
také množství externích aktérů. Při jeho začátku to byly mimo jiné také Spojené státy americké,
které v konfliktu stále hrají svou roli. Zaměřit se na jejich zájmy a motivy pro angažmá v tomto
konfliktu bylo hlavní výzkumnou tezí této bakalářské práce. V následujících odstavcích
podávám na základě všeho výše uvedeného a obsahově analyzovaného souhrnný výsledek své
práce, svou odpověď na vytyčenou výzkumnou tezi.
Zásadním motivem pro zapojení se do války v Jemenu je pro Spojené státy nepochybně
silné a dlouhotrvající spojenectví se Saúdskou Arábií. To funguje dodnes od doby studené války
prakticky na stejném mechanismu. USA potřebují mít na Blízkém východě vojensky i politicky
silného arabského partnera. Po ekonomické stránce jde pak zejména o odbyt armádního
arsenálu a prodej ropy. K ropě se také váže ochrana ropných cest a zdrojů, v Jemenu jde pak
konkrétně hlavně o zmíněný průplav Báb al-Mandáb. Podpořením intervenční koalice se tak
USA jasně staví za svého spojence, díky kterému pak může dále operovat na Blízkém východě.
Druhým velmi důležitým motivem Spojených států je vyvažování íránského vlivu
v jemenském prostředí, potažmo na celém Blízkém východě. Posilovat vlastní vliv a naopak
oslabovat ten íránský je z geopolitického hlediska pro Spojené státy velmi důležité. Jak nám
totiž historie i současný stav ukazuje, Spojené státy považují Írán za hrozbu. Tato hrozba se
vztahuje zejména k jaderným zbraním a radikálnímu šíitskému islámu.
Jako další motiv lze uvést boj proti terorismu. Jmenovitě jde jak o zastavení húsíjského
povstání, tak zejména o to, aby se zabránilo teroristickým skupinám (AQAP/ISIS) vytvářet
bezpečná útočiště, odkud by mohly připravovat plány k napadání západní civilizace. Vzhledem
k vývoji konfliktu je však očividné, že radikalizace obyvatelstva a posílení teroristických
skupin se spíše zvýšily. Z toho vyplývá, že americký boj proti terorismu jako motiv pro vstup
do jemenské války je spíše ideologickým zdůvodněním. Proto bych tak tento motiv nevyzdvihl
do stejné roviny reálných důvodů popsaných v předešlých odstavcích.
Jako poslední motiv pro americké zapojení zbývá otázka lidských práv a humanitární
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problematika. Húsíjská rebelie, koaliční bombardování a blokáda země působí všem žijícím
generacím nepředstavitelné útrapy. Hlavní iniciátor blokády a bombardování, Saúdská Arábie,
se však zároveň tváří jako garant humanitární pomoci a lidských práv. Vzhledem k podpoře
koalice a Saúdské Arábie se tak USA dostávají do pozice, kdy de facto stojí po boku země,
která se snaží jemenskému obyvatelstvu pomoci, snaží se zastavit humanitární krizi. Jak však
z předešlé obsahové analýzy vyplývá, vojenská intervence všechny tyto problémy ještě
zhoršila, ba dokonce vyvolala další (epidemie cholery, hladomor). Tento motiv lze tedy opět
zařadit spíše mezi ideologicky motivovanou rétoriku, která se snaží vyvažovat reálné důvody
zapojení Spojených států amerických ve válce v Jemenu.
Na základě svého výzkumu považuji za skutečné důvody, proč se USA v Jemenu angažují,
ochranu amerických ekonomických zájmů v podobě ropy a zbraní, zajištění bezpečné dopravní
cesty průplavem Bab al-Mandáb, udržení spojenectví se Saúdy a souboj s Íránem.
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6. Summary
Bakalářská práce se zaměřila na historický kontext jemenské války, na Arabské jaro, na průběh
války a také zejména na americké zapojení v tomto konfliktu. Stanoveným cílem práce bylo
úspěšné analyzování amerických motivů pro angažmá ve zmíněném jemenském konfliktu. Tyto
motivy byly pak částečně zasazovány do kontextu s vybranou zemí, Saúdskou Arábií. Práce
využila metod obsahové analýzy k dosažení stanoveného cíle. Díky této analýze tak práce došla
k závěru, že mezi největší motivy pro americké zapojení patří spojenectví se Saúdskou Arábií,
vyvažování íránského vlivu a ochrana vlastních ekonomických zájmů. Mezi ideologické
důvody pak patří boj proti terorismu a angažmá v rámci ochrany lidských práv.

The bachelor thesis focuses on the historical context of Yemen War, on the Arabian Spring, on
the course of said war and mainly on American involvement in the Yemeni conflict. Declared
goal of the work was successful analysis of those motives for the American actions in the war.
These motives were also put into context with one specific country, Saudi Arabia. The thesis
used methodology of content analysis to fulfill the declared goal. Due to this analysis, the
bachelor work reached the conclusion that the most important motives for the American
involvement is alliance with Saudi Arabia, balancing the power of Iran and protection of
American economical interests. Ideological motives include also combat against terrorism and
engagement in protection of human rights.
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