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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou ruského angažmá na Blízkém východě v 

souvislosti se syrskou občanskou válkou. Práce si staví za cíl analyzovat, jaké jsou 

hlavní příčiny narůstající ruské přítomnosti v regionu. S rozpadem Sovětského svazu 

přišla Ruská federace o dominantní velmocenské postavení, a tím i o možnost kontroly 

strategicky významného regionu, jakým je Blízký východ. Současná ruská zahraniční 

politika pod vedením prezidenta Vladimíra Putina ovšem usiluje o opětovné získání této 

kompetence. Oblast Blízkého východu, která si v posledních letech prošla turbulentními 

událostmi arabského jara, představuje pro Ruskou federaci ideální platformu pro 

uskutečnění těchto cílů. Vedle toho zemi motivují vlastní strategické a bezpečnostní 

zájmy v Sýrii. Práce zároveň rozebírá, jaké dopady může ruská účast v konfliktu mít. 

Syrská občanská válka zasahuje téměř všechny sousední státy a ani ruská vojenská 

intervence nevedla k ukončení víc než pětiletého konfliktu. Vývoj války formuje 

nespočet vnějších faktorů, přesto je ale zřejmé, že Ruská federace bude mít stěžejní vliv 

na cestu ke smíru. 

 



Abstract 
This bachelor thesis examines the problematics of Russian engagement in the Middle 

East with regard to the Syrian civil war. The aim of the thesis is to analyse what are the 

main causes of Russia’s increased presence in the region. After the collapse of the 

Soviet Union, Russian Federation lost its superpower status, and therefore the ability to 

control a strategic region such as the Middle East. The current Russian foreign policy 

under President Vladimir Putin strives to reclaim this potential. The Middle East region 

has recently gone through violent events of the Arab Spring; thus it offers Russia ideal 

platform to implement its interests. In addition, the country is motivated by its own 

strategic and security concerns. Furthermore, the thesis examines what are the possible 

consequences of Russian involvement. Syrian civil war has spilled over into almost 

every bordering country and even the Russian military intervention did not achieve to 

end the conflict. Although the development of the war is shaped by numerous external 

circumstances, it is apparent that Russian Federation will have the major influence on 

the peace negotiations.  
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Úvod 

Blízký východ je historicky považován za klíčový region světové geopolitiky. Ropné 

bohatství přitáhlo do oblasti pozornost velmocí již na počátku minulého století a 

předznamenalo význam regionu pro budoucnost. Ideologická bipolarita světa během 

studené války rozdělila blízkovýchodní státy na spojence Západu a stoupence 

komunistického východního bloku. Snaha mocností získat přízeň, případně kontrolu nad 

místními národy byla zároveň doprovázena mezistátními etnickými a náboženskými 

konflikty. Jedním z hlavních blízkovýchodních spojenců Sovětského svazu se stala 

Sýrie. Země byla pro Sověty důležitá zejména ze strategických geografických důvodů. 

Sověti však nedokázali Spojeným státům na Blízkém východě konkurovat a během 

osmdesátých let se jejich pozornost přesunula k vnitropolitickým záležitostem. Po 

rozpadu Sovětského svazu byla spolupráce se Sýrií téměř přerušena a země se 

z Blízkého východu stáhla. 

V posledních letech však prošla koncepce ruské zahraniční politiky výraznou 

proměnou a Ruská federace dává mezinárodnímu společenství najevo, že hodlá znovu 

získat velmocenské postavení. Přestože Rusko není z geopolitického hlediska 

srovnatelné se Sovětským svazem, křehký region Blízkého východu představuje ideální 

platformu pro uskutečnění ruských cílů. Počátkem nového tisíciletí Ruská federace 

obnovila dřívější kontakty se Sýrií. Klíčovým mezníkem pro ruské snahy byly události 

takzvaného arabského jara, které v roce 2011 silně otřásly politickou mapou regionu. 

Rusko se postupně stalo nejvýznamnějším spojencem režimu Bašára Asada v syrské 

občanské válce. Vedle materiální pomoci poskytovalo Asadovi důležitou podporu 

v mezinárodních politických strukturách. Syrský konflikt ovšem ovlivňuje řada vnějších 

faktorů a ani po pěti letech od jeho vypuknutí nejsou boje u konce. Pro určení možného 

budoucího vývoje je hlubší analýza ruských zájmů a jejich dopadů na regionální vývoj 

nezbytná. 

Cílem práce bude zodpovědět tyto otázky: Je působení Ruské federace na 

Blízkém východě v posledních letech motivováno pouze vlastními zájmy? Může být 

ruská přítomnost v regionu zároveň konstruktivní a vést k diplomatickému ukončení 

syrského ozbrojeného konfliktu? V souladu s těmito výzkumnými otázkami se práce 

zaměří na analýzu primárních ruských zájmů v oblasti. 

Hypotéza této práce je následující: Hlavní motivací Ruské federace je snaha o 

obnovení velmocenského statusu země. Vlastní bezpečnostní, obchodní a strategické 
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zájmy jsou dalšími faktory, které ovlivňují ruské působení v Sýrii. Podpora Asadova 

režimu je však pro Rusko natolik klíčová, že povede k diplomatickému urovnání 

syrského konfliktu. 

Metodou výzkumu bude diachronní analýza zahraniční politiky Ruské federace 

na Blízkém východě. Časově se práce soustředí zejména na události od vypuknutí 

arabského jara, tedy od roku 2011 do současnosti. Historické vazby mezi zeměmi však 

hrají v aktuálním konfliktu významnou roli, a proto je nutné je pro kontext práce zmínit. 

Stejně tak je stěžejní odkaz studené války, práce se tedy rovněž zaměřuje na formování 

ruské zahraniční politiky v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu. 

Text je dělen do pěti kapitol. První kapitola představuje čtenáři historický 

kontext pro porozumění současného dění; stručně rozebírá vývoj Sýrie od počátku 20. 

století. Dále se pak věnuje rusko-syrským vztahům od navázání diplomatických styků 

do současnosti. 

Syrské občanské válce je věnována druhá část. Spíše než představit časovou osu 

událostí se kapitola snaží zaměřit na zlomový okamžik, kdy se z války občanské stal 

současný sektářský konflikt. Pro další analýzu tématu je klíčové zmínit použití 

chemických zbraní proti civilistům, tedy moment, kdy byl Asadův režim poprvé od 

počátku války vystaven tlaku ze strany spojeneckého Ruska. Kapitola se rovněž se 

věnuje rozdílům mezi Spojenými státy a Ruskou federací v podpoře jednotlivých 

účastníků konfliktu. 

Třetí kapitola popisuje strategický význam Sýrie a její bilaterální vztahy se 

zeměmi regionu, kterých se konflikt dotýká. Podstatným činitelem, který ovlivňuje 

formování těchto vazeb, je vztah jednotlivých zemí k Ruské federaci. Například Izrael 

je z hlediska Sýrie považován za nepřátelský stát, avšak kvůli výborným rusko-

izraelským vztahům je nepravděpodobné, že by byla bezpečnost židovského státu ze 

strany Sýrie ohrožena. Dále pak kapitola představuje syrský konflikt jako zástupnou 

válku mezi Íránem a Saúdskou Arábií, čili odkazuje na dlouhodobý spor mezi šíitskou a 

sunnitskou větví islámu. Do konfliktu současně zasahuje rivalita mezi Ruskem a 

Severoatlantickou aliancí, což je zmíněno v části, která se věnuje vztahům s Tureckem. 

Čtvrtá kapitola je stěžejní pasáží bakalářské práce. Analyzuje příčiny ruské 

přítomnosti na Blízkém východě, respektive proč se Rusko rozhodlo zapojit do 

syrského konfliktu přímou intervencí. Kapitola zmiňuje jednak vlastní vnitropolitické 

zájmy ruské administrativy, zároveň na ruský zásah nahlíží v kontextu nové koncepce 

ruské zahraniční politiky. Popisuje souvislost mezi intervencí v Sýrii a nedávným 
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ruským zásahem na východní Ukrajině a rozebírá význam této spojitosti pro ruské 

zájmy. 

Závěrečná kapitola vychází z analýzy předchozích poznatků a zkoumá, jaké jsou 

důsledky ruské přítomnosti na Blízkém východě jak v domácím, tak globálním ohledu. 

Představuje, co je přínosem ruské zahraniční politiky v Sýrii pro samotné Rusko, a čím 

je země naopak limitována. Kapitola se rovněž pokouší nastínit, jaká jsou pro Sýrii 

možná východiska z krize.  

Vzhledem k aktuálnosti tématu se práce opírá zejména o články akademických 

periodik a analýzy výzkumných ústavů a think tanků věnujících se blízkovýchodní 

politice a mezinárodním vztahům. Jedná se například o Carnegie Endowment for 

International Peace, The Jamestown Foundation, nebo Brookings Institution. Jako 

primární zdroje jsou použity rezoluce a další dokumenty a statistiky Organizace 

spojených národů, dále pak oficiální listiny ruské vlády týkající se zahraniční politiky, 

které jsou dostupné v anglickém překladu. 

Pro analýzu ruských zájmů na Blízkém východě byla klíčová práce Alexeye 

Malashenka Russia and the Arab Spring1  pro think tank Carnegie Endowment for 

International Peace. Autor této publikace je spolupředsedou Programu pro náboženství, 

společnost a bezpečnost moskevského centra Carnegie a jeho tematickým zaměřením je 

propojení Ruska a islámu. Publikace byla stěžejní zejména kvůli tomu, že se věnuje 

současnému ruskému působení na Blízkém východě na pozadí historických vazeb mezi 

Sovětským svazem a blízkovýchodními zeměmi. Tato korelace bývá mezi akademiky 

často zmiňována, málokterý autor však sovětskému odkazu věnuje takovou pozornost 

jako Alexey Malashenko. Práce se zároveň důkladně zabývá hrozbou rostoucího 

islamismu v Rusku v kontextu účasti země v syrské občanské válce. 

Think tank Carnegie Endowment pro účely lepší formulace americké zahraniční 

politiky vůči Rusku, ukrajinské krizi a Eurasii vytvořil speciální skupinu akademiků a 

odborníků, kteří toto téma zpracovávají.2 Obecně tak všechny studie tohoto institutu, 

věnující se vztahu Ruska a Blízkého východu, byly velmi přínosné. 

                                                
1 Alexey Malashenko, Russia and the Arab Spring (Moscow: Carnegie Endowment for Peace, 2013), 
http://carnegieendowment.org/files/russia_arab_spring2013.pdf (staženo 18. 4. 2016). 
2 „Carnegie Endowment for International Peace and Chicago Council on Global Affairs Launch Task 
Force on U.S. Policy Toward Russia, Ukraine, and Eurasia.”, Carnegie Endowment for International 
Peace, http://carnegieendowment.org/2015/11/02/carnegie-endowment-for-international-peace-and-
chicago-council-on-global-affairs-launch-task-force-on-u.s.-policy-toward-russia-ukraine-and-
eurasia/iks2 (staženo 5. 5. 2016). 
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 Tématem proměny ruské zahraniční politiky od rozpadu Sovětského svazu se 

zabývá i kniha Magdy Leichtové Misunderstanding Russia.3 Autorka upozorňuje na 

skutečnost, že ruská zahraniční politika vychází z mylného předpokladu, že Ruská 

federace může navázat na postavení Sovětského svazu jako dominantního hybatele 

světového dění. Za klíčový faktor ovlivňující směřování ruské zahraniční politiky 

označuje vztah mezi Ruskem a Západem. 

 V českém akademickém prostředí není aktuální dění v Sýrii podrobněji 

zpracováno. Výjimkou je kniha editorek Michaely Ježové a Heleny Burgrové Současný 

Blízký východ: politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do 

současnosti. 4  Publikace se ovšem věnuje událostem pouze do roku 2011. Jejich 

zpracování historických souvislostí však bylo nápomocné při popisovaní vztahů mezi 

jednotlivými státy. 

 Dále práce čerpá z řady novinových článků a komentářů, které přínosně nahlíží 

na současný vývoj konfliktu. Za zmínku stojí článek Josepha S. Nye, známého 

amerického politologa a autora konceptu soft power, pro webovou stránku periodika 

The National Interest The Russian Connection Between Syria and Ukraine.5 Autor zde 

upozorňuje na možnou snahu ruské administrativy využít Sýrii jako prostředek k 

urovnání ukrajinské krize se západními představiteli. 

 Vzhledem k tomu, že práce rozebírá napjatý vztah mezi Ruskou federací a 

Západem, jehož významným aspektem je ideologický souboj mezi těmito stranami, byla 

důležitá objektivnost zdrojů. Pro zpracování textu tak bylo nutno k literatuře přistupovat 

kriticky a vybírat pouze nestranná a ověřitelná fakta. Ruská média jsou v tomto ohledu 

silně tendenční a protizápadní, neznalost ruského jazyka proto nebyla překážkou. 

Nezaujaté studie akademiků ruského původu jsou navíc běžně dostupné v anglickém 

jazyce. S propagandistickými sklony se rovněž potýkají západní zahraniční média. Tato 

skutečnost byla překvapivá zejména u respektovaného týdeníku The Economist, jehož 

                                                
3 Magda Leichtova, Misunderstanding Russia (Farnham: Ashgate, 2014), 179, ProQuest ebrary (staženo 
16. 4. 2016). 
4 Michaela Ježová a Helena Burgrová, eds., Současný Blízký východ: politický, ekonomický a společenský 
vývoj od druhé světové války do současnosti (Brno: Barrister & Principal, 2011). 
5 „The Russian Connection Between Syria and Ukraine“, The National Interest, 
http://nationalinterest.org/feature/the-russian-connection-between-syria-ukraine-15237 (staženo 27. 4. 
2016). 
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články A hollow superpower 6  a Putin the Peacemaker 7  používají silně protiruskou 

rétoriku.   

                                                
6 „A hollow superpower“, The Economist, http://www.economist.com/news/leaders/21695003-dont-be-
fooled-syria-vladimir-putins-foreign-policy-born-weakness-and-made (staženo 3. 5. 2016). 
7 „Putin the Peacemaker“, The Economist, http://www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21694996-putin-appears-turn-hard-power-diplomacy-russians-show-their-hand (staženo 30. 4. 
2016). 
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1. Historický kontext  
Sýrie je jednou ze zemí Blízkého východu, která prošla turbulentním historickým 

vývojem. Po rozpadu Osmanské říše v roce 1918 získaly kontrolu nad oblastí 

východního pobřeží Středozemního moře Velká Británie a Francie. Území rozdělila 

Sykesova-Picotova dohoda z roku 1916, která je dnes považována za jednu z hlavních 

příčin blízkovýchodních sporů.8 Kontrolu nad severní částí regionu, tj. oblastí dnešní 

Sýrie a Libanonu, získala Francie, zatímco Angličanům připadlo území směrem na jih. 

V roce 1920 pak z pověření Společnosti národů vznikl Francouzský mandát Sýrie a 

Libanonu. Oblast byla rozdělena do šesti správních jednotek podle etnických a 

náboženských skupin. Evropané zde ale nebyli vítáni a Francouzům tak trvalo téměř 

desetiletí, než nad regionem získali plnou kontrolu.9  

 Průběh druhé světové války předznamenal konec kolonialismu a evropské 

mocnosti si uvědomily, že nebudou nadále schopny udržovat vládu nad arabskými 

zeměmi. V roce 1940 mandát nakrátko padl do rukou vichistické Francie, Spojenci však 

území obratem dobyli zpět. Přesto Francouzi zemi dlouho neudrželi. Syrským 

představitelům se povedlo dojednat nezávislost v roce 1944 a francouzské jednotky 

opustily území o dva roky později. V roce 1945 došlo k založení Ligy arabských států, 

která sdružovala nově vzniklé státy na Blízkém východě, a postupně nahradila Brity a 

Francouze v prosazování politických cílů arabských národů.10 

 Přes veškerá očekávání přinesla nezávislost Sýrii období omezené politické 

svobody a destabilizace. V padesátých letech proběhlo několik převratů, jejichž pomocí 

se do čela země dostala armáda. Spojenectvím se stranou Baas (Socialistická strana 

arabské obrody) pak nabyla i politického vlivu. Koncem padesátých let utvořila Sýrie 

společně s Egyptem Sjednocenou arabskou republiku, Násirovu vizi federalizovaného 

arabského státu. Sýrie ale ze spojenectví s mnohem silnějším Egyptem příliš netěžila, a 

proto z něj o tři roky později vystoupila. Radikální představitelé strany Baas v roce 

1966 provedli převrat a dostali se tak do čela republiky. Zároveň došlo k definitivnímu 

oddělení syrské a irácké frakce strany.11 

                                                
8 „Why border lines drawn with a ruler in WW1 still rock the Middle East”, BBC News, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553 (staženo 15. 3. 2016). 
9 John McHugo, Syria: A History of the Last Hundred Years (New York: The New Press, 2015), 34. 
10 Bernard Lewis, Dějiny Blízkého východu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002), 310.  
11 Ježová a Burgrová, eds., Současný Blízký východ: politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé 
světové války do současnosti, 105. 
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 Vnitropolitickou situaci stabilizoval až nástup Háfize Asada. Ten koncem roku 

1970 vedl dodnes poslední státní převrat. Odstranil levicové představitele předchozího 

režimu a zavedl řadu progresivních náboženských a ekonomických reforem. Přestože 

jeho rodina pochází z řad alávitů, snažil se Háfiz Asad vycházet vstříc sunnitské většině 

a sjednotit tak společnost. Zároveň se mu podařilo dostat Sýrii z politické izolace, ve 

které se ocitla kvůli předchozí socialistické vládě. Sýrie prošla v průběhu jeho vlády 

několika dramatickými konflikty, zejména pak neúspěšnými výpady proti Izraeli, i tak 

ale dokázal Háfiz kolem své osobnosti vytvořit kult. Když svého otce v roce 2000 

vystřídal v čele země Bašár Asad, neměl zdaleka tak silné postavení. Dlouhá léta se 

navíc předpokládalo, že otce nahradí jeho nejstarší syn, Bassel. Ten ale v devadesátých 

letech zemřel při autonehodě a Bašár tak byl nucen upustit od plánované kariéry lékaře. 

Těžkou zkouškou prošla jeho vláda v roce 2003, kdy Američané vedli invazi do Iráku. 

Přestože země úzce spolupracovaly po 11. září, Asad se odmítl nadále podřizovat 

americkým požadavkům a zvolil strategii vyvážení sil. Podporou irácké opozice tak 

vyrovnával vliv Spojených států v regionu. Zklamáním naopak bylo, že ačkoliv Bašárův 

nástup sliboval větší politickou otevřenost, změny se dostavily pouze v ekonomické 

sféře. Sýrie se navíc potýkala s nezaměstnaností ve spojení s vysokou natalitou. 

Důsledkem této desítky let trvající stagnace bylo tzv. arabské jaro.12 

1.1 Rusko-syrské vztahy 
Ruská federace představuje pro Sýrii nejdůležitějšího velmocenského spojence. 

Sovětské vítězství ve druhé světové válce motivovalo Moskvu k prohloubení účasti na 

mezinárodním dění. Rozvojový region Blízkého východu představoval pro Sověty 

možnost, jak snadno rozšířit sféru vlivu. Vztahy s Damaškem tak byly navázány již v 

roce 1944. Sýrie těžila z rostoucí prestiže Sovětského svazu v oblasti, a to zejména po 

diplomatickém úspěchu během suezské krize v roce 1956. Přestože Sověti považovali 

Egypt za důležitějšího spojence, Sýrie nebyla přehlížena a získávala jak ekonomickou, 

tak vojenskou podporu. Sověti si Sýrie cenili kvůli geografické poloze, představovala 

totiž způsob, jak při cestě na Střední východ obejít západního spojence – Turecko. 

Vzájemné vztahy posílily zejména koncem padesátých let, kdy vývoz zbraní a dalšího 

zboží ze sovětských satelitů dosáhl maxima. V šedesátých letech se Damašek potýkal se 

                                                
12 Erik Mohns a Francesco Cavatorta, „'Yes, He Can': A Reappraisal of Syrian Foreign Policy under 
Bashar al-Asad.“ Mediterranean Politics 15, č. 2 (2010): 290, https://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 
2016). 
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sérií vojenských převratů, Moskva však po úvodních pochybách podporu režimu strany 

Baas schválila. Nástup Háfize Asada koncem roku 1970 představoval pro zemi příchod 

stability, a přestože syrský režim získal větší autonomii, vzájemná spolupráce se Sověty 

byla utužena. V roce 1971 získal Sovětský svaz svou jedinou vojenskou základnu ve 

Středozemním moři, a to ve městě Tartús, kterou drží dodnes a která významně přispívá 

k ruským úspěchům na Blízkém východě. Rovněž byla podepsána rozsáhlá smlouva 

týkající se obchodu se zbraněmi. Po jomkipurské válce a egyptském uzavření míru s 

Izraelem, tudíž hypotetickém přestupu Egypta na stranu Američanů, se Sýrie stala 

nejdůležitějším sovětským spojencem v regionu.13 

 Přes význam obchodního partnerství Sýrie nepodřizovala svou zahraniční 

politiku zcela ruským zájmům. Rusové se například neúspěšně snažili blokovat Asadův 

výpad vůči Organizaci pro osvobození Palestiny. 14  Příchod Gorbačeva a jeho 

perestrojky v osmdesátých letech pak definitivně změnil ruský přístup k Damašku. 

Spojence rozdělovaly dva klíčové problémy. Sýrie jednak nelibě snášela sovětské 

sbližování se Západem, potažmo s Izraelem, a s tím související nárůst imigrace ruských 

Židů do Izraele. Sověti pak odmítali riskovat vlastní ekonomiku na úkor Sýrie, a 

neposkytovali jí proto takovou pomoc, kterou například Spojené státy věnovaly Izraeli. 

Protože Sovětský svaz procházel vnitropolitickou krizí, stal se arabský svět okrajovým 

zájmem ruské zahraniční politiky.15 

 Syrská vláda ruský ústup předpokládala a zaměřila se na hledání nových 

spojenců, díky čemuž přestála pád sovětského impéria lépe než jiné země třetího světa. 

Spolupráce mezi zeměmi v devadesátých letech téměř ustala. Hlavním bodem rozepří se 

stal syrský dluh vůči bývalému Sovětskému svazu. Ten Sýrie odmítala splatit s 

odůvodněním, že Sověti posílali do země vojenský materiál pouze kvůli vlastním 

mocenským zájmům. Rusko-syrské vazby byly ale příliš silné na to, aby byly zcela 

přerušeny. Sýrie byla nadále závislá na dodávkách ruských zbraní a vojenské expertíze, 

Moskva se pak prostřednictvím Syřanů snažila prosadit v arabsko-izraelském mírovém 

procesu. Tato snaha však skončila neúspěchem; Izraelci přes navázání diplomatických a 

                                                
13 Andrej Kreutz, Russia in the Middle East: friend or foe? (Westport: Greenwood Publishing Group, 
2007), 14. 
14 Organizace pro osvobození Palestiny pod vedením Jásira Arafata byla sovětským spojencem, Syřané ji 
naopak vnímali jako ohrožení vlastní suverenity. 
15 Malashenko, Russia and the Arab Spring, 5. 
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obchodních styků s nově vzniklou Ruskou federací odmítali jakkoli omezit participaci 

Spojených států na průběhu jednání.16  

 V roce 2000 došlo k obměně politických představitelů v obou zemích. Po smrti 

Háfize Asada nastoupil do prezidentského úřadu jeho syn Bašár. Změna na ruské straně 

byla výraznější, moskevské vedení si do svého čela zvolilo Vladimíra Putina. Oproti 

Borisi Jelcinovi, který se věnoval převážně vnitropolitickým záležitostem, zaměřil Putin 

svou politiku na snahu o obnovení velmocenského statusu země. Jeho nástup tak 

předznamenal ambice Ruska navrátit se do blízkovýchodního regionu.17  

 Rezervované vztahy mezi zeměmi nicméně pokračovaly až do roku 2005, kdy se 

Sýrie dostala do mezinárodní izolace kvůli incidentu s vraždou bývalého libanonského 

premiéra Rafíka Harírího. Z nařízení rezoluce OSN musela Sýrie potupně stáhnout své 

jednotky z Libanonu, které zde byly od sedmdesátých let. Rusko této situace využilo a 

ve sporu s mezinárodními představiteli Damašek podpořilo. Spolupráce mezi zeměmi 

byla následně plně obnovena, Sýrii byl prakticky odpuštěn dluh a Rusové začali znovu 

opevňovat svou námořní základnu, která byla od rozpadu Sovětského svazu 

zanedbávána.18 

2. Občanská válka v Sýrii 
Počátkem roku 2011 se arabskými zeměmi Blízkého východu prohnala vlna nepokojů, 

dnes známá jako arabské jaro. Revoluci v jednotlivých státech řídili především mladí 

lidé, zejména studenti vysokých škol, uvědomující si úpadek domovských zemí ve 

srovnání s vyspělým světem. Protestující požadovali ekonomické reformy, poskytnutí 

větších demokratických svobod a propuštění politických vězňů. V důsledku probíhající 

revoluce se pak jejich hlavním cílem stalo odstoupení po desetiletí vládnoucích 

diktátorů a vládních představitelů, bez jejichž výměny nebyly žádané ústupky 

realizovatelné.  

 Po několika měsících relativního klidu zasáhly nepokoje v březnu 2011 Sýrii. 

Protestující v provincii Dará byli násilně potlačeni a zadrženi, což vedlo k masivním 

nepokojům po celé zemi. Režim Bašára Asada odmítal přistoupit na požadavky nově 

zformované opozice, a i přes mezinárodní výzvy k zastavení násilí pokračoval ve svém 

                                                
16 Kreutz, Russia in the Middle East: friend or foe?, 20.  
17 Ibid., 31. 
18 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1559 (2004), S/RES/1559/2004 (2. září 2004), 
http://www.unsco.org/Documents/Resolutions/S_RES_1559(2004).pdf. 
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konání. Jediným ústupkem bylo zrušení výjimečného stavu, který Sýrie vyhlásila v 

šedesátých letech. Záminkou vládních představitelů pro udržování tohoto stavu byla 

skutečnost, že Sýrie setrvávala ve válečném stavu s Izraelem. Ve skutečnosti však 

výjimečný stav významně sloužil vládě k posilování vlastní moci.19 Asad se krátce po 

vypuknutí protestů rozhodl použít veškeré prostředky k udržení moci a vyhlásil 

rozsáhlou mobilizaci. Původně mírové povstání se tak změnilo v devastující občanskou 

válku.20  

 Prvním pokusem o zastavení konfliktu byl návrh Ligy arabských států, který 

požadoval ukončení střetů výměnou za zahájení diplomatických jednání. Požadavky 

však nebyly vyslyšeny, syrské členství v organizaci bylo pozastaveno a na režim 

uvaleny sankce.21 Poskytnout ucelené vyjádření k situaci v Sýrii chtěla i Organizace 

spojených národů, avšak prvotní rezoluce Rady bezpečnosti odsuzující Asadovo jednání 

byla zablokována, mimo jiné Ruskou federací.22 V dubnu 2012 pak po vzájemné shodě 

ustavila OSN kontrolní misi monitorující situaci v zemi (UNSMIS). Mise však nebyla 

úspěšná a kvůli pokračujícím nepokojům byla nucena pozastavit svou činnost. V srpnu 

téhož roku misi vypršel mandát a od té doby není aktivní. Tím zkolabovala snaha OSN 

o uzavření míru v Sýrii.23 

 Zlomovým okamžikem syrské války bylo odhalení, že během konfliktu byly 

použity chemické zbraně proti civilistům. Náznaky, že Asadův režim v boji používá 

zakázané prostředky, se objevily už počátkem roku 2012. K největšímu útoku, při 

kterém přišly o život stovky Syřanů, došlo v srpnu 2013 poblíž Damašku.24 Syrská 

vláda se tímto činem dostala pod tlak mezinárodního společenství a krize se stala 

jedním z hlavních témat zářijového summitu G20 v Petrohradě. Ruští představitelé 

zprvu označovali útok za zřejmou provokaci ze strany rebelů. Pod pohrůžkou 

vojenského zásahu v Sýrii ze strany Spojených států však stanovisko obratem změnili a 
                                                
19 Ježová a Burgrová, eds., Současný Blízký východ: politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé 
světové války do současnosti, 107. 
20 „How Syria Ruined the Arab Spring“, Foreign policy, http://foreignpolicy.com/2013/05/03/how-syria-
ruined-the-arab-spring/ (staženo 21. 4. 2016). 
21 „Arab League approves Syria sanctions“, Al Jazeera, 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/20111127143750187116.html (staženo 21. 4. 2016). 
22 „Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s Crackdown on Anti-
Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China”, UN Press, 
http://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm (staženo 21. 4. 2016). 
23 „Monitoring a cessation of armed violence in all its forms”, UN Peacekeeping, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsmis/ (staženo 22. 4. 2016). 
24 „Syria chemical weapons allegations”, BBC News, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
22557347 (staženo 15. 3. 2016). 
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představili americkým protějškům návrh na postupné odstranění syrských chemických 

zbraní. Současně v Sýrii probíhalo šetření OSN, o kterém organizace vydala rozsáhlou 

zprávu v září téhož roku. Přestože indikace nepřímo odkazovaly na účast vládních 

jednotek při útoku, důkazy nebyly natolik silné, aby OSN mohla označit jasného 

viníka.25 Následná jednání pak ustavila, že Sýrie předá veškerý chemický arzenál do 

poloviny roku 2014 pod kontrolu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), 

pod jejímž dozorem dojde k jejich odvozu ze země a likvidaci. Sýrie se rovněž zavázala 

uzavřít a zneškodnit svá zařízení na výrobu chemických zbraní. Dále se pak země stala 

signatářem Úmluvy o chemických zbraních, a zaručila se tak zbraně tohoto typu nadále 

nevyvíjet a nepoužívat.26 

 Přestože autorství ujednané smlouvy patřilo výhradně Spojeným států, z 

diplomatických úspěchů těžila především Ruská federace, pro níž se podpis smlouvy 

stal milníkem v účasti na blízkovýchodní politice. Americká administrativa naopak 

ukázala  svou slabou stránku. Prezident Barack Obama totiž původně označoval použití 

chemických zbraní v syrském konfliktu za „červenou linii“, jejíž překročení by Spojené 

státy motivovalo k vojenské intervenci. Když však byla o rok později tato linie skutečně 

narušena, Američané nezasáhli. Nejenže tento krok zdiskreditoval americkou 

administrativu na Blízkém východě, ale zejména pak potvrdil významnou roli Moskvy. 

Ačkoliv se názory na případnou americkou intervenci liší, Obama takto přeneseně 

Asadovi a Putinovi potvrdil, že nebude do konfliktu přímo zasahovat. Vyhlášení 

„červené linie“ se dnes považuje za jeden z hlavních neúspěchů prezidentovy kariéry.27 

 Dodnes rovněž není jasné, zda se Asad vzdal všech chemických zbraní, které 

jeho režim schraňoval, a zda tak neporušuje podepsanou úmluvu. Americké a izraelské 

zpravodajské služby se domnívají, že si Syřané podstatnou část arzenálu ponechali. 

                                                
25 „United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian 
Arab Republic, Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 
August 2013”, UN Disarmament, 
https://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf 
(staženo 21. 4. 2016). 
26 „Russia calls on Syria to hand over chemical weapons”, The Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/russia-syria-hand-over-chemical-weapons (staženo 20. 3. 
2016). 
27 „Former US defense secretary: Obama hurt US credibility when he backed down from his red line on 
Syria”, Budiness Insider, http://www.businessinsider.com/robert-gates-syria-red-line-obama-2016-1 
(staženo 21. 4. 2016). 
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Vzhledem k pokračujícímu postupu islamistických skupin tak mezi Američany roste 

obava, aby chemické zbraně nepadly do nepovolaných rukou.28 

 Přestože Západ považoval Syrskou svobodnou armádu (Free Syrian Army) za 

hlavního představitele opozice a Spojené státy skupinu materiálně podporovaly, 

objevovaly se názory, že se mezi rebely vyskytují islamisté. Počátkem roku 2013 bylo 

zřejmé, že opoziční skupiny ztrácí na síle a začínají se rozpadat do frakcí. Hlavní roli 

Asadových odpůrců tak postupně převzaly nábožensky orientované skupiny. Zejména 

to byla Fronta an-Nusrá, syrská odnož al-Káidy. Koncem června 2014 pak Abu Bakr al-

Bagdádí, vůdce Islámského státu v Sýrii a Iráku (ISIS), vyhlásil na nově nabytém území 

chalífát. Ačkoliv se po vzestupu ISIS zformovala mezinárodní koalice podnikající 

letecké útoky na pozice chalífátu, islamisté rychle rozšířili sféru vlivu. V září 2015 se 

pak do konfliktu poprvé přímo zapojila ruská armáda. Islamistické skupiny, jež nebyly 

na rozdíl od původních opozičních jednotek vyčerpány prvotními boji, začaly vyvíjet 

silný tlak na Asadův režim. Obava o Asadův rychlý pád pak jednoznačně motivovala 

ruské představitele ke schválení přímé intervence.29 

 Americká podpora tzv. umírněné opozice je další z řady rozhodnutí, jimiž 

Spojené státy ztratily, a které mohou být naopak argumentem ve prospěch Ruska. 

Přestože důvěryhodnost Syrské svobodné armády byla diskutabilní, připravila americká 

administrativa pod záštitou CIA program, který měl vycvičit opoziční vojáky v 

sousedním Jordánsku a poté je poslat zpět do boje. Projekt však katastrofálně selhal, 

když se z patnácti tisíc připravených rebelů vrátila do vlasti necelá desítka. Problém byl 

rovněž s materiální pomocí. Američané se nedokázali dohodnout, nakolik významná má 

podpora rebelů být a zda jim vedle lehkých zbraní dodávat i těžké, tj. protitankové 

zbraně, děla, či minomety. Opozice proto nemohla vládním jednotkám vojensky 

konkurovat.30 

                                                
28 „Mission to Purge Syria of Chemical Weapons Comes Up Short”, The Wall Street Journal, 
http://www.wsj.com/articles/mission-to-purge-syria-of-chemical-weapons-comes-up-short-1437687744 
(staženo 22. 4. 2016). 
29 „Syria profile – Timeline“, BBC News, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 
(staženo 18. 3. 2016). 
30 „Arming Syrian rebels: Where the US went wrong“, BBC News, http://www.bbc.com/news/magazine-
33997408 (staženo 21. 4. 2016). 
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3. Strategický význam Sýrie a její vztah s okolními 
zeměmi 

V kontextu zemí Blízkého východu byla Sýrie v minulosti považována ze jeden z méně 

významných států. Bohatá naleziště ropy a zemního plynu sice na počátku 20. století 

přitáhla do regionu pozornost světových velmocí, Sýrie však nikdy nedisponovala 

takovým počtem ropných polí jako například sousední Irák či Írán. Přestože se země po 

získání nezávislosti snažila prosadit a získat významnější podíl na mezinárodním dění, 

roli nejvlivnějšího státu v oblasti rychle převzal Egypt. Spojené státy se o Sýrii zajímaly 

pouze v souvislosti s arabsko-izraelským konfliktem, ostatní arabské státy pak věnovaly 

dění v zemi minimální pozornost. Ze strategické geografické polohy u Středozemního 

moře profitoval pouze spřátelený Írán a Sovětský svaz. Během studené války stála Sýrie 

na sovětské straně, Sověti však blízkovýchodního spojence využívali zejména 

k prosazování vlastních politických cílů v regionu. Situace se dramaticky změnila s 

příchodem arabského jara. Občanská válka a vzestup Islámského státu silně zvýšily 

mezinárodní zájem o dění v Sýrii, stejně tak jako její strategickou hodnotu. 

 Kvůli zásahu evropských mocností do procesu utváření národních států jsou 

země Blízkého východu navzájem silně propojené. Etnické skupiny se často vyskytují v 

několika zemích a nerespektují tak státní hranice. Důsledkem toho vznikají mezi 

zeměmi rozličné spory. Poměry mezi státy se razantně změnily s vypuknutím syrské 

občanské války. Konflikt se rychle rozšířil za hranice a zasáhl sousední země. Většina 

zemí uzavřela své zastupitelské úřady v Damašku v roce 2012, případně je přesunula do 

libanonského Bejrútu. Vztahy mimo jiné komplikuje fakt, že se sousední státy potýkají 

s masivní vlnou syrských uprchlíků. Lidé utíkající před válkou hledají nový domov 

zejména v Libanonu a Jordánsku. Obrovský nápor zažívá rovněž Turecko, které leží na 

trase Syřanů mířících do Evropy. Naopak v Iráku počet válečných uprchlíků klesá kvůli 

narůstající přítomnosti ISIS.31 

3.1 Izrael  
Za jednoznačně nepřátelský by se dal označit vztah s Izraelem. Sýrie se zúčastnila všech 

významných tažení arabské koalice proti židovskému státu. Během šestidenní války v 

roce 1967 přišla o území úrodných Golanských výšin. Jejich navrácení je od té doby 

prioritou syrských představitelů. Držení kopcovitého území je pro Izraelce strategicky 
                                                
31 „Syria Regional Refugee Response“, UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
(staženo 20. 3. 2016). 
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klíčové, Syřané odsud totiž v minulosti snadno ostřelovali jejich pozice. Současně zde 

pramení řeka Jordán, kterou dnes Izrael pokládá za svůj hlavní vodní zdroj. Po 

jomkipurské válce byla mezi zeměmi podepsána dohoda o ukončení střetů a vytvoření 

demilitarizované zóny pod dohledem OSN; oba státy však nadále udržují válečný stav. 

Možnost smíru mimo jiné komplikuje fakt, že je Sýrie silně provázána s libanonským 

Hizballáhem a palestinským Hamásem. Od navázání diplomatických styků mezi 

Sovětským svazem a Izraelem se Moskva neúspěšně snažila zasahovat do mírového 

procesu. Dnes jsou však vztahy mezi Rusy a Izraelci natolik silné, že je syrský útok na 

židovský stát velmi nepravděpodobný.32 

3.2 Libanon  
Historicky blízký vztah udržovala Sýrie se sousedním Libanonem. Snažila se nicméně 

mocensky zasahovat do vnitropolitických záležitostí slabšího souseda a několikrát 

vstoupila do libanonské občanské války. V Libanonu udržovala vojenskou přítomnost 

až do roku 2005, kdy byly jednotky ze země vyhnány v souvislosti se zavražděním 

protisyrsky smýšlejícího bývalého premiéra Rafíka Harírího. Sýrie byla považována za 

viníka, dostala se do mezinárodní izolace a vztahy mezi sousedy ochladly.33 

 Země se dodnes plně nevzpamatovala z téměř třicet let trvající občanské války. 

Po ukončení střetů naopak pokračovala léta politického vakua, podkopávaná boji mezi 

militantním Hizballáhem a Izraelem. Okamžitě po vypuknutí syrského konfliktu se tak 

násilí přesunulo do destabilizovaného Libanonu. Střety mezi syrskými opozičními 

jednotkami a libanonskými stoupenci Asadova režimu pokračují dodnes. Země je 

rovněž sužována vlnou syrských uprchlíků, kteří na počátku roku 2016 tvořili již 

čtvrtinu libanonského obyvatelstva. To je navíc utvářeno z poloviny křesťany a z druhé 

poloviny muslimy, zejména pak šíity. Razantní nárůst počtu sunnitů by tak mohl dále 

zkomplikovat situaci v již takto nábožensko-etnicky fragmentované zemi. Sektářské 

spory už v minulosti vedly k občanské válce. Mezinárodní společenství se obává, že 

v případě, že budou tyto trendy pokračovat, se z Libanonu stane zhroucený stát.34 

                                                
32 Ježová a Burgrová, eds., Současný Blízký východ: politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé 
světové války do současnosti, 109. 
33 „Assassination of Rafik Hariri The UN Examines the Lebanon-Syria Connection.“ International 
Debates 4, č. 1 (2006): 1, https://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 2016). 
34 William Young, David Stebbins a Bryan A. Frederick, Spillover from the Conflict in Syria (Santa 
Monica: Rand, 2014), 28, ProQuest ebrary (staženo 30. 4. 2016). 
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3.3 Írán 
Nejvýznamnějším partnerem syrského režimu v regionu je Írán. Během irácko-íránské 

války byli Syřané jedněmi z mála arabských spojenců šíitské země. Státy 

spolupracovaly na systému ropovodů, které umožnily vývoz íránské ropy přes syrské 

přístavy. Ve spojení s libanonským Hizballáhem, který se rovněž hlásí k šíitské větvi 

islámu, tvoří země tzv. osu odporu. Skupinu spojuje protizápadní a protiizraelská 

rétorika. Vedle ideologické shody jsou země navíc napojeny na Ruskou federaci. Mezi 

Sovětským svazem, potažmo Ruskou federací, a Íránem panovala v minulosti rivalita. 

Íránský duchovní vůdce Chomejní považoval komunistický režim za neslučitelný s 

islámským učením, Rusové navíc udržovali vřelé vztahy s nepřátelským Irákem. Od 

pádu SSSR se však obě země těší vzájemné přízni. Státy spojuje snaha limitovat vliv 

Spojených států jak v regionu, tak na mezinárodním poli. Přestože si země konkurují v 

produkci ropy, sdílí názor na udržování přiměřeně nízkých cen nafty, kterými se snaží 

vyřadit USA ze soutěže. Rusko sehrálo významnou roli v jednáních o íránském 

jaderném programu a pomohlo zemi vyjít z mnohaleté politické a ekonomické izolace. 

U obou států panuje názorová shoda ohledně bezpodmínečného udržení Asadova 

režimu v Sýrii.35 

3.3.1 Írán vs. Saúdská Arábie 
Role Íránu v syrském konfliktu bývá přes svůj význam opomíjena. Syrská občanská 

válka je jednou z tzv. proxy wars, zástupných válek mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Jak 

šíitští Íránci, tak konzervativní sunnitští Saúdové usilují o hegemonii v regionu a snaží 

se minimalizovat vliv svých odpůrců. Současná situace na Blízkém východě dlouholetý 

sektářský rozkol výrazně prohlubuje. Saúdové profitují z momentálního oslabení dříve 

výrazných států, jakými jsou Egypt, Sýrie, či Irák, avšak v některých ohledech 

významně ztrácí. Tradičně silné spojenectví mezi Rijádem a Washingtonem v 

posledních letech slábne. V současnosti Saúdové těžce nesou schválení íránské jaderné 

smlouvy Američany. Aby konfrontovala íránského spojence Asada, podporovala 

Saúdská Arábie v počátcích konfliktu opoziční síly. Jejich pozdější úpadek však posílil 

islamistické skupiny a podílel se na vzniku Islámského státu. Saúdové se aktivně 

                                                
35 „Russia and Iran: Past is not necessarily prologue”, Brookings Institution, 
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/11/19-russia-iran-relations-in-syria-
aleksashenko (staženo 22. 4. 2016). 
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účastnili spojeneckých náletů proti ISIS, momentálně se ale jejich pozornost přesunula 

do Jemenu, kde rovněž válčí s íránskými chráněnci.36 

3.4 Turecko 
Poměry mezi Sýrií a jejím severním sousedem jsou z historických důvodů nepřátelské. 

Turecko je jako člen Severoatlantické aliance vnímáno za západního spojence, navíc 

bylo jednou z prvních muslimských zemí, která uznala Izrael. Krátké období 

diplomatického a obchodního partnerství se Sýrií na počátku tisíciletí přerušily události 

arabského jara. Ankara ostře kritizovala postup Bašára Asada proti demonstrantům a 

přidala se mezi státy podporující opoziční jednotky. Režim Recepa Erdogana viděl ve 

vlně revolucí příležitost k šíření vlastní islamistické ideologie. Očekával brzkou 

rezignaci Asada a nástup spřátelených sunitských lídrů do čela země. Vedle toho 

konflikt představoval možnost vojensky vyřešit kurdskou otázku.37 

 Dnes je zřejmé, že Erdoganova vize zahraniční politiky byla chybná. Turecko se 

potýká s největším počtem uprchlíků ze zemí Blízkého východu, naopak Kurdové v 

syrské občanské válce výrazně posilují. Kurdské pozemní jednotky jsou považovány za 

nejschopnější síly v boji proti Islámskému státu a Spojené státy s nimi navyšují 

spolupráci. Podle analytiků z think tanku Carneige Endownment by Kurdové mohli 

sehrát výraznou roli mírotvorců v syrském konfliktu. 38 Ankara se ovšem snaží kurdský 

postup limitovat. Obléhání města Kobani na syrsko-tureckém pohraničí, kdy Turci 

zablokovali tureckým Kurdům přechod přes hranice k posílení spřátelených sil 

bojujících s ISIS, názorně ukázalo jejich stanovisko. Některé komentáře jdou tak 

daleko, že obviňují Turecko z podpory ISIS na úkor syrských Kurdů.39 Na druhou 

stranu, s iráckými Kurdy Turecko dlouhodobě udržuje přátelské a obchodní vztahy, což 

reflektuje nakolik je kurdská otázka komplikovaná. 

 Turecké zapojení v Sýrii pak znepokojuje zejména Rusy; mezi zeměmi 

docházelo k potyčkám už v roce 2012. Tehdy Ankara nařídila zadržení ruského letadla 
                                                
36 „Why Saudi Arabia Escalated the Middle East’s Sectarian Conflict“, Carnegie Endowment for 
International Peace, http://carnegieendowment.org/2016/01/04/why-saudi-arabia-escalated-middle-east-s-
sectarian-conflict/ioiv (staženo 23. 4. 2016). 
37 Nihat Ali Ozcan, „Turkey’s Reaction to the War in Syria“ Terrorism Monitor 13, č. 24 (17. prosince 
2015): 10–13, http://www.jamestown.org/uploads/media/TerrorismMonitorVol13Issue24_03.pdf (staženo 
23. 4. 2016).  
38 „Kurds as Peacemakers in the Middle East“, Carnegie Endowment for International Peace, 
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=62404 (staženo 25. 4. 2016).  
39 „Turkey could cut off Islamic State’s supply lines. So why doesn’t it?”, The Guardian, 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/18/turkey-cut-islamic-state-supply-lines-erdogan-
isis (staženo 25. 4. 2016). 
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směřujícího do Sýrie v podezření, že převáží zbraně. Dramatickým zásahem do 

bilaterálních vztahů pak bylo turecké sestřelení ruského vojenského letounu v listopadu 

2015. Napjaté vztahy mezi Ankarou a Moskvou do jisté míry zrcadlí současný vztah 

Ruska a NATO. Rusko vnímá konflikt se členem aliance jako přímou konfrontaci se 

Západem. V minulosti silně oponovalo umístění alianční protiletadlové obrany do 

Turecka s odůvodněním, že má zastrašit spíše Ruskou federaci, než Írán či Severní 

Koreu.40 Situaci komplikuje i skutečnost, že západní spojenci nesouhlasí s tureckými 

kroky v Sýrii. Jakožto členové Severoatlantické aliance ale musí svého partnera 

podporovat. 41  Rusko si je tohoto vnitřního rozporu v alianci dobře vědomo, což je 

například patrné ve zprávách publikovaných státními médii Russia Today či Sputnik 

News.42  

                                                
40 Emre Erşen, „Emerging Problems In The Ankara-Moscow Axis: The Syrian Crisis And Nato Missile 
Defence“ Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz 5, č. 50 (prosinec 2013): 50, 
https://www.ebscohost.com (staženo 26. 4. 2016). 
41 Ozcan, „Turkey’s Reaction to the War in Syria“, 10. 
42 „Washington is telling Ankara: NATO will not rescue you in Syria“, RT, https://www.rt.com/op-
edge/333344-syria-ceasefire-agreement-truce/ (staženo 26. 4. 2016); „NATO Warns Turkey It Won’t 
Support Ankara in Conflict With Russia“, Sputnik News, 
http://sputniknews.com/world/20160220/1035066264/NATO-turkey-russia-syria.html (staženo 26. 4. 
2016). 
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4. Ruské zájmy v Sýrii a na Blízkém východě 
Režim Bašára Asada by bez ruské intervence pravděpodobně padl. Historické vazby 

mezi Sýrií a Ruskou federací jsou podstatné, klíčovým důvodem pro ruskou intervenci 

je ovšem snaha země posílit svůj mocenský status. Na Mnichovské bezpečnostní 

konferenci v roce 2016 ruský premiér Dmitrij Medveděv označil současné rozpory mezi 

Východem a Západem za novou studenou válku. Ačkoliv se jedná o odvážné tvrzení, 

Ruská federace se stejně jako v minulosti snaží prostřednictvím blízkovýchodních 

spojenců omezovat vliv Spojených států. Účast v syrské občanské válce je pro Rusy 

rovněž otázkou cti vzhledem k tomu, že v roce 2011 nedokázali prostřednictvím Rady 

bezpečnosti OSN zabránit vojenské intervenci jednotek Severoatlantické aliance 

v Libyi. Obdobně neúspěšná byla ruská diplomacie v případě americké invaze do Iráku 

v roce 2003. Ruská zahraniční politika však v posledních letech prošla zásadní změnou. 

Zásahem v Sýrii, podobně jako na Ukrajině, dávají Rusové západním představitelům 

najevo své vojenské a strategické schopnosti a ukazují, že se nebojí použít hrubé síly 

k dosažení vlastních politických cílů.43 

4.1 Koncepce ruské zahraniční politiky 
V únoru 2013 představila Putinova administrativa novou oficiální koncepci zahraniční 

politiky. Oproti dokumentu z roku 2008 je z nového návrhu zřejmé přehodnocení 

ruského přístupu k mezinárodnímu dění. Zatímco dříve Moskva akcentovala 

překonávání odkazu studené války a nutnost navázání spolupráce s NATO, nyní naopak 

upozorňuje na narůstající diverzitu a ideologické rozpory v mezinárodních vztazích. 

Moskva dává silně najevo, že západní představa o úpadku Ruské federace je zcela 

mylná, a Rusové hodlají v následující dekádě aktivněji prosazovat své politické zájmy.44 

 Toto pojetí zahraniční politiky je tak dominantním faktorem ovlivňujícím ruské 

působení na Blízkém východě. Nostalgie po studenoválečném impériu ovlivňuje 

uvažování jak ruských politických představitelů, tak ruské společnosti. Přestože Ruská 

federace vznikla na základech Sovětského svazu, z geografického, ekonomického i 

politického hlediska se jedná o rozdílné státní útvary. Objektivně tak neměla Ruská 

                                                
43 Angela Stent, „Putin’s Power Play in Syria“ Foreign Affairs 95, č. 1 (2016): 109, 
https://www.ebscohost.com (staženo 8. 3. 2016). 
44 Andrew Monaghan, The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity (London: Chatham 
House 2013), 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/041
3pp_monaghan.pdf (staženo 16. 4. 2016). 
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federace po transformaci v devadesátých letech prostředky na udržení velmocenského 

postavení. Nyní však země o toto postavení znovu usiluje. Klíčová je zde osobnost 

Vladimíra Putina, který patří ke skupině lidí pokládajících pád Sovětského svazu za 

tragédii. Putin vnímá Ruskou federaci jako pokračovatele sovětské supervelmoci a 

podřizuje tomuto přesvědčení veškeré konání. Tzv. mentalitu studené války sdílí i 

většina ruské populace, a proto je Putinova domácí popularita tak výrazná. Vedle toho 

je nutno podotknout, že Putin za patnáct let působení v Kremlu nedokázal svým 

občanům zaručit budoucnost slibující prosperitu a hospodářský růst. Rusko se za jeho 

vlády účastnilo několika válečných konfliktů a domácí ekonomika silně utrpěla po 

uvalení mezinárodních sankcí kvůli ukrajinské krizi. I proto je jeho rétorika důležitá. 

Akcentováním zahraničních výpadů a vytyčováním nerealistických cílů udržuje ruskou 

společnost v naději a odvádí pozornost od domácího dění. Důležitou roli má rovněž 

Putinův kult osobnosti, jehož prostřednictvím uchovává ve společnosti nostalgii k 

Sovětskému svazu.45 

 Formování ruské zahraniční politiky je třeba vnímat v historickém kontextu. 

Stejně jako v době studené války, i po jejím konci byla ruská zahraniční politika 

utvářena v reakci na vztah Ruska se Západem. Progresivní představitelé 

postkomunistického Ruska vnímali zemi jako přirozenou součást Západu a po pádu 

Sovětského svazu usilovali o zapojení země do západních struktur. Hlavním ruským 

zájmem byla ovšem snaha získat status rovnocenného protějšku západních demokracií. 

To, že USA, Severoatlantická aliance a Evropská unie nevyšly novému partnerovi v této 

myšlence vstříc, vedlo Ruskou federaci k přehodnocení směru zahraniční politiky. 

Klíčové bylo zejména vyřazení Ruska z východního rozšíření NATO. Po svém nástupu 

se Putinova administrativa pokoušela o užší spolupráci se Západem, zejména ve 

spojitosti s 11. zářím. Později však začala označovat vizi amerického unilateralismu za 

ohrožení mezinárodního právního řádu. Přítomnost aliančních jednotek v Pobaltí a 

dřívější prosazování amerického protiraketového štítu v Evropě, či plánované východní 

rozšíření Evropské unie vnímá Kreml jako hrozbu, napadající ruské ekonomické, 

politické a bezpečnostní zájmy.46 

                                                
45 Leichtova, Misunderstanding Russia, 151. 
46 Rémi Piet, Global Interdisciplinary Studies Series : Shifting Priorities in Russia's Foreign and Security 
Policy (Farnham: Routledge, 2016), 226, ProQuest ebrary (staženo 23. 4. 2016). 
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4.2 Diversní taktika 
V souvislosti s ruskou intervencí v syrské občanské válce bývá často zmiňována 

ukrajinská krize. Ta představuje prodloužení geopolitického zápasu mezi Ruskou 

federací a Spojenými státy. Ukrajina je pro Rusko historicky klíčovým regionem 

zejména kvůli své geografické poloze na pomezí Evropy a Asie a Rusové ji považují za 

svoji sféru vlivu. Revoluci, která vypukla v Kyjevě koncem roku 2013, proto 

následovala ruská intervence na východní Ukrajině, potažmo ruská anexe Krymu 

v březnu roku 2014. Spojené státy i Evropská unie ruský zásah ostře odsoudily, 

k důslednějšímu usnesení ale obě strany zatím nedošly. Ruské angažmá v syrské 

občanské válce však situaci změnilo a je možné, že Rusové budou ze svých úspěchů 

profitovat právě v Evropě. Ruské diplomacii se podařilo posílit mezinárodní mediální 

zájem na zneškodnění Islámského státu na úkor přehlížení událostí na Ukrajině. 

Otevřením „jižní fronty“ Rusko navíc přinutilo západní země k tomu, aby se více 

angažovaly na Blízkém východě a snížila se tak jejich akceschopnost ve východní 

Evropě. Západní experti spekulují, že v případě diplomatického úspěchu by mohlo dojít 

k obnovení rozhovorů mezi Západem a Ruskem ohledně ukrajinské krize. Vzájemná 

spolupráce na Blízkém východě by tak mohla být vykoupena ukončením ekonomických 

sankcí, či dokonce trvalou ruskou přítomností ve východní Evropě.47 

4.3 Budování prestiže 
Bezprostředním zapojením do konfliktu si Ruská federace rovněž buduje prestiž u 

svých blízkovýchodních spojenců, Íránu a Izraele. Přestože Rusové před Izraelci 

akcentují boj proti islamismu a tudíž ochranu regionálních zájmů, obává se židovský 

stát budoucího vývoje, zejména pak narůstajícího vlivu Íránu v oblasti. Snaha šíitského 

státu udržet Bašára Asada u moci byla od počátku konfliktu ohromující. Ačkoliv se v té 

době potýkali s ekonomickými sankcemi, nasadili Íránci do boje proti opozičním 

jednotkám své revoluční gardy a rovněž významně podporovali Hizballáh. 

Nenahraditelná zkušenost z konvenční války, kterou Hizballáh v syrské krizi získal, 

Izraelce velmi zneklidňuje. Rovněž je znepokojuje ukončení mezinárodní izolace Íránu 

po podepsání nukleární dohody. Izraelci se obávají íránského vlivu nad syrským 

režimem v případě, že by Asad zůstal u moci; přítomnost ústředního nepřítele na 

severovýchodní hranici je pro židovský stát nepředstavitelná. Na druhou stranu je nutno 
                                                
47 Owen Matthews a Jonathan Broder, „Putin’s Bloody Logic in Syria“ Newsweek Global 165, č. 20 
(2015): 36, https://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 2016). 
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brát v potaz, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se svým ruským protějškem 

udržuje velmi vřelé vztahy. Ruské politické a obchodní zájmy v Izraeli jsou tak pro 

zemi zárukou, že k jejímu ohrožení ze strany Arabů nedojde. V současnosti je velmi 

nepravděpodobné, že by se Rusové vzdali partnerství s Izraelem na úkor nestabilní 

Sýrie. Dá se navíc předpokládat, že Izraelci by i přes svou dramatickou rétoriku v čele 

Sýrie mnohem raději viděli Asada, než islamistickou opozici.48 

4.4 Strategický význam pro Rusko 
Existuje řada dalších důvodů, proč se Rusko angažuje na Blízkém východě, potažmo v 

Sýrii. Země je pro Rusy klíčová zejména kvůli své geografické poloze u Středozemního 

moře, kde se nachází přístavy Tartús a Latákija. Největší ruská námořní základna se 

nachází v černomořském Sevastopolu, avšak průliv Bospor je od 30. let 20. století pod 

tureckou správou. Přestože se právo omezit plavbu lodí nevztahuje na země sousedící s 

Černým mořem, Rusko se Turecka a jeho vlivu jakožto člena NATO obává. Proto je 

vojenská přítomnost v syrském Tartu pro Rusko tak významná, představuje totiž jediný 

přístup do oblasti středomoří. V Latákiji Rusové disponují leteckou základnou, v obou 

městech se pak nachází ropné terminály.49 

 Ruská vojenská přítomnost v Sýrii tak dokládá výše zmíněnou proměnu ruské 

zahraniční politiky. Její expanzivní charakter Ruská federace potvrdila v červnu roku 

2015 vydáním nové námořní doktríny. Podle ní bude Rusko usilovat o obnovení statusu 

námořní velmoci a zaměří se také na navýšení spolupráce s Čínou a Indií. Ruská 

federace potvrdila, že vznik dokumentu ovlivnily nadále rezervované vztahy mezi ní a 

západními představiteli. Velký význam rovněž měla narůstající přítomnost jednotek 

NATO na ruském pohraničí ve východní Evropě. Právě jejich vlivu se Rusové pomocí 

modernizovaného námořnictva chystají vzdorovat.50 

4.5 Ekonomické vazby 
Rusko se Sýrií udržuje historicky silné obchodní vztahy; dominantní je obchod se 

zbraněmi. Udržení Sýrie v občanské válce je tak pragmatickým zájmem ruských 
                                                
48 „Israel imperiled: Threats to the Jewish state“, Brookings Institution, 
http://www.brookings.edu/research/testimony/2016/04/19-israel-imperiled-wittes (staženo 27. 4. 2016). 
49 „Explainer: Why Is Access To Syria's Port At Tartus So Important To Moscow?“, Radio Free Europe 
Radio Liberty, http://www.rferl.org/content/explainer-why-is-access-/24619441.html (staženo 27. 4. 
2016). 
50 Stephen Blank, „Russia’s New Maritime Doctrine“ Eurasia Daily Monitor 12, č. 151 (11. srpna 2015), 
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44276&tx_ttnews%5Bbac
kPid%5D=786&no_cache=1#.VyyuYWNQ5SU (staženo 28. 4. 2016).  
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zbrojařů. Podle výroční zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum 

míru (SIPRI) z roku 2013 činily ruské exporty zbraní téměř 50 procent syrských 

dovozů.51 Kvůli probíhajícímu konfliktu nejsou konkrétnější data téměř dostupná, je 

však zřejmé, že dodávky razantně vzrostly. Přestože Sýrie není hlavním odbytištěm 

ruského zbrojního průmyslu, nechtějí Rusové riskovat ztrátu dalšího trhu, jako tomu 

bylo v případě Libye Muammara Kaddáfího. Po pádu jeho režimu v roce 2011 přišel 

Kreml o transakce v hodnotě téměř čtyř miliard amerických dolarů. Vedle toho mají 

ruské společnosti v Sýrii řadu dalších investic. Podobně jako v minulosti je navíc režim 

Bašára Asada ruskému protějšku silně zadlužen.52 

4.6 Hrozba islamismu 
Účast Ruské federace na blízkovýchodní politice má nesporný vliv na vztahy mezi 

Kremlem a muslimskou menšinou. Putinovou strategií je ukázat vlastní muslimské 

populaci, že se aktivně zajímá o problémy v arabském světě, a tím si získat její přízeň. 

Na Blízkém východě se na druhou stranu snaží zdůraznit, že ruské obyvatelstvo 

zahrnuje okolo dvaceti milionů muslimů a jejich zájmy jsou tak Rusku vlastní. Protože 

události arabského jara výrazně poškodily politické a ekonomické vazby Ruské federace 

na Blízkém východě, je zprostředkování východiska ze syrské krize klíčovým 

politickým cílem v regionu. Putin usiluje o to, aby se Rusko stalo pomyslným mostem 

mezi Západem a muslimským světem.53 

Rusové se rovněž obávají, že válka zasáhne jejich sféru vlivu. Aktivní účastí v 

Sýrii se snaží zabránit rozšíření blízkovýchodního konfliktu mimo region do oblasti 

střední Asie. Severní Kavkaz je historicky vnímán jako centrum regionálního 

nacionalismu a separatistických aktivit. Viditelnější nárůst radikalismu či protivládního 

cítění nebyl v souvislosti s arabským jarem pozorován, z velké části díky 

nekompromisnímu přístupu místních autoritativních režimů. Přesto po vypuknutí syrské 

občanské války došlo v oblasti k řadě demonstrací volajících po solidaritě se syrskými 

muslimy. Putinova obava z rozšíření vlivu islamismu je proto pochopitelná. 

                                                
51 Pieter D. Wezeman, „Arms transfers to Syria“, in SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and 
International Security, ed. Pieter D. Wezeman et al. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 269–273.  
52 „Russia’s Many Interests in Syria“, The Washington Institute, 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria (staženo 19. 3. 
2016). 
53 „Russia in the Middle East: Moscow’s Objectives, Priorities, and Policy Drivers“, Carnegie Moscow 
Center, http://carnegie.ru/2016/04/05/russia-in-middle-east-moscow-s-objectives-priorities-and-policy-
drivers/iwni (staženo 15. 4. 2016). 
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Blízkovýchodní islamisté své ruské protějšky podporují jak finančně, tak politicky; 

perzekuovaným ruským muslimům například nabízejí politický azyl. Vedle toho mezi 

nimi často zaznívá podpora tendencí k vytvoření ruského chalífátu. Stovky, možná 

tisíce ruských muslimů se navíc účastní syrského konfliktu na straně opozičních skupin. 

Rusko se tak podobně jako západoevropské země obává, co se stane, až se tito 

mudžahedíni po konci války vrátí zpět do vlasti. Vznik opozičního hnutí založeného na 

náboženské odlišnosti, který by mohl ohrozit stabilitu celého Ruska, je 

nepravděpodobný. Možný nárůst separatismu v kavkazském regionu ovšem nelze 

vyloučit.54 

V souvislosti s intervencí v syrské občanské válce bývá často skloňována ruská 

invaze do Čečenska na přelomu tisíciletí. Tu Moskva ospravedlňovala po vzoru 

Bushovy administrativy jako válku proti terorismu. Podobného narativu využívá i nyní 

a prozatím tato manipulace ostatních aktérů konfliktu ruské straně vychází. Zavedením 

protiteroristického diskurzu odvádějí Rusové pozornost od hlavních příčin syrského 

konfliktu a vytváří předpoklad, že jediným možným východiskem je udržení Asada u 

moci. V jiném případě by podle ruského stanoviska zemi ovládli islámští radikálové, 

což mezinárodní společenství nemůže dopustit.55  

5. Důsledky ruské přítomnosti  
Rusko vyvinulo v posledních letech velké úsilí k obnovení svého velmocenského 

statusu. Už během jednání P5+1 ohledně íránského jaderného programu sehrála Moskva 

výraznou roli a naznačila vůli obnovit svou pozici v regionu Blízkého východu. 

Kampaň v Sýrii pak výrazně posloužila Ruské federaci k ratifikaci silnějšího 

mezinárodního postavení. Země bezpochyby docílila chtěného uznání ze strany Západu 

jako rovnocenného protějšku. Dokázala, že je i přes vnitřní ekonomické problémy 

schopna do jisté míry konkurovat Spojeným státům. Moskva navíc využila nedávné 

americké zkušenosti na Blízkém východě a s tím související nevole USA pouštět se do 

dalších zahraničních misí. Intervenci v Sýrii vykreslila jako odvážný krok a dokázala, že 

v porovnání s ostatními mocnostmi neváhá použít hrubé síly k dosažení politických cílů. 

Moskva by ze svého blízkovýchodního zásahu mohla profitovat i v jiných ohledech. 

                                                
54 „Russia in the Middle East: Moscow’s Objectives, Priorities, and Policy Drivers“, Carnegie Moscow 
Center. 
55 Hanna Notte, „Russia in Chechnya and Syria: Pursuit of Strategic Goals“ Middle East Policy 23, č. 1 
(2016), http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/russia-chechnya-and-syria-pursuit-
strategic-goals (staženo 15. 4. 2016). 
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Zprostředkování příměří v Sýrii by mohla vyměnit za anulaci mezinárodních sankcí, 

případně za definitivní vyřešení situace na Ukrajině. V současnosti ovšem nelze jasně 

predikovat vývoj událostí.56 

 Ruská vojenská intervence, která začala v září 2015, výrazně ovlivnila 

dosavadní průběh války. Jednotky Bašára Asada byly díky ruské letecké podpoře 

schopny načerpat síly a výrazně postoupit v boji proti opozičním silám. Ruský zásah se 

ovšem nevyhnul kritice ze strany Spojených států a jejich spojenců. Americká strana 

argumentovala, že přestože Moskva zahájila přímé operace na syrském území pod 

záminkou boje proti islamistům, satelitní snímky leteckých náletů jasně ukázaly, že 

ruské letouny cílí zejména na opoziční syrské jednotky. Útoky nejvíce postihly 

provincii Idlíb na severozápadě země, která od počátku občanské války platí za centrum 

protivládních rebelů. Ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov však ruské kroky bránil 

slovy, že letectvo cílí na ISIS a „ostatní teroristické skupiny“, a tudíž se chová přesně 

tak, jak Rusko před začátkem intervence deklarovalo.57 

 Když 14. března 2016 oznámil Vladimír Putin dosažení vytyčených cílů a 

zahájení postupného ústupu ze Sýrie, mezinárodní společenství bylo překvapeno. Tento 

krok je však zcela pochopitelný. Stažením jednotek potvrzuje narativ vlastní 

administrativy o Rusku jako mírotvorci na Blízkém východě. Přestože tím prakticky 

stvrdil domněnku o ruské snaze zabezpečit režim Bašára Asada, spíše než porazit 

Islámský stát, Putin skutečně dosáhl svého záměru. Tím nebyla pomoc Asadovu režimu 

získat kontrolu nad celou zemí, nýbrž jen dílčí vylepšení situace. Putinovi bylo zřejmé, 

že čím více se budou vládní pozice zlepšovat, tím méně bude Asad ochotný k 

diplomatické spolupráci. S pokračujícími úspěchy syrských a ruských jednotek Asad 

skutečně nabýval na sebevědomí a odmítal účast na ženevských jednáních ohledně 

mírového řešení krize. Částečným odvoláním ruské armády tak Putin vyslal jasný 

signál, kdo bude v syrském konfliktu určovat pravidla. Asadův režim sice přežil, stále je 

však zcela závislý na ruské podpoře.58 

Putin si rovněž uvědomuje limity přímého ruského nasazení, zejména pak to, že 

zahraniční politika musí být hospodárná. Vojenské operace stály Rusko až tři miliony 

                                                
56 „The Russian Connection Between Syria and Ukraine“, The National Interest. 
57 Fred Weir, „Why isn't Russia targeting ISIS in Syria? Because it never said it would.“ Christian 
Science Monitor, (2015), https://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 2016). 
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amerických dolarů denně, armádní rozpočet tak nyní výrazně ušetří. 59  Krachující 

ekonomika má na zahraniční politiku Ruska obecně vyšší vliv, než je Putin ochotný 

přiznat. Ruská federace je kvůli svým finančním problémům nazývána „prázdnou 

supervelmocí“, mezinárodní sankce a klesající ceny ropy výrazně ohrožují ruské 

regionální zájmy. Rusko se snaží přimět ropné velmoci Perského zálivu ke spolupráci, 

podpora syrského režimu ho však staví proti nim. Pro záchranu domácí ekonomiky před 

kolapsem tak bude Putinova administrativa pravděpodobně muset přistoupit na určité 

politické ústupky.60 

K pozastavení vojenských operací vedla Moskvu rovněž obava o vnitřní 

bezpečnost. Spojenectví s režimem Bašára Asada a letecké útoky na pozice ISIS zemi 

zařadily na seznam nepřátel Islámského státu. Přestože se Moskva prozatím nestala 

cílem podobných teroristických útoku jako například Paříž nebo Brusel, ISIS již 

Moskvě otevřeně vyhrožoval. V únoru navíc ruská FSB v Jekatěrinburgu zadržela sedm 

členů islámské teroristické organizace, kteří údajně připravovali odvetnou akci.61  

Výše zmíněné důvody potvrzují domněnku, že Ruskou federaci motivují k účasti 

na blízkovýchodní politice především vlastní zájmy. Ruská participace v syrském 

konfliktu by přesto mohla vést k jeho vyřešení. Závislost Asada na ruské podpoře by 

měla jeho režim přinutit ke spolupráci a zahájení diplomatických rozhovorů s opozicí. 

Přestože prozatím ani jedna ze stran nesignalizovala ochotu k podobnému kroku, účinný 

nátlak ze strany spojenců obou skupin by mohl takové jednání zaručit. Důležitá proto 

bude schopnost spolupráce mezi Spojenými státy, Ruskou federací a jejich spojenci. 

Výraznou roli v řešení konfliktu budou ovšem hrát státy Perského zálivu. Američané 

musí využít kontaktů se Saúdskou Arábií, s níž má Moskva více než komplikovaný 

vztah, a donutit jí společně s Tureckem a Katarem ke kooperaci. V případě 

pokračujícího napětí by stagnující válka mohla vést k vnitřnímu rozpadu Sýrie.62 
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5.1 Budoucnost Sýrie 
Ačkoliv je obtížné predikovat vývoj podobných konfliktů, je zajímavé zamyslet se nad 

možnostmi, co by se v Sýrii odehrálo v případě kolapsu diplomatických jednání. 

Sektářské násilí může pokračovat další roky, eventuálně by se Sýrie mohla rozpadnout 

do několika oblastí. 

První možnost, kterou je pád Asadova režimu, není v současnosti příliš 

pravděpodobná. Vzhledem k aktuálnímu rozvržení sil je z vojenského hlediska výrazný 

postup opozičních jednotek bez cizí pomoci nerealizovatelný. Podpora stávajícího 

režimu mezi syrskou populací je nyní překvapivě vysoká. Vnitřní rozštěpení opozice a 

její neschopnost jednotné koordinace vytváří z Asada nejschůdnější alternativu pro 

velkou část obyvatel.63 Jedním z cílů diplomatického a ekonomického tlaku na Asadův 

režim ze strany západních představitelů byla bezpochyby snaha o vyvolání vnitřního 

vojenského puče. Předpokládalo se, že pokračující válka a s tím spojená vzrůstající 

nespokojenost s Asadovými kroky donutí některé zástupce Asadovy administrativy 

k jednání s opozičními stranami. Na druhou stranu zůstává otázkou, zda by byl puč 

proveditelný. Asad je podobně jako jiní diktátoři obezřetný vůči vnitřnímu kolapsu, a je 

proto obklopen loajalisty a dlouholetými podporovateli rodinného klanu. Stejně jako on 

si i jeho stoupenci vybudovali představu o vlastní nepostradatelnosti a nutnosti udržet 

Sýrii ve svých rukou.64 

Zachování Bašára Asada u moci je pro Ruskou federaci v současnosti jediným 

východiskem. Po březnovém stažení ruských sil se objevily spekulace, že došlo 

ke sjednání kompromisu mezi USA a Ruskem ohledně odstranění Asada z vedení země. 

Přestože Kreml tuto zprávu popřel, jistá forma usmíření je zřejmě v procesu.65 Co se 

týče dohody s americkou administrativou, není jasné, co nastane po skončení 

prezidentského mandátu Baracka Obamy. Ačkoliv je jeho blízkovýchodní zahraniční 

politika často kritizována pro nedostatek iniciativy, podařilo se Obamovi dosáhnout 

několika významných úspěchů. Vyniká zejména historické navázání vztahů s Íránskou 

                                                
63 Ačkoliv se konkrétní údaje obtížně dohledávají, zachování Asadova režimu je v současnosti pro mnoho 
Syřanů skutečně přijatelnější variantou. Názory se nicméně liší v závislosti na daný region země. Vedle 
toho je nutno počítat s možností, že údaje o podpoře režimu mohou být účelově zkresleny. 
64 David W. Lesch, „The Unknown Future of Syria.“ Mediterranean Politics 18, č. 1 (2013): 102, 
https://www.ebscohost.com (staženo 30. 4. 2016). 
65 „Kremlin denies report of Russia-U.S. deal on Assad's future“, Reuters, 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria-assad-idUSKCN0WX133 (staženo 29. 4. 
2016).  
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islámskou republikou.66 Budoucnost současného směru americké zahraniční politiky je 

ale vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám ve Spojených státech nejasná. 

V případě rozdělení Sýrie do několika enkláv by uspořádání zřejmě vypadalo 

následovně. Západní teritorium, tedy oblast pobřeží Středozemního moře a okolí 

Damašku by ovládli vládní stoupenci. Společně se syrskou křesťanskou menšinou, která 

se obává převahy sunnitů, by mohli vyhlásit samostatný „Alávistán“. Podobný státní 

útvar existoval na středomořském pobřeží již v době francouzského mandátu. Region 

přiléhající k městu Idlíb by se vší pravděpodobností získaly opoziční skupiny, které tuto 

oblast kontrolují prakticky od počátku konfliktu. Severovýchod země by pak patřil 

syrským Kurdům, kteří by společně se svými tureckými a iráckými protějšky mohli 

vytvořit nezávislý Kurdistán. Syrský Kurdistán, tzv. Rojava, již v současnosti funguje 

jako autonomní oblast s vlastní administrativou. Vzhledem k ruské podpoře syrských 

Kurdů navíc existuje možnost bližší spolupráce mezi syrskou vládou a zástupci Rojavy. 

Toto uspořádání však komplikuje přítomnost Islámského státu, který rozšiřuje své 

území v centru Sýrie. Dokud bude pokračovat vojenská intervence proti Islámskému 

státu, vedená koalicí amerických ozbrojených sil a dalších armád, je nepravděpodobné, 

že vzniklé enklávy budou schopny nezávislé existence.67  

Budoucí vývoj Sýrie lze rovněž odhadnout ze zkušeností států, které si prošly 

podobným etnicko-sektářským konfliktem. Vzhledem k rozvrácení infrastruktury a 

občanské společnosti je u těchto zemí velice nepravděpodobné, že v blízké budoucnosti 

dojdou k rehabilitaci a ustaví fungující vládní struktury. Snaha o demokratizaci těchto 

post-konfliktních zemí často končí neúspěchem. Naopak více než polovina států, které 

si projdou zkušeností s občanskou válkou, po období prozatímního míru znovu upadnou 

do obdobného konfliktu. Typickým příkladem takto zhrouceného státu na Blízkém 

východě a v severní Africe jsou Libanon či Libye. U Sýrie k tomuto předpokladu navíc 

přispívá fakt, že zemi již opustilo okolo čtyř milionů obyvatel a více než tři miliony 

Syřanů je vnitřně vysídlených.68 

  

                                                
66 Fred Kaplan, „Obama’s Way.“ Foreign Affairs 95, č. 1 (2016): 46, https://www.ebscohost.com 
(staženo 2. 5. 2016). 
67 Nikolas Gvosdev, „Syria Crisis Could Redraw Middle East Map.“ World Politics Review (Selective 
Content) (2012): 1, https://www.ebscohost.com (staženo 3. 5. 2016). 
68 Steven Heydemann, „Syria and the Future of Authoritarianism“ Journal of Democracy 24, č. 4 (2013): 
59, http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Heydemann-24-4.pdf (staženo 30. 4. 2016). 
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Závěr 

Ruská federace bude nepochybně i nadále výrazným determinantem politického vývoje 

Blízkého východu. Jak diplomatické, tak vojenské zapojení Ruska v Sýrii významně 

ovlivnilo rozložení sil v konfliktu a zároveň posílilo ruskou roli na mezinárodní 

politické scéně. Vedle Blízkého východu se Rusko pokouší o rozšíření svého vlivu ve 

východní Evropě a snaží se konfrontovat západní struktury. Na druhou stranu jsou ruské 

výpady limitovány domácí ekonomickou situací, a proto nelze jeho budoucí postupy 

jasně odhadnout. Vladimír Putin si uvědomuje, že nemůže opakovat chyby americké 

administrativy v Iráku. Ruskou intervencí naznačil, že se i nadále hodlá účastnit 

klíčových jednání globálního významu. Je zřejmé, že Moskva nedokáže vyřešit 

problémy Blízkého východu sama, současně však nejsou řešitelné bez její účasti.  

Cílem bakalářské práce bylo odpovědět na otázku, zda je působení Ruska 

motivováno pouze vlastními zájmy, či může přispět k vyřešení regionálních konfliktů, 

v tomto případě syrské občanské války. První část hypotézy předpokládala, že hlavním 

stimulem ruské zahraniční politiky je snaha o obnovení velmocenského postavení země 

a zároveň, že jsou její kroky ovlivněny vlastními bezpečnostními, obchodními a 

strategickými zájmy. Tato část hypotézy byla v práci potvrzena. Současná ruská 

zahraniční politika pod dohledem Vladimíra Putina vychází z předpokladu, že 

s rozpadem Sovětského svazu země ztratila dominantní mocenské postavení a jejím 

cílem je tak Rusku tento status navrátit. Jak bylo popsáno na příkladu rusko-syrských 

vztahů, směr zahraniční politiky rovněž formují zmíněné národní zájmy, které Rusku 

k získání tohoto statusu významně přispívají. 

Druhá část hypotézy stanovila, že podpora a udržení Asadova režimu je pro 

Rusko natolik klíčovým zájmem, že povede k ukončení ozbrojeného konfliktu. 

Bakalářská práce tuto úvahu nedokáže potvrdit, ani vyvrátit. Existuje totiž takové 

množství faktorů, které budou budoucí vývoj v Sýrii ovlivňovat, že se nelze uchýlit 

k jednoznačnému závěru. Přestože Putin vojenskou intervencí dokázal, že může rozložit 

poměr sil v konfliktu, jedná se pouze o dočasné řešení. Stažení jednotek ze Sýrie sice 

použil jako nástroj, který měl přinutit Asada k přistoupení k diplomatickým jednáním, 

prozatím však byla tato snaha neúspěšná. Bašár Asad v současnosti stále odmítá účast 

opozičních představitelů v případné budoucí vládě, nemluvě o vlastní rezignaci. Vývoj 

situace tak bude zřejmě silně záviset na jeho osobním rozhodnutí. Momentálně nejsou 

ochotny spolupracovat ani opoziční jednotky a krátkodobá humanitární příměří obě 



 30 

strany neustále porušují. Dále nelze opomíjet význam šíitsko-sunnitského konfliktu, a 

tedy vliv Íránu a Saúdské Arábie na dění v Sýrii. Vývoj bude určovat také turecký 

postup na severu Sýrie, stejně jako budoucnost kurdské otázky. Důležitým faktorem 

rovněž bude úspěšnost spojeneckých náletů proti Islámskému státu.  

V případě dalšího rozšiřování vlivu islamistů je velice pravděpodobné, že se 

Sýrie promění ve zhroucený stát a rozpadne se do několika menších útvarů. Masivní 

zásah západních a blízkovýchodních mocností proti Islámskému státu je sice čestná, 

avšak silně naivní představa. Státy Perského zálivu v současnosti věnují veškerou 

pozornost konfliktu v Jemenu a ani západní představitelé nemají vůli, natož prostředky 

zasahovat do blízkovýchodních sporů.  

Summary 

The bachelor thesis analysed the causes and consequences of Russian presence in the 

Middle East with regard to the Syrian civil war. To achieve this, it described the 

historical context of Russian-Syrian relations. In terms of the civil conflict, the thesis 

focused on the main turning points, such as the UN investigation of the alleged use of 

chemical weapons, or the transition of Bashar al-Assad’s main belligerents into 

extremist Islamic groups. For better understanding of current circumstances, the thesis 

also presented Syria’s relations with bordering countries. The conflict itself can be 

described not only as a struggle between the government forces and the civil rebellion, 

but also as the region’s long-standing hostility between Shia and Sunni Muslims; a 

proxy war between Iran and Saudi Arabia. Russian role as Syria’s most supportive ally 

has significantly affected the development of the conflict. The thesis determined there 

are two main reasons for Russian support of Assad’s regime. Firstly, the country is 

motivated by the attempt to reclaim its former superpower status in world politics. 

Secondly, there are various Russian internal security, strategic and economic interests. 

Although the Russian military intervention in September 2015 did not bring the conflict 

to an end, the governmental forces regained its prior positions. Russia is now changing 

its approach as it is striving to achieve a diplomatic solution to the dispute. Even though 

there are many diverse elements that shall shape the future of Syria, the thesis 

concluded Russia will contribute to it substantially. 
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