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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je srovnání vojenské efektivity irácké armády a jednotek 

Iráckého Kurdistánu, pešmergů, v boji proti Islámskému státu na území Iráku v letech 

2014 až 2016. Práce se nejprve zabývá existujícími teoriemi a přístupy k vojenské 

efektivitě. Dále na základě porovnání průběhu vybraných bitev obou ozbrojených složek 

proti IS a stanovení poměru mezi způsobenými a utrpěnými ztrátami stanovuje, jak 

efektivní tyto ozbrojené síly obecně jsou a následně jak se liší ve vztahu jedna k druhé. 

Poté práce zkoumá proměnné vycházející z popsaných teorií, pomocí nichž vysvětluje 

rozdíl ve vojenské efektivitě pešmergů a irácké armády. Autorka v práci zjišťuje, že lze 

vojenskou efektivitu obou zkoumaných ozbrojených sil považovat za nízkou, ale 

efektivita pešmergů je ve zmíněném období komparativně vyšší. V práci byla použita 

synchronní komparativní metoda za využití existujících teorií vojenské efektivity. Data 

byla získána jednak od zpravodajských agentur, jednak z odborné literatury věnující se 

vojenství a blízkovýchodní problematice. 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor Thesis is to compare military effectiveness of the Iraqi army and 

the peshmerga, military units of the Iraqi Kurdistan in a combat against the Islamic state 

on Iraqi territory between 2014 and 2016. First, the Thesis addresses theories and 

approaches to military effectiveness itself. Second, it covers selected battles of both 

militaries against the IS and determines the casualty loss exchange ratio. On the basis of 

this, it assesses how effective these militaries are in general and in relation to each other. 

Third, it examines variables which influence military effectiveness of the Iraqi army and 



 
 

the peshmerga according to the aforementioned theories. The author of this Thesis 

concludes that military effectiveness of both militaries can be described as low but the 

effectiveness of the Peshmerga is comparatively higher in said period. A synchronic 

comparative method was used for this research. The data were acquired from news 

agencies as well as from academic literature dedicated to military affairs and to the region 

of the Middle East. 
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Úvod 

 

V současné době je pravděpodobně nejzávažnějším a nejsledovanějším tématem 

na Blízkém východě Islámský stát a snaha místních i jiných aktérů jej vojensky porazit. 

Je zajímavé, že kurdští bojovníci dosahují v boji přes technické a profesionální 

nedostatky lepších výsledků než irácká armáda, která je lépe vyzbrojena a mnohem 

početnější. Zajímalo mě tedy, proč jsou Kurdové v boji efektivnější a úspěšnější, a co 

způsobuje, že irácká armáda nebyla v době zadání práce schopna Islámský stát výrazněji 

ohrozit. Věřím, že tato práce bude přínosná tím, že odhalí nedostatky zkoumaných 

ozbrojených sil, které jim brání v tom, být efektivní a snižují jejich šanci na vítězství. 

Cílem této práce je tedy srovnání vojenské efektivity pozemních jednotek irácké 

armády a ozbrojených sil Iráckého Kurdistánu (pešmergů) a zjištění, co vede k rozdílům 

v jejich vojenské efektivitě. Využila jsem k tomu významné práce vojenských teoretiků, 

jako je například Kenneth M. Pollack nebo Caitlin Talmadge a ověřila přítomnost faktorů, 

které podle nich efektivitu ovlivňují. Práce se přitom zaměřuje hlavně na období boje 

obou armád proti entitě zvané Islámský stát, tedy časové rozmezí let 2014-2016, přičemž 

hledané příčiny efektivity je nutné hledat i v předcházejícím období. 

V práci se budu snažit zodpovědět dvě výzkumné otázky: „Jak se liší vojenská 

efektivita pešmergů a irácké armády v boji proti Islámskému státu?“, a „Čím je tento 

rozdíl způsoben?“ 

Nejprve se budu věnovat teoretickým přístupům k vojenské efektivitě. Následně 

popíšu průběh čtyř vybraných bitev irácké armády proti IS a poté čtyř bitev pešmergů 

proti IS, obojí v rozmezí let 2014-2016. Poté bude následovat hodnocení jejich průběhu 

a sestavení tabulek číselných údajů o počtu způsobených a utrpěných ztrát včetně 

celkového počtu bojovníků, kteří se bitev zúčastnili (pokud jsou tyto údaje známy). Na 

základě těchto údajů porovnám vojenskou efektivitu irácké armády a pešmergů. 

V další části se zaměřím na jednotlivé proměnné a pokusím se stanovit míru 

fenoménů, které tyto proměnné vyjadřují, u Iráku a Iráckého Kurdistánu. V návaznosti na 

to stanovím, které proměnné způsobují odlišnou míru vojenské efektivity. Prostor si 

nechám i na případné další aspekty, které mohou mít na bojovou efektivitu vliv, ale 

nespadají přímo pod žádnou ze stanovených proměnných.  
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1. Teoretická vysvětlení vojenské efektivity 

Ve své práci se budu snažit vysvětlit rozdíl ve vojenské efektivitě Kurdů a Irácké 

armády pomocí významných teoretických přístupů, které jsou relevantní pro aplikaci na 

zkoumané téma. Za nejdůležitější z nich považuji teorie Caitlin Talmadge, Kennetha 

Pollacka a Stephena Biddlea. Každý z nich definuje bojovou efektivitu mírně odlišně a 

pracuje s jinými předpoklady této efektivity. Dále kvůli velkému množství odborných 

pohledů na toto téma pro úplnost uvádím i další přístupy. Efektivita může být ovlivněna 

specifickými rysy státu, jako je politický systém, sociální skladba obyvatelstva, 

ekonomický rozvoj, místní kultura, vnitřní a vnější hrozba atp. 

 

1.1 Teorie Stephena Biddlea 

Své pojetí vojenské efektivity1 představuje S. Biddle v knize Military Power: 

Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Zabývá se v ní konflikty střední až 

vysoké intenzity a pouze pozemním bojem. Za klíčový aspekt považuje tzv. force 

employment, kterým rozumí doktrínu a taktiku, pomocí nichž armády využívají své 

prostředky v boji. Přitom je nejlepší využívat je pomocí tzv. moderního systému. Ten 

zabezpečuje, že bude mužstvo co možná nejméně vystaveno palbě a smrtícímu účinku 

moderních zbraní, jejichž vývoj se neustále zdokonaluje a člověk (ale i technika) je vůči 

nim stále více zranitelný.2 

Pokud si armáda tento moderní systém osvojí, může být více vojensky efektivní. 

Zároveň pouze s využitím moderního systému může efektivitu zvyšovat i početní 

převaha, dále ekonomická, demografická nebo industriální síla. Důležitý je podle Biddlea 

také vojenský výcvik a připravenost na možnost ozbrojeného konfliktu. Dobré vybavení 

naopak nepovažuje za rozhodující výhodu ve všech případech.3 

Biddle nepoužívá přímo pojem vojenská/bojová efektivita, ale vojenský 

potenciál/vojenská síla. Definuje jej jako schopnost uspět v přidělené misi nebo zadaném 

úkolu ve smyslu co nejlepšího provedení za daných podmínek. Říká, že pro různé typy 

operací lze použít různé definice, ale ve své práci se zabývá, jak již bylo řečeno, 

                                                           
1 Biddle nepoužívá přímo pojem „efektivita“, viz níže. 
2 BIDDLE 2006, s. 3. 
3 BIDDLE 2006, s. 3-4. 
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pozemním bojem v konfliktech střední až vysoké intenzity (mid- to high-intensity 

conventional warfare)4. Vojenský potenciál posuzuje podle tří kvalit, kterými by armáda 

měla disponovat. Je to schopnost zničit nepřátelské jednotky s minimálními ztrátami na 

vlastních životech, dále schopnost získat a udržet území, a čas, který armáda na tyto úkoly 

potřebuje. Vojenskou sílu pak Biddle dále dělí na ofenzivní a defenzivní. Ofenzivní 

znamená schopnost zničit co možná nejvíce obranných sil nepřítele na co možná 

největším území za cenu minimálních ztrát na vlastních životech; to vše během nejkratší 

možné doby. Defenzivní se naopak vyznačuje schopností udržet co největší počet 

vlastních obranných sil při co nejvyšším počtu obětí útočníka za nejdelší možnou dobu.5 

Existuje tedy souvislost mezi počtem obětí, ziskem území a trvání útočné i obranné 

operace. 

Diagram 1: Teorie vojenské efektivity podle S. Biddlea 

A      B 

x 
Z 

x 
Y 

 

Ačkoliv lze výše uvedená tvrzení akceptovat, zůstává logická otázka, za jakých 

podmínek jsou státy schopny produkovat kompetentní armády. V literatuře se v tomto 

směru přitom objevuje několik hlavních teoretických argumentů. 

Např. Stephen Biddle se v jedné ze svých starších prací společně s R. Zirklem6 

zabývá vlivem civilně-vojenských vztahů a lidského kapitálu na vojenskou efektivitu – v 

tomto případě se jedná o využití vyspělé technologie zeměmi třetího světa. Konkrétně 

porovnává Irák v irácko-íránské válce a během operace Pouštní bouře se Severním 

Vietnamem v druhé indočínské válce. 

Na začátku jeho studie stál argument, že bojové schopnosti budou determinovány 

lidským kapitálem, který chápe jako vysokou gramotnost, dobrý vzdělávací systém a 

obyvatelstvo alespoň minimálně zběhlé v používání elektronických přístrojů. Podle této 

teorie měla být irácká i severovietnamská bojová efektivita příliš nízká na to, aby obě 

                                                           
4 Konkrétně se jedná o střední část spektra, které je na jedné straně omezeno guerillovým bojem a na opačné 

straně globální termonukleární válkou. 
5 BIDDLE 2006, s. 5-6. 
6 BIDDLE, Stephen a Robert ZIRKLE. Technology, Civil-Military Relations, and Warfare in the 

Developing World. The Journal of Strategic Studies. 1996, 19(2), 171-212. 

A = schopnost způsobit co největší ztráty na životech / 

zabránit ztrátám na vlastních životech 

B = vojenský potenciál/síla (závislá proměnná) 

Y = čas 

Z = schopnost získat a udržet území 
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armády dokázaly zacházet s moderními zbraněmi. Toto tvrzení však platilo pouze 

v případě Iráku, který se skutečně ukázal být velice neefektivní. Naopak úspěch 

Severního Vietnamu v používání sofistikovaných strojů je z pohledu této teorie 

překvapivý.7 

Teorie civilně-vojenských vztahů již dokázala vysvětlit oba případy poněkud lépe, 

přesto se výsledek Biddlova a Zirklova výzkumu nedá považovat za plnohodnotnou 

teorii, ale pouze za jakousi pobídku k dalšímu zkoumání, protože porovnávají jen dva 

případy.8 Na práci Stephena Biddlea navázala například Caitlin Talmadge, jejíž teorie – 

jakožto jedna z nosných teorií této práce – bude podrobněji představena v následující 

kapitole. 

 

1.2 Teorie Caitlin Talmadge 

Caitlin Talmadge ve svém díle definuje vojenskou efektivitu jako sílu, kterou stát 

generuje ze svých zdrojů na strategické, operační a taktické úrovni boje. „Silou“ zde 

rozumí schopnost provádět základní i komplexní9 válečné operace.10 Tyto schopnosti jsou 

potom ovlivněny celou řadou faktorů, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Jejich 

proměnou se může vojenská efektivita měnit v závislosti na čase i na konkrétní vojenské 

jednotce, kdy různé jednotky stejné armády mohou vykazovat různou úroveň vojenské 

efektivity. Toto Talmadge dokázala na případech války ve Vietnamu v letech 1954-

197511 a irácko-íránské války12 v letech 1987-1988.13 

Zmíněnými faktory, pomocí nichž lze podle Talmadge správně ovládat základní 

a poté i komplexní operace, jsou: systém povyšování (na základě jakých kvalit je 

                                                           
7 Ibid. 
8 Sami tak práci hodnotí. 
9 Za základní schopnosti považuje manipulaci se zbraněmi, střelbu a využití terénu pro ukrytí a maskování. 

Komplexní operace charakterizuje iniciativa v nižších patrech armády a u vyššího velení koordinace 

různých jednotek armády. 
10 TALMADGE, Caitlin. The Dictator's Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes. London: 

Cornell University Press, 2015. Cornell studies in security affairs. ISBN 9781501700293. 
11 Rozdíl v bojové efektivitě byl jednak mezi jižní Vietnamskou republikou a severní Vietnamskou 

demokratickou republikou, ale i v rámci jižní armády. Zde byly všechny jednotky kromě 1. divize značně 

neefektivní. Více k tématu v TALMADGE, Caitlin. Different Threats, Different Militaries: Explaining 

Organizational Practices in Authoritarian Armies. Security Studies. 2016, 25(1), 111-141. 
12 Tehdy se vojenská efektivita Iráku náhle velmi zlepšila, ale v pozdějších konfliktech let 1991 a 2003 se 

propadla na původní nízkou úroveň. 
13 TALMADGE, Caitlin. The Puzzle of Personalist Performance: Iraqi Battlefield Effectiveness in the Iran-

Iraq War. Security Studies. 2013, 22(2), 180-221. 
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jednotlivec povýšen), tréninkový režim, velení (způsob činění rozhodnutí během 

konfliktu, jejich rychlost a autorita, což má vliv na koordinaci) a informovanost či tok 

informací napříč jednotkami. Tyto faktory označuje souhrnným názvem organizační 

praxe.14 

Znakem efektivní armády je povyšování na základě zásluh a kompetentnosti, které 

důstojník prokáže buď v boji, nebo během cvičení. Neustálé zlepšování dovedností vede 

k úspěchu a kariérnímu postupu v armádě. V případě neúspěchů v boji a cvičení nebo 

zbabělosti důstojník o svou pozici ve velení přijde. Méně efektivní armády se naopak 

vyznačují tím, že důstojníci jsou povyšováni na základě svého politického přesvědčení, 

původu či vyznání, tedy vlastností, které s bojem vůbec nesouvisí.15 

Tréninkový režim je efektivní, pokud je realistický, pečlivý a častý natolik, aby si 

jednotka mohla vyzkoušet a osvojit nejdůležitější dovednosti ještě před samotným bojem. 

Zároveň by se takový trénink měl odehrávat jak na úrovni malých a velkých jednotek, tak 

jako kooperace různých součástí dané armády.16 

Velení a činění rozhodnutí v armádě je efektivní za předpokladu, že je 

decentralizované, tedy že jednotky na válečném poli mají určitou volnost samy se 

rozhodovat, a tak reagovat na okamžitou situaci bez nutnosti čekat na schválení 

příslušných kroků shora. Takto jsou schopny improvizovat a vykonat komplexnější 

operace. Zároveň musí platit, že velitel konkrétní jednotky má nad ní absolutní autoritu, 

aby se nestalo, že ti samí vojáci dostanou několik protichůdných rozkazů současně, což 

by způsobilo chaos. Tyto předpoklady zajišťují rychlé rozhodování a pohotové reakce na 

události na bojišti.17 

Velký význam má také informovanost a tok nebo sdílení informací v armádě, 

které je naprosto nutné pro komplexní operace vyžadující koordinaci. Tok informací je 

institucionalizovaný, rozsáhlý a probíhá mezi jednotlivými úrovněmi velení i mezi 

různými jednotkami armády.18 

Tyto faktory (organizační praxe) se vyvíjejí v souvislosti s domácími a 

zahraničními hrozbami. Provádění zmíněných organizačních postupů v armádě vyžaduje 

                                                           
14 TALMADGE 2015, s. 13. 
15 TALMADGE 2015, s. 13-14. 
16 TALMADGE 2015, s. 14. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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hrozbu zvenčí či zahraničněpolitický cíl, k jehož dosažení je třeba efektivní armády.19 

Pokud je hrozba vnitřního charakteru (Talmadge pracuje hlavně s případem puče), 

existuje spíše tendence učinit armádu neefektivní, aby nemohla ohrozit ty, kdo jsou právě 

ve státě u moci. V takovém případě přijme režim opatření, která Talmadge nazývá coup-

proofing20. Organizační praxe pak funguje zcela opačně, než jak jsem výše popsala. 

Povyšování probíhá na základě politické loajality, přičemž je znevýhodněn ten, kdo 

prokáže dobré schopnosti v boji (protože je tak potenciálně nebezpečný). Realistická a 

častá vojenská cvičení s umístěním zbraní a jednotek na strategických místech považuje 

režim rovněž za nežádoucí, protože by mohly být použity proti němu. Z tohoto důvodu 

neprobíhá cvičení ostré střelby a počet současně cvičících jednotek je omezen. Velení 

v armádě je centralizované v rukou nejvyššího velení a jednotky nemají prakticky žádnou 

autonomii. Probíhá zároveň kontrola armády ze strany politických špiček s možností 

přímo ovládat důležité jednotky nebo často měnit jejich velení, aby se nevytvořila pevná 

vazba mezi ním a jednotkou. Mimoto všechna rozhodnutí musí nejdříve schválit nejvyšší 

velení, čímž se rozhodovací proces zpomalí. Sníženou vojenskou efektivitu dále 

způsobuje omezení horizontální i vertikální komunikace v armádě, což znemožňuje 

koordinaci a dále zpomaluje rozhodování. Důstojníci se obávají informovat o negativních 

skutečnostech ve strachu z toho, že budou obviněni z jejich zapříčinění.21 

Jaké organizační postupy nakonec budou uplatněny, závisí na tom, jak vnímá 

vnitřní a vnější rizika konkrétní vládce nebo vládnoucí skupina.22 Záleží tedy na jejich 

osobním chápání toho, co má větší potenciál ohrozit jejich moc. Režim se slabými 

institucemi, historií civilně-vojenských konfliktů a převratů bude spíše upřednostňovat 

coup-proofing, přestože vnější hrozba může být ve skutečnosti závažnější. Tento aspekt 

ale není podle Talmadge vždy jednoznačný a platný. Nelze ani s určitostí říci, jaký typ 

režimu je náchylnější k převratu – může k němu dojít jak v demokratickém, tak 

autoritářském státu, pokud jsou jeho instituce slabé23 a civilně-vojenská historie 

konfliktní. Podle Talmadge jsou ale k puči, a tedy i coup-proofingu nejnáchylnější 

personalistické režimy, kde k jejich odstranění stačí pouze zneškodnit jedinou vládnoucí 

                                                           
19 TALMADGE 2015, s. 15-17. 
20 Lze přeložit jako ochrana před pučem, případně preventivní opatření proti němu. 
21 TALMADGE 2015, s. 15-17. 
22 TALMADGE 2015, s. 18. 
23 Talmadge poukazuje na to, že nezáleží na typu režimu, ale na tom, nakolik je institucionalizovaný. Od 

síly institucí se pak odvíjí i vnímání hrozby převratu a okupace, protože slabé instituce zvyšují 

pravděpodobnost budoucího převratu. Například některé autoritářské režimy se systémem jedné vládnoucí 

strany jsou institucionalizované natolik, že hrozba převratu je minimální (Talmadge 2015, s. 20-21). 
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osobu. Ta potom velmi silně vnímá jakékoli náznaky vnitřní hrozby a snaží se jí 

preventivně zabránit. Důležitým faktorem může být i rozdílný etnický původ 

vládce/vládnoucí skupiny a armádních důstojníků.24 

Talmadge dále upozorňuje na fakt, že organizační praxe se může lišit u dvou 

jednotek téže armády nebo ve dvou časových úsecích.25 To znamená, že organizační 

praxe se může změnit například v reakci na hrozbu a tím se zároveň změní i bojová 

efektivita. To implikuje, že tuto efektivitu lze zlepšit, pokud se zlepší organizační praxe. 

Přesto je ale nepravděpodobné, že se v krátké době může coup-proofing změnit na 

organizační postupy způsobující úspěch v základní taktice a komplexních operacích a 

vojenská efektivita prudce zvýšit. Určité zlepšení ale podle ní pozorovat lze.26 

Kdybychom tedy měli teorii C. Talmadge shrnout, vypadal by následovně: 

Diagram 2: Teorie vojenské efektivity podle C. Talmadge 

 

                q 

C     A     r       B  

×     

Z              s     

    

 

Vnímání vnitřních a vnějších hrozeb hlavou státu/celku (a jejich vyvažování) 

zároveň se silou institucí a civilně-vojenskou historií na území vede k přijetí postupů a 

zásad organizace a vedení armády. To skrze základní taktiku, komplexní operace a využití 

zdrojů vede k vojenské efektivitě. 

 

                                                           
24 TALMADGE 2015, s. 20-22. 
25 TALMADGE, Caitlin. The Puzzle of Personalist Performance: Iraqi Battlefield Effectiveness in the Iran-

Iraq War. Security Studies. 2013, 22(2), 180-221. a TALMADGE, Caitlin. Different Threats, Different 

Militaries: Explaining Organizational Practices in Authoritarian Armies. Security Studies. 2016, 25(1), 

111-141. 
26 TALMADGE 2015, s. 25-26. 

A = organizační postup/praxe 

B = vojenská efektivita (závislá proměnná) 

C = vyváženost hrozby převratu a okupace 

Z = síla institucí 

q = základní taktika 

r = komplexní operace 

s = využití zdrojů 
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1.3 Teorie Kennetha Pollacka 

Kenneth Pollack představuje ve své disertační práci27 poměrně kontroverzní 

argument, že vojenská efektivita arabských států, respektive jejich neefektivita, je 

podmíněna mimo jiné kulturně. Jejich vzorce chování a zvyklosti způsobující nízkou 

bojovou efektivitu jsou podle něj odvozeny od dominantní arabské kultury. Její vliv 

porovnává s faktory, které mají rovněž za následek neefektivitu – zaostalost, 

zpolitizování arabských armád a spoléhání na sovětský model vojenských operací. V 

souladu s jeho hlavním argumentem pozoruje zlepšení efektivity, pokud je kulturní vliv 

na armádu nějakým způsobem potlačen, ale neplatí to podle Pollacka vždy.28 

Pod pojmem „kultura“ chápe Pollack proces výchovy v rodinách a vzdělávání 

v arabských školách i v armádě. Mladí muži se učí stále stejným vzorcům chování, které 

pak předávají dalším generacím.29 Konkrétně to snižuje schopnost arabských armád 

provádět manévrový boj, což Pollack označuje v návaznosti na svá zjištění za nejvíce 

škodlivý nedostatek způsobující nízkou bojovou efektivitu. Druhým nejhorším aspektem 

je neschopnost mechanizovaného boje.30 

Vzorce chování typické pro arabskou kulturu a relevantní pro zkoumání vojenské 

efektivity, které se ukazují jako škodlivé, jsou centralizace autority a bránění ve vlastní 

iniciativě vojáků, jejich improvizaci a nezávislosti. Dalším problémem je manipulace 

s informacemi v něčí prospěch, negativní vnímání informovanosti a odrazování od 

manuální práce a učení novým dovednostem. Tyto skutečnosti způsobují neschopnost 

mladších důstojníků převzít velení, brání toku informací, takže není možné koordinovat 

použití různých zbraní. Kromě toho nemají vojáci příliš rozvinuté technické dovednosti 

a neumí ovládat techniku.31 

Arabská kultura podle Pollacka nemá čistě negativní vliv na vojenskou efektivitu; 

přináší i některé výhody. Mezi ně patří poslušnost vůči veliteli, velká soudržnost jednotky 

a pevné osobní vazby mezi jejími členy, dále odvaha a sebeobětování. Tyto kvality 

umožňují arabským armádám provádět dobře nacvičené a přesné vojenské operace, díky 

                                                           
27 POLLACK, Kenneth M. The Influence of Arab Culture on Arab Military Effectiveness. Massachusetts 

Institute of Technology, 1996. 
28 Ibid. 
29 POLLACK 1996, s. 30. 
30 POLLACK 1996, s. 759. 
31 Ibid. 
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nimž dovedně realizují statickou defenzivní obranu. Nevýhody vlivu arabské kultury ale 

tyto světlé stránky převažují – zejména tam, kde je třeba přejít k manévrovému válčení.32 

Autor se zabývá i dalšími příčinami nízké vojenské efektivity. Druhá 

nejzávažnější příčina je chudoba a zaostalost. V arabských státech, kde neproběhla 

industrializace, je pro vojsko obtížné naučit se pracovat se zbraněmi pocházejícími 

z industrializovaných zemí. Poté následuje politizace, konkrétně tzv. commissarism33, 

kdy loajalita je v armádě upřednostňována před schopnostmi, ke všem krokům je nutný 

souhlas režimu a velení je neočekávaně obměňováno. To vede k nedostatkům hlavně 

v kompetentnosti generálů a stejně jako arabská kultura ke špatnému manévrovému 

boji.34 

Jako poslednímu aspektu se Pollack věnuje arabské tendenci inspirovat se 

sovětskými vojenskými operacemi. Ukazuje, že tato tendence, pokud vůbec vojenskou 

efektivitu ovlivňuje, má spíše pozitivní vliv než negativní. Konkrétně Iráčané se od 

Sovětů naučili organizovat rozsáhlé ofenzivní operace.35 

Kenneth Pollack závěrem upozorňuje na to, že Arabové nejsou navždy odsouzeni 

k neúspěchu v boji a k nízké bojové efektivitě. Na příkladech zlepšení vojenské efektivity 

u arabských států během let 1945 a 1991 dokládá, že přijetím alternativních postupů lze 

tuto efektivitu zvýšit. Jsou to omezené a přesně naplánované a nacvičené vojenské 

operace, používání malých elitních jednotek a vytvoření zvláštní vojenské kultury bez 

arabských prvků. První dvě metody přinesly jen drobný užitek, kdežto opuštění zažitých 

zvyklostí odvozených od arabské kultury znamenalo mnohem větší zlepšení. Důležitý 

krok k vytvoření vojenské kultury je pak podle Pollacka změna ve vojenských cvičeních, 

nejlépe ale změna vzdělávacího systému obecně, což je samozřejmě složitější než pouhé 

reformy v armádě.36 

Pollackovo dílo lze i podle jeho vlastních slov částečně zobecnit. Není to jen 

arabská kultura, která má vliv na arabské armády. Je důležité při posuzování armád a 

bojové efektivity vždy zohlednit i kulturní aspekt, protože může mít důležitý kauzální 

dopad na bojovou efektivitu. 

                                                           
32 POLLACK 1996, s. 759-760. 
33 Ibid. 
34 POLLACK 1996, s. 29. 
35 POLLACK 1996, s. 760-761. 
36 POLLACK 1996, s. 762-763. 
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Diagram 3: Teorie vojenské efektivity podle K. Pollacka 

 

Y     A = arabská kultura 

X     B = nízká vojenská efektivita (závislá proměnná) 

A     q       B  X = politizace armády (hlavně tzv. commissarism) 

x    Y = chudoba a zaostalost 

Z    Z = zažité zvyklosti odvozené od ar. kultury 

    q = špatná úroveň manévrového a mechanizovaného boje 

 

Podle Pollackova teoretického přístupu tedy chudoba a zaostalost spolu 

s politizací armády, a hlavně arabská kultura za předpokladu trvání na zažitých 

zvyklostech odvozených od této kultury způsobují skrze špatnou úroveň manévrového 

boje a mechanizovaného boje nízkou vojenskou efektivitu. 

 

1.4 Teorie početní převahy 

V článku nazvaném Numbers, Strategy and the European Balance se J. J. 

Mearsheimer zabývá vlivem početní převahy na schopnosti armády prolomit obranu 

nepřítele a proniknout na jeho území. Nejdůležitější faktor, který určuje pravděpodobnost 

takového prolomení, je relativní síla jednotek protivníka, měřitelná například pomocí 

jejich mobility, schopnosti přežít a palebné síly.37 Druhým faktorem je terén na bojišti, 

přičemž je pro obrannou linii výhodnější, aby byla pokrytá různými překážkami a dalo se 

tak předvídat, kde soupeř zaútočí. Třetí faktor představuje relativní hustota jednotek v 

prostoru. Počet sil, které může armáda umístit na přední linii je totiž omezená místními 

geografickými podmínkami a přepravním systémem, a proto se na přední linii „vejde“ 

jen určité množství ozbrojených sil, které musí být z taktických a bezpečnostních důvodů 

rozmístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe.38 V rozhodující chvíli se ale útočník snaží 

koncentrovat své síly na jednom místě, kde se pokusí o průlom obrany. K úspěchu je třeba 

lokální početní převaha alespoň 3:1, která může pomoci armádě přiblížit se k vítězství, 

přestože nemá celkovou početní převahu. Jako čtvrtý faktor zmiňuje autor relativní poměr 

                                                           
37 MEARSHEIMER, John. Numbers, strategy, and the European balance. International Security. 

1988, 12(4), 174-185. 
38 MEARSHEIMER 1988, s. 177. 



13 
 

posil v místě průlomu. Napadená strana musí rychle vyrovnat počet útočících jednotek 

svými jednotkami, jinak se může stát, že útočník vyčerpá síly přítomných jednotek. S tím 

souvisejí další dva faktory – síla operačních rezerv obránce a celková flexibilita a 

iniciativnost velení útočníka. Po průlomu budou jednotky útočníka na cizím území 

zranitelnější, a proto se může vyplatit napadenému rychle nasadit rezervní jednotky, aby 

prostor opět uzavřel. Na tento krok musí pokud možno flexibilně reagovat útočníkovi 

důstojníci, aby mohli operaci zvrátit ve svůj prospěch.39 

Mearsheimer vyzdvihuje početní převahu jako důležitý faktor v bitvě, nejedná se 

ale o celkový počet jednotek a mužů, nýbrž o jejich vysokou koncentraci v místě, kde 

chce útočník proniknout skrze obranu protivníka, a dále o množství záloh, které jsou 

schopné případně zacelit mezery v obraně. Přestože tedy považuje organizaci, terén atd. 

za podstatné, nakonec je pro Mearsheimera jednou z klíčových znaků úspěšných armád40 

početní převaha. Dodejme, že tento pohled bývá často zjednodušován a následně i 

nadužíván při hodnocení síly armád. V každém případě je početní nerovnováha jedním 

z faktorů, který může za určitých okolností vysvětlit vítězství či porážku v bitvě. 

 

1.5 Další teoretické přístupy 

Existuje mnoho dalších teoretických přístupů k vojenské efektivitě, které se na 

toto téma dívají z mnoha různých úhlů. Efektivitu může ovlivňovat také ekonomický 

rozvoj státu, jak ve svém článku Economic Development and Military Effectiveness 

argumentuje M. Beckley. Domnívá se, že stupeň ekonomického rozvoje ovlivňuje 

bojovou efektivitu daleko více, než sociální nebo politické faktory, jako je kultura, lidský 

kapitál nebo demokracie41. Nestačí ale ekonomická vyspělost samotná, státy musí být 

schopny své zdroje efektivně a cíleně (vydávat je na armádu) využít.42 

Jiní odborníci se zaměřují na demokracii jako na předpoklad vojenské efektivity 

a autokratické režimy pokládají za neefektivní. Řadí se k nim například D. Lake, který 

spatřuje výhody demokracií ve větších investicích do bezpečnosti, která se zdá být pro ně 

                                                           
39 MEARSHEIMER 1988, s. 178-180. 
40 Mearsheimer nehovoří přímo o vojenské efektivitě, ale spíše o výsledku bitvy. 
41 Demokracie podle Beckleyho může dokonce v. efektivitu zhoršovat. 
42 BECKLEY, Michael. Economic Development and Military Effectiveness. Journal of Strategic Studies. 

2010, 33(1), 43-79. 
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důležitější kvůli hrozbě přeměny demokracie na autoritářský režim, schopnosti formovat 

velké válečné koalice a větší podpoře veřejnosti. Veřejnost v autokraciích naproti tomu 

může prohrou ve válce proti demokracii získat, když dojde k uvolnění režimu a jeho 

přiblížení nebo přechod k demokracii. Proto jsou podle Lakea občané těchto států méně 

ochotní proti demokratickému státu ve válce bojovat.43 

Další přístup, který se také zabývá typem politického systému, považuje osobní 

diktatury a obecně personalistické režimy za neefektivní. Tímto fenoménem se zabývá 

například článek Dictatorial Peace?44, kde autoři mimo jiné porovnávají vojenskou 

efektivitu demokratických a autoritářských států, které dále dělí na vojenské diktatury, 

státy s vládou jedné strany a personalistické režimy. Demokracie je vojensky nejvíce 

efektivní, protože formuje rozsáhlé koalice, její armáda je profesionální a podřízená 

civilním autoritám. Vysokou bojovou efektivitu (ale přesto nižší, než lze pozorovat u 

demokracií) vykazují vlády jedné strany, které dokáží mobilizovat své občany a zdroje, 

stejně jako demokracie mají civilní kontrolu nad profesionalizovanou armádou do té 

míry, že funguje jako prodloužená ruka strany. Méně vojensky efektivní jsou pak 

vojenské diktatury, kde se armáda více soustředí na stabilizaci situace uvnitř státu (v čemž 

bývá velmi efektivní) a přestává být schopná vést konvenční boj. Nejméně efektivní jsou 

již zmíněné personalistické režimy. Jejich slabinou je nutnost schválení všech kroků 

vládcem, korupce, neustálé hledání vnitřního nepřítele a obava vládce z vlastní armády, 

která by jej mohla připravit o moc. Není v jeho zájmu, aby armáda byla schopná provést 

jiný úkol, než je represe obyvatelstva45, čímž se blíží hlavní tezi C. Talmadge.  

Jako poslední zde zmíním článek od R. Brooks An Autocracy at War.46 Autorka 

se v něm zabývá příčinami vojenské efektivity u autokratických režimů a klade hlavní 

důraz na civilně-vojenské vztahy, přičemž kultura, sociální struktura ani hrozba nemají 

podle ní výraznější dopad na bojovou efektivitu. Civilně-vojenské vztahy, respektive 

jejich rovnováha, závisí na vlivu armády ve společnosti a vzájemných vazbách, vnitřní 

jednotě vysokého velení armády a vazbách vedoucího představitele státu a společnosti. 

Brooks rozlišuje dva ideální typy – pokud má vládce podporu mnoha společenských tříd 

                                                           
43 LAKE, David A. Powerful Pacifists: Democratic States and War. The American Political Science Review. 

1992, 86(1), 24-37. 
44 PECENY, Mark, Caroline C. BEER a Shannon SANCHEZ-TERRY. Dictatorial Peace? The American 

Political Science Review. 2002, 96(1), 15-26. 
45 Ibid. 
46 BROOKS, Risa. An Autocracy at War: Explaining Egypt's Military Effectiveness, 1967 and 

1973. Security Studies. 2006, 15(3), 396-430. 
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veřejnosti, armáda takovou podporou nedisponuje a je vnitřně rozdělená, vnitrostátní 

situace je ve prospěch vládnoucího představitele a armáda je vojensky efektivnější. Pokud 

ale mají na politiku vliv jak armádní, tak političtí představitelé, moc je mezi ně rozdělená, 

obě strany mají podporu značné části veřejnosti a armáda je jednotná, existuje soupeření 

o vliv v armádě, což narušuje její aktivity a v důsledku i bojovou efektivitu. Tato 

rovnováha civilně-vojenských vztahů následně ovlivňuje faktory podstatné pro v. e. Jedná 

se o způsob, jakým představitelé státu zhodnotí konfliktní situaci a připraví odvetnou 

strategii, dále uspořádání armádní hierarchie, rozdělení úloh, srozumitelnost a plynulost, 

což má vliv na koordinovanost a konečně kritéria jmenování důstojníků a povyšování, 

která ovlivňují kompetentnost armády. Nicméně fakt, že je u moci politický vůdce, 

nemusí podle Brooks stoprocentně znamenat, že armáda nebude zpolitizovaná nebo že 

bude velmi vojensky efektivní. Vládce může mít samozřejmě strach o své postavení a 

záměrně činit opatření poškozující efektivitu armády. Pokud ale podobná konkurenční 

opatření budou činit zároveň armádní představitelé, kteří se dělí o moc s vládcem, 

vznikne v armádě mnohem větší chaos. Kromě toho nebude možné v případě potřeby 

rychle provést v armádě reformu, protože vzniknou opět dvě konkurenční koncepce.47  

 

Teorií a přístupů k vojenské efektivitě je velké množství a je třeba pro konkrétní 

výzkum zvolit nejvhodnější přístup či teorii. Ve svém výzkumu budu proto vycházet 

převážně z teorie C. Talmadge, protože se zabývá vojenskou efektivitou ve státech, jako 

je Irák, či přímo v Iráku, a proto lze její proměnné nejlépe vztáhnout k předmětu mé práce.  

                                                           
47 Ibid. 
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2. Metodologie výzkumu 

2.1 Vymezení předmětů komparace 

Práce zkoumá dva případy pomocí synchronní komparativní metody – iráckou 

pozemní armádu a ozbrojené síly Iráckého Kurdistánu, pešmergy. Výhodou této 

komparace je, že se jedná o boj různých jednotek stejného státu (různé složky irácké 

armády a jednotky kurdských pešmergů) proti stejnému nepříteli a během stejného 

časového úseku. 

Irácký Kurdistán je autonomní oblastí na severu Iráku s vlastní vládou, 

parlamentem a ozbrojenými silami tzv. pešmergů, které ale nelze označit za profesionální 

armádu. Je obýván převážně Kurdy vyznávajícími sunnitský48 islám, kdežto arabští 

Iráčané jsou většinou šíité49. Irácká pozemní armáda ještě v roce 2014 čítala zhruba 

193 000 mužů, ale kvůli ztrátám v boji s IS se její velikost zredukovala na 64 000 mužů 

(k únoru 2016)50. Počet pešmergů přesněji nelze určit, ale jejich počet se pohybuje od 

100 000 do 190 000 (r. 2015), přičemž ne všichni jsou ale ve službě naráz. Vnitřně se dělí 

na znepřátelené jednotky loajální Kurdské demokratické straně Iráku (Partiya Demokrata 

Kurdistanê, PDK) a Vlastenecké unii Kurdistánu (Yakêtî Nîştimanî Kurdistan, YNK), 

které proti sobě vedly válku v 90. letech minulého století51 (v práci budu pro tyto strany 

používat zkratky vycházející z anglického ekvivalentu, tedy KDP pro PDK a zkratku 

PUK pro YNK, jelikož zdroje, které používám, jsou výhradně v anglickém jazyce). 

Naproti tomu irácká armáda takto striktně vnitřně rozdělená není. Jak irácké, tak kurdské 

jednotky se mohou spolehnout na pomoc ze zahraničí, hlavně ze strany mezinárodní 

koalice v čele s USA bojující proti Islámskému státu. Pešmergové ale nedostávají příliš 

moderní a efektivní zbraně kvůli obavě Iráku, že by mohly být v budoucnosti použity 

proti centrální vládě. Jejich zbraně jsou proto převážně lehké, a těžké zbraně jsou 

zastaralé.52 Na rozdíl od nich irácká armáda disponuje dokonalejšími zbraněmi. 

                                                           
48 Religious freedom and tolerance. Kurdistan Regional Government [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=310&p=220. 
49 The World Factbook: Iraq. Central Intelligence Agency [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 
50 Chapter Seven: Middle East and North Africa. The Military Balance. 2015, 115(1), 303-362. ISSN 0459-

7222. 
51 The Status of Western Military Aid to Kurdish Peshmerga Forces. Jerusalem Center for Public 

Affairs [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://jcpa.org/article/the-status-of-western-military-

aid-to-kurdish-peshmerga-forces/. 
52 Ibid. 
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Společným protivníkem obou armád je takzvaný Islámský stát. Jedná se o 

militantní sunnitské hnutí, jehož kořeny sahají až do roku 2003 a které proniklo na území 

Iráku, Sýrie a Libye s úmyslem vytvořit zde vlastní státní útvar, chalífát. Jeho řady se 

skládají jednak z místních obyvatel, jednak ze zahraničních bojovníků. Původně 

povstalecké hnutí postupně získalo potřebné schopnosti a také zbraně, takže je IS schopný 

bojovat i jako běžná armáda v konvenčním boji.53 

 

2.2 Výzkumné otázky 

Jak jsem již zmínila, v této bakalářské práci se budu snažit odpovědět na dvě 

následující výzkumné otázky: 

1. Jak se liší vojenská efektivita pešmergů a irácké armády v boji proti Islámskému 

státu? 

2. Čím je tento rozdíl ve vojenské efektivitě způsoben? 

 

2.3 Proměnné 

Ve snaze o zodpovězení výzkumných otázek a s ohledem na výše představené 

teorie se empirická analýza zaměřuje na několik klíčových faktorů – proměnných. 

Závislá proměnná – jak vyplývá z výzkumné otázky – bude v této práci míra 

vojenské/bojové efektivity. Ta se běžně měří jako poměr počtu obětí ve vlastní armádě 

ku počtu zabitých jednotek na straně nepřítele. Čím nižší číslo je, tím vyšší je efektivita.54 

Míru vojenské efektivity určím a zhodnotím také na základě průběhu vybraných bitev 

obou zkoumaných ozbrojených složek proti Islámskému státu, jelikož pouze číselné 

hodnoty by neměly dostatečnou vypovídací hodnotu a nadto značná míra nepřesnosti 

těchto údajů v námi studovaných bitvách nutí k jejich opatrnému využívání a doplnění o 

další informace. 

                                                           
53 The Islamic State. CFR: CFR Backgrounders [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.cfr.org/iraq/islamic-state/p14811 
54 MCNABB COCHRAN, Kathryn a Stephen B. LONG. Measuring Military Effectiveness: Calculating 

Casualty Loss-Exchange Ratios for Multilateral Wars, 1816–1990. International Interactions. 2016, 1-22. 
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Nezávislé proměnné jsem vybrala na základě výše zmíněných teoretických 

přístupů, které jsem se rozhodla pro tuto práci využít. Je možné je dělit do dvou 

následujících skupin: 

1. Proměnné, které se týkají bojových schopností zkoumaných ozbrojených složek 

a jejich vnitřního fungování 

Do této skupiny jsem zařadila organizační postup/praxe v armádě, schopnost 

provádět základní bojovou taktiku, případně komplexní operace, se kterými souvisí 

úroveň manévrového a mechanizovaného boje. Spadá sem rovněž využití dostupných 

zdrojů armádou, její politizace a civilně-vojenské vztahy v dané společnosti (ty mohou 

spadat i do druhé skupiny). 

2. Proměnné, které ovlivňují vojenskou efektivitu armád nepřímo 

Mezi tyto proměnné se řadí vyváženost vnitřní a vnější hrozby, tedy převratu a 

okupace, dále síla státních institucí a typ kultury. 

Mimo tyto dvě skupiny bude stát proměnná „početní převaha“, kterou se budu 

zabývat zvlášť v rámci hodnocení průběhu bitev. 

Naopak nebudu ze zjevných důvodů využívat teorie vojenské efektivity, které 

určují jako klíčové proměnné demokratičnost režimu a stupeň ekonomického rozvoje, 

jelikož Irák ani Irácký Kurdistán nelze označit za demokratické režimy a stupeň 

ekonomického rozvoje se nemůže příliš lišit. 

 

2.4 Hypotézy 

Hypotézy, se kterými zde budu pracovat, se odvíjí od vybraných teoretických 

přístupů. 

H1: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben rozdílem ve 

využívaných organizačních postupech. 

H2: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben horší schopností jedné ze 

zkoumaných ozbrojených složek provádět základní úkony bojové taktiky a v návaznosti 

i komplexní operace. 
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H3: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben lepší schopností využívat dostupné 

zdroje. 

H4: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben odlišnou podobou civilně-

vojenských vztahů. 

H5: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben odlišným vnímáním vnitřní a vnější 

hrozby. 

H6: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben rozdílnou silou institucí Iráku a 

Iráckého Kurdistánu. 

H7: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben faktem, že iráckou armádu tvoří 

převážně Arabové, kdežto pešmergové jsou Kurdové (rozdíl tedy vysvětluje přítomnost 

či absence arabské kultury). 

H8: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben různým stupněm politizace 

armády/ozbrojené složky. 

H9: Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben početní převahou. 

Potvrzení hypotéz H1-H6 by podpořilo teorii C. Talmadge, přijmutí hypotéz H7 

a H8 by pak posilovalo Pollackovu teorii a konečně potvrzení hypotézy H9 by potvrdilo 

platnost Mearsheimerovy teorie. 

 

2.5 Struktura práce 

V následující části práce popíšu průběh čtyř vybraných bitev irácké armády proti 

IS a poté čtyř bitev pešmergů proti IS, obojí v rozmezí let 2014-2016. Klíčem k výběru 

konkrétních bitev či bojů je jednak dostatečné množství zdrojů a informací55, jednak 

okamžik, ve kterém se odehrály. Podle toho, kdy proběhly, ještě dělím každé čtyři bitvy 

na dva případy v závislosti na tom, zda se odehrály před červnem 2015, nebo poté. V tom 

období můžeme totiž podle mého názoru pozorovat určitý obrat v boji proti Islámskému 

státu v Iráku. Po ztrátě hraničního města Tal Abyad přišel IS nejen o přístupovou cestu 

nových bojovníků, ale i jiných důležitých zdrojů. Od té doby, tedy od června 2015, se 

zdá, že se IS nedostává potřebných příjmů a v souvislosti s tím ztrácí i území. Na konci 

                                                           
55 V případě pešmergů se u vybraných bitev jedná o komparativně větší množství zdrojů. 
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roku 2014 kontroloval IS třetinu Iráku a třetinu Sýrie, z čehož v průběhu let 2015 a 2016 

ztratil zhruba 22 %.56 Domnívám se tedy, že bod zlomu se nachází právě v červnu 2015. 

Tuto domněnku potvrzuje i výzkum think-tanku IHS Markit, který eviduje poslední větší 

územní zisk v Iráku v květnu 2015. Od té doby do prosince 2016 žádné větší území v 

Iráku nezískal (bráno souhrnně za 1 měsíc) a ztráta vždy převažovala nad ziskem.57 

Poté, co popíšu průběh těchto bitev, zhodnotím číselné údaje o počtu způsobených 

a utrpěných ztrát včetně celkového počtu bojovníků, kteří se bitev zúčastnili. Následně 

porovnám vojenskou efektivitu irácké armády a pešmergů. V další části se zaměřím na 

jednotlivé proměnné a určím, které z nich způsobují odlišnou míru vojenské efektivity. 

 

2.6 Zdroje a sběr dat 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální téma, bude z knižních publikací 

možné čerpat pouze teoretickou část práce. Praktická část bude získána z primárních 

zdrojů, dále odborných článků od think-tanků věnujících se válečným konfliktům či 

oblasti Blízkého východu, jako například Carnegie Endowment for International Peace, 

Brookings Institution či RAND Corporation. Dalším užitečným zdrojem budou příspěvky 

uznávaných odborníků na konflikty a vojenská témata (K. Pollack, C. Talmadge, S. 

Biddle atp.) v důvěryhodných médiích. Údaje o průběhu bitev a dění na politické scéně 

Iráku a Iráckého Kurdistánu v posledních několika letech lze získat z médií a od 

zpravodajských agentur, jako je CNN, The Washington Post, Al-Jazeera, Reuters, Al-

Monitor a další. 

Nebude možné stanovit úplně přesný počet mrtvých v popisovaných bitvách, 

jelikož se stále jedná o čerstvé informace (z historického hlediska), výpovědi se různí a 

vzhledem k charakteru boje pravděpodobně nebudou zcela známé nikdy. Přesto lze v řadě 

případů stanovit alespoň přibližné hodnoty a o ně opřít analýzu. 

Výzkum a sběr dat bude začínat od června roku 2014, kdy byl vyhlášen chalífát 

IS, který se začal územně rozpínat ze Sýrie směrem do Iráku.58 Souvislosti s bojovou 

                                                           
56 Mapped: The Islamic State is losing its territory - and fast. Foreign Policy [online]. 2016-06-13 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://foreignpolicy.com/2016/03/16/mapped-the-islamic-state-is-losing-its-

territory-and-fast/. 
57 Cumulative gains and losses. In: IHS Markit [online]. [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: 

https://cdn.ihs.com/www/images/I-S-Militarily-2376x2856.jpg. 
58 LAHOUD, Nelly. The "Islamic State". Georgetown Journal of International Affairs. 2016, 17(2), 10-15. 
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efektivitou kurdských pešmergů a irácké armády bude nicméně nutné hledat i 

v předchozím období. Jak již napovídá teoretická kapitola, pro zkoumání příčin efektivity 

je podstatná například i historie vojenských převratů, která může mít vliv na aplikování 

tzv. coup-proofingu, tedy prevence proti převratům, která obecně snižuje vojenskou 

efektivitu ozbrojených složek. Komparace bude ale synchronní, protože budu zkoumat 

rozdílné ozbrojené složky ve stejném časovém úseku. Historické události budou vnímány 

pouze z hlediska toho, jak ovlivnily nebo mohly ovlivnit efektivitu ve zkoumaném 

období. 

Od těchto aspektů se bude odvíjet i sběr dat, která budou buď dichotomická (bude 

možné je vyjádřit prostým ano či ne), případně budou charakterizovat stupeň nebo míru 

nějakého fenoménu. Získaná data budou přehledně zorganizována a z jejich porovnání 

bude vycházet závěr práce. 
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3. Vybrané bitvy irácké armády proti Islámskému státu 

Následující stránky analyzují 4 bitvy svedené iráckou armádou a silami IS od 

června 2014 do června 2016. Bitvy se výrazně lišily jak ve vojenské efektivitě, tak 

v průběhu, a proto je lze považovat za dostatečně vypovídající (byť malý) vzorek pro 

účely mého zkoumání. 

 

3.1 Bitva o Mosul 2014 

Tato bitva se odehrála v červnu 2014 a znamenala ostudnou porážku irácké 

armády, která přes zhruba šedesátinásobnou přesilu (pokud počítáme dohromady iráckou 

armádu i policejní složky)59 nedokázala ubránit město proti IS. IS zaútočil na město ze 

západu a zpočátku se mu dařilo postupovat dál, ale vládním jednotkám se podařilo dostat 

až 90 % území zpět.60 Nicméně zhruba po 4 dnech bojů dobyli povstalci celé město. 

Irácká armáda tak velmi rychle kapitulovala a mnoho jejích členů se dopustilo dezerce. 

Kolem 2500 iráckých vojáků v tomto boji zahynulo, přestože údajně jejich armáda 

nekladla větší odpor a nedocházelo k žádným urputným bojům a snaze získat mosulské 

území zpět poté, co ho džihádisté znovu získali. Po této bitvě se IS zmocnil celé provincie 

Ninive včetně strategicky důležitých měst Fallúdža a Ramádí.61 

Útok na Mosul přitom nebyl překvapivý a Irák měl možnost se na něj připravit, 

jelikož již dříve armáda zatkla a vyslechla několik příslušníků IS, kteří prozradili, že se 

plánuje útok na Mosul právě v červnu. Navzdory tomu se nacházeli na kontrolních 

stanovištích na okraji města vždy jen dva muži, přes které se IS celkem bez potíží dostal. 

Jak již bylo řečeno, mnoho vojáků dezertovalo, ale někteří opustili bojiště na příkaz svých 

velitelů (není ale známo, kterých).62 Podle agentury Reuters byl na vině nedostatek zbraní 

a munice a rivalita mezi vysokými důstojníky. Kromě toho místní sunnité opovrhovali 

                                                           
59 Iraqi forces attack Mosul, a beleaguered stronghold for ISIS. The New York Times [online]. 2016 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/10/17/world/middleeast/in-isis-held-mosul-

beheadings-and-hints-of-resistance-as-battle-nears.html. 
60 Insurgents fight Iraqi forces in city of Mosul. Reuters [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.reuters.com/article/us-iraq-security-idUSKBN0EH1YH20140606. 
61 Isis insurgents seize control of Iraqi city of Mosul. The Guardian [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/10/iraq-sunni-insurgents-islamic-militants-

seize-control-mosul. 
62 Special report - How Mosul fell: An Iraqi general disputes Baghdad's story. Reuters [online]. 2014 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-gharawi-special-report-

idUKKCN0I30ZA20141014. 
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šíitským velitelem Gharáwím a nadšeně vítali příchozí džihádisty. Děla a tanky i jiná 

obrněná vozidla byla v tu chvíli nasazena na jiných místech v provincii Anbár, takže 

v Mosulu nebyla žádná či téměř žádná. Irácká armáda použila v boji minometnou palbu 

a bombardovala pozice IS z helikoptér. Islámský stát zde měl k dispozici vozy 

s automatickými zbraněmi a hojně využíval bombové sebevražedné útoky.63 Skutečný 

počet přítomných vojáků není jasný. Ti byli sice přítomni „na papíře“, ale kvůli 

korupčním praktikám, kdy vojáci dávají polovinu svého platu důstojníkům, aby 

ignorovali jejich nepřítomnost na bojišti, jich bylo méně.64 Reuters takto například hovoří 

o 25 tisících mužů, kteří měli být v Mosulu přítomni 6. června, ale ve skutečnosti jich 

mohlo být 10 tisíc. V průběhu bojů se pak dva z nejvyšších velitelů přemístili na okraj 

města, což v mužstvu vyvolalo dojem, že je vše ztraceno, a raději dezertovali.65 

Údaje o počtech jednotek na obou stranách se různí. Iráckých mužů mohlo být 

30 000 (60 000 i s policií66), ale i 25 nebo 10 tisíc.67 Každopádně jich ale bylo více než 

příslušníků IS. Ztráty na irácké straně se pohybují okolo 2 500 mužů68. IS měl k dispozici 

800 až 1 500 mužů, z nichž ztratil asi 105.69 Celkový výsledek bitvy byla drtivá porážka 

irácké armády, která se obešla téměř bez skutečného boje. 

 

3.2 Bitva o Ramádí 2014 

Po iráckých úspěších v provincii Anbár, kde armáda dokázala získat zpět Tikrít a 

Baidži s velmi důležitou ropnou rafinérií, došlo k překvapivé porážce v Ramádí. Hlavní 

boje trvaly od konce listopadu 2014 do poloviny května 2015 a jednalo se o pokus získat 

zpět Ramádí, které ovládal IS a o něž se obě strany doslova přetahovaly již od ledna 2014 

                                                           
63 Insurgents fight Iraqi forces in city of Mosul. Reuters [online]. 
64 V anglické literatuře se tento fenomén neexistujících vojáků nazývá ghost soldiers. 
65 Special report - How Mosul fell: An Iraqi general disputes Baghdad's story. Reuters [online]. 
66 Iraqi forces attack Mosul, a beleaguered stronghold for ISIS. The New York Times [online]. 2016 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/10/17/world/middleeast/in-isis-held-mosul-

beheadings-and-hints-of-resistance-as-battle-nears.html. 
67 Special Report: How Mosul fell - An Iraqi general disputes Baghdad's story. Reuters [online]. 2014 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-gharawi-special-report-

idUSKCN0I30Z820141014. 
68 Isis insurgents seize control of Iraqi city of Mosul. The Guardian [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/10/iraq-sunni-insurgents-islamic-militants-

seize-control-mosul. 
69 Insurgents fight Iraqi forces in city of Mosul. Reuters [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.reuters.com/article/us-iraq-security-idUSKBN0EH1YH20140606. 
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i po této porážce.70 Koalice vedená USA byla irácké armádě nápomocná ve formě 

organizovaných náletů, nicméně snažila se, aby výsledek bitvy byl hlavně zásluhou 

Iráčanů. V průběhu bojů si ale Iráčané stěžovali, že náletů není dostatek a také požadovali 

posílání stále nových posil z Bagdádu.71 Ve stejnou dobu Islámský stát opět útočil na 

Baidži, pravděpodobně proto, aby odvedl pozornost od Ramádí, což vázalo část iráckých 

jednotek stranou.72  

Boj se odehrával ve městě a jednalo se podle všeho o guerillový způsob boje, kdy 

se příslušníci IS ukrývali v domech, mezi kterými si vybudovali tunely, aby mohli 

zaútočit ze zálohy a poté ihned utéct. Dále používali nastražené výbušniny, útoky sniperů 

a sebevražedné útoky. Irácké jednotky se proto pohybovaly velmi pomalu, aby se vyhnuly 

těmto nástrahám, a snažily se přinutit IS vystoupit na volné prostranství, kde by byli jeho 

bojovníci snadným cílem.73 

Je patrné, že právě sebevražedné útoky byly rozhodující. Iráčané kromě toho 

dopustili zablokování jediné přístupové cesty, po které mohly přijít posily.74 Zdá se, že 

v tomto momentu jeden z iráckých velitelů (generál al-Fahdáví) nařídil ústup, přestože 

k tomu nebyl autorizován a irácká armáda měla proti IS výraznou početní převahu.75 

Podle amerického ministra obrany Cartera neměly irácké jednotky vůli bojovat a došlo 

k selhání velení.76 Iráčané poté spěšně vyklidili prostor a nechali na místě americké 

vybavení včetně desítek vozidel a několika tanků, které se posléze staly 

neoperovatelnými, nebo padly do rukou IS.77 Irácká vláda tuto verzi odmítla a označila 

                                                           
70 Islamic State overruns Anbar Operation Command, takes full control of Ramadi. FDD's Long War 

Journal [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/05/islamic-state-overruns-anbar-operations-command-

takes-full-control-of-ramadi.php. 
71 Iraqi forces fight IS militants at gates of Anbar provincial capital. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-idUSKBN0N72H920150417. 
72 Iraqi forces retake most of Baiji refinery from Islamic State. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-refinery-idUSKBN0N90F320150418. 
73 Iraqi forces fight to rout Islamic State militants from Ramadi. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-idUSKBN0ND1WQ20150422. 
74 Islamic State raises flag over local government HQ in Iraq's Ramadi. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-ramadi-

idUSKBN0O013X20150515. 
75 Iraqi commander who ordered troops to withdraw blamed for Ramadi's fall. The Guardian [online]. 2015 

[cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/18/iraqi-commander-who-

ordered-troops-to-withdraw-blamed-for-ramadis-fall. 
76 US: Iraqi forces lack will to fight ISIL. Al-Jazeera [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.com/news/2015/05/iraq-isil-ramadi-anbar-150524100705746.html. 
77 Fall of Ramadi: Pentagon fault's 'failure of leadership' by Iraqi Security Forces. NBC News [online]. 2015 

[cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/fall-ramadi-pentagon-faults-

failure-leadership-iraqi-security-forces-n361486. 
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za nepodloženou, nicméně posléze proběhl soudní proces s dotyčným velitelem 

zodpovědným za předčasný neautorizovaný ústup.78 

Irácká armáda během této bitvy zabila asi 8179 příslušníků IS (když nepočítáme 

nálety), Islámský stát připravil o život zhruba 200 Iráčanů.80 Celkový počet bojovníků, 

kteří se bitvy zúčastnili, není znám, ale koalice hovoří o mnohonásobné přesile irácké 

armády. 

 

3.3 Bitva o Ramádí 2015 

Od konce listopadu 2015 do začátku února 2016 trvala bitva o Ramádí, která 

skončila vítězstvím irácké armády. Ta by se ale pravděpodobně neobešla bez letecké 

podpory USA a dalších západních států. Ještě před začátkem této bitvy bylo nutné provést 

stovky „přípravných“ amerických náletů, aby mohla irácká armáda vůbec do města 

vstoupit. Irácký plán na opětovné získání musel být před tím odložen, jelikož se armáda 

nedokázala vypořádat s pozemními minami a také kvůli neshodám v irácké vládě 

způsobeným sektářskými rozdíly.81 Na druhou stranu se ale jednalo po dlouhé době o 

první bitvu, ve které se irácká armáda nespoléhala na šíitské milice. Ty měly spíše 

podpůrnou roli a nacházely se v okolí města, aby nedocházelo ke sporům s místním 

převážně sunnitským obyvatelstvem.82  

Nejmenovaný americký velitel se o průběhu opětovného dobývání města vyjádřil 

v tom smyslu, že postup před samotnou ofenzivou byl velmi pomalý a frustrující.83 Jeden 

brigádní generál popisoval, že Iráčané nebyli dlouho schopni výraznějšího pokroku, když 

pokaždé několik dní postupovali a poté se na několik dní zastavili (jeden irácký velitel 

divize byl dokonce odvolán, protože odmítal dále postupovat), a tak to šlo stále dokola. 

                                                           
78 Iraq's Abadi orders commanders to face trial over Ramadi withdrawal. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reforms-

idUSKCN0QL05M20150816. 
79 Vlastní výpočet na základě údajů agentury Reuters, Al-Jazeera a Iraqi News od 21.11.2014 do 23.4.2015. 

Všechny příslušné zdroje jsou zmíněny na konci této práce. 
80 Odhad na základě údajů agentury Reuters, Al-Jazeera, The Washington Post a The Daily Mail od 

22.11.2014 do 15.5. Všechny příslušné zdroje jsou zmíněny na konci této práce. 
81 U.S. says Iraqis ready to force ISIS out of Ramadi. CBS News [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: http://www.cbsnews.com/news/us-says-iraqis-ready-to-force-isis-out-of-ramadi-with-air-support/. 
82 Iraqi army declares first major victory over Islamic State in Ramadi. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-ramadi-

idUSKBN0UA06P20151227. 
83 How Iraqi forces drove ISIS from Ramadi. Newsweek [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://europe.newsweek.com/iraqi-forces-fighting-isis-ramadi-fallujah-mosul-430042?rm=eu. 
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Iráčané si podle jeho slov zpočátku ani nevěřili, že by byli schopni město dobýt, ale 

s notným přispěním koaličních náletů se to irácké armádě podařilo.84  

Islámský stát v této bitvě o Ramádí využíval útoků sniperů, minomety, ruční 

protitankové granátomety, těžké kulomety, protiletadlová děla, improvizovaná 

explozivní zařízení v podobě nákladních vozidel naplněných výbušninami, obrněné 

transportéry.85 Koalice proti všem těmto zbraním a sniperům prováděla vzdušné nálety, 

a to za přispění helikoptér irácké armády.86 

I v této bitvě měla irácká armáda přesilu – asi 10 000 mužů87 bojovalo proti 1 až 

2 tisícům džihádistů.88 Iráčanů zde zemřelo 150,89 bojovníků IS okolo 700.90 

 

3.4 Bitva o Fallúdžu 2016 

Poslední bitva o Fallúdžu znamenala další vítězství irácké armády. Začala na 

konci května 2016 a během června se Iráčanům podařilo vytlačit IS z tohoto strategicky 

významného města. Dobytí Fallúdži bylo pro iráckou armádu snazší, než se původně 

čekalo, nicméně v porovnání s podobnou bitvou, kterou v tomto místě svedli Američané 

roku 2004, trvala dlouho.91 Ve srovnání s bitvou o Ramádí Iráčané ve Fallúdži nebyli 

tolik podporováni koalicí – USA sice provedly asi 100 náletů, ale Iráčané odmítli jejich 

pomoc ve formě útočných helikoptér a poradců pro pozemní boj. Britský generál 

Chalmers se vyjádřil, že irácká armáda se již dokázala přizpůsobit taktikám IS, naučila se 

                                                           
84 Ibid. 
85 Ministry of Defence: RAF air strikes in Iraq and Syria: December 2015. GOV.UK [online]. 2015 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-

monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-december-2015. 
86 Ministry of Defence: RAF air strikes in Iraq and Syria: January 2016. GOV.UK [online]. 2016 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-

monthly-list/january-2015. 
87 Ramadi Is ‘Fully Liberated’. The Atlantic [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/iraq-ramadi-isis/422001/. 
88 Iraq forces suffer casualties as they advance in Anbar. Al-Jazeera [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/07/iraq-forces-suffer-casualties-advance-anbar-

150724131600351.html. 
89 Iraq army penetrates final ISIS stronghold in Ramadi. The Nation [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://nation.com.pk/international/10-Feb-2016/iraq-army-penetrates-final-isis-stronghold-in-

ramadi. 
90 Iraqi tribal force announces death of 700 ISIS militants in recent clashes in Anbar. Aranews [online]. 

2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://aranews.net/2016/01/iraqi-tribal-force-announces-death-of-700-

isis-militants-in-recent-clashes-in-anbar/. 
91 USA Fallúdžu dobývala 9 dní, kdežto Iráčané déle než měsíc. 
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na ně reagovat a posílila svou sebedůvěru.92 Vzhledem k tomu, že se Fallúdža nachází 

v podstatě v těsné blízkosti Bagdádu a tedy ještě blíže než Ramádí, je možné, že tento 

fakt sehrál určitou roli v přípravě na bitvu a umožnil přijmout nová opatření, která zvýšila 

vojenskou efektivitu. 

Koaliční letecké útoky opět přispěly k porážce IS, ale nebylo možné je využít 

naplno, jelikož se příslušníci skrývali v domech mezi civilisty, které by útoky mohly 

zabít.93 Podle slov velitele operace na osvobození Fallúdži al-Sádího nekonzultovali 

Iráčané pozemní boj ani s Američany ani s Íránci, plán na osvobození města byl 

vypracován pouze iráckými veliteli bez spolupráce s koaličními poradci a posléze 

dokonale proveden. Přiznal ale také, že pouze speciální protiteroristické jednotky jsou 

schopné se pohybovat po městě a bojovat mezi domy a naznačil, že „obyčejné“ jednotky 

na to samy nestačí.94 

Boje se na irácké straně zúčastnilo asi 35 000 mužů, z nichž zhruba 400 až 900 

zahynulo.95 Z řad IS zde zahynulo od 1 80096 do 2 500 mužů z přítomných 3 500 až 

4 000.97 

 

 

 

 

 

                                                           
92 The Iraqis' win over ISIS in Fallujah was considerably easier than expected. Military Times [online]. 

2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.militarytimes.com/story/military/2016/06/27/five-week-

battle-fallujah-shorter-than-expected/86436890/. 
93 Inside the battle to take back Fallujah from ISIS. CBS News [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: http://www.cbsnews.com/news/rare-look-at-front-line-in-battle-to-take-fallujah-back-from-isis/. 
94 Head of Fallujah liberation offers views on upcoming Mosul battle. Al-Monitor [online]. 2016 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/fallujah-iraq-saadi-is.html. 
95 Iraqi troops pay heavy price for Fallujah victory. Middle East Eye [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-iraqi-troops-heavy-toll-fallujah-victory-

revealed-324505210. 
96 Iraqi general: 'The battle for Falluja is over'. CNN [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2016/06/26/middleeast/falluja-liberated-isis/. 
97 About 2,500 IS militants killed in Fallujah: Iraqi commander. DECCAN Chronicle [online]. 2016 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://www.deccanchronicle.com/world/middle-east/210616/about-2500-is-

militants-killed-in-fallujah-iraqi-commander.html. 
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3.5 Zhodnocení vojenské efektivity irácké armády 

Efektivitu nejprve zhodnotím na základě výpočtu v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: 

 
Počet zabitých 

protivníků 
 

Poměr mrtvých k celkovému počtu 

účastníků bitvy 

Bitva Iráčané IS poměr Iráčané 
Podíl 

(v %) 
IS 

Poměr 

(v %) 

Mosul 

2014 
105 2500 1:23,1 

2 500 

z 10 000 

až 30 000 

4-25 % 

105 z 

800 až 1 

500 

7-13 % 

Ramádí 

2014 
81 200 1:2,5 - - - - 

Ramádí 

2015 
700 150 1:0,2 

150 z 10 

000 
1,5 % 

700 

z 1 000 

až 2 000 

35-70 % 

Fallúdža 

2016 

1 800 až 

2 500 

400 až 

900 

1:0,16-

0,5 

400 až 

900 z 35 

000 

1,1-2,6 

% 

1 800 až 

2 500 

z 3 500 

až 4 000 

45-71 % 

 

Z těchto údajů je zřejmé, že efektivita irácké armády má v průběhu boje proti IS 

vzestupnou tendenci. Ze zkoumaných bitev byla nejméně efektivní v bitvě o Mosul, 

naopak nejlépe si vedla v bitvě o Fallúdžu v roce 2016. Ve všech těchto bitvách měla 

zároveň irácká armáda několikanásobnou početní převahu, kterou ale nedokázala využít. 

Vypovídací hodnotu ale nemají pouze číselné hodnoty, je třeba také shrnout 

samotný průběh bitev. Asi nejviditelnější ukázkou irácké vojenské neefektivity byl fakt, 

že docházelo k rozsáhlé dezerci v jejích řadách, chyběla vůle jak mužstva, tak velení dále 

se pohybovat, a naopak nechyběla ochota poměrně rychle kapitulovat. S tímto souvisí 

problém chybějících vojáků, kteří se vyskytují pouze „na papíře“, ale ve skutečnosti se 

nehlásí do služby, což nutně znesnadňuje přehled o tom, s jakými zdroji je možné počítat. 
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Z průběhu bitev je zřejmé, že by se irácká armáda v žádném případě neobešla bez 

výrazné podpory koaličního letectva. Je zarážející, že zdroje neuvádějí operace iráckého 

letectva, pouze v případě bitvy o Ramádí roku 2015 byla zmíněna podpora iráckých 

helikoptér. Irák přitom vlastním letectvem disponuje, nicméně nemá personál, který by 

ho byl schopný efektivně obsluhovat.98 Přestože se může spolehnout na leteckou podporu 

koalice vedené USA, dochází ke stížnostem, že náletů je příliš málo. To indikuje velkou 

závislost irácké armády na cizí pomoci (a to i přes jejich početní převahu) a neschopnost 

využívat vlastní dělostřelectvo. 

Během zmíněných bitev měli Iráčané velké potíže se sebevražednými útoky IS, 

kterým nebyli schopni vzdorovat, a i obecně se zdá, že irácká armáda není uzpůsobená 

boji ve městě doslova od domu k domu, ale spíše by byla efektivnější na volném 

prostranství. Kromě toho bitva o Mosul roku 2014 ukázala, že ani zpravodajské informace 

o pravděpodobném útoku IS nemusí být rozhodující a irácká armáda může bitvu prohrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Iraq's Air Force Undergoes a Sixth Incarnation. Stratfor: Worldview [online]. [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.stratfor.com/analysis/iraqs-air-force-undergoes-sixth-incarnation. 
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4. Vybrané bitvy pešmergů proti Islámskému státu 

Nyní zde budou popsány 4 bitvy, ve kterých se střetli pešmergové s bojovníky IS, 

a to od srpna 2014 do května 2016. Jedná se o bitvy, o kterých bylo možné shromáždit 

největší množství informací a zároveň zde můžeme pozorovat rozdíly v průběhu i 

výsledku bitev. 

 

4.1 Zumar a Sindžár 2014 

Bitva o Zumar začala již v noci 1. 8. 2014, kdy na město zaútočil Islámský stát99, 

a skončila o dva dny později, 3. 8.100 Kurdové v ní ztratili město Zumar a v návaznosti na 

to i Sindžár. Zpočátku se dařilo více Kurdům, kteří zatlačili IS zpět, ale potom se stáhli, 

aby umožnili irácké armádě pozice IS bombardovat, načež druhý den IS město obsadil.101 

Zdá se, že IS Kurdy tímto útokem, který provedl hned ze tří stran na město Zumar, 

překvapil. Hned po Zumaru IS dobyl Sindžár (3. 8.), kde zmasakroval místní Jezídy. 

Jejich zástupce pak média informoval, že pešmergové z města odešli dříve než samotní 

civilisté a nebyli příliš ochotní bojovat. Jako důvod neochoty či neschopnosti v případu 

boje o Sindžár náznakem uvedl korupci ve vedení pešmergů a osobní selhání velitelů. 

Během této bitvy si Kurdové počínali chaoticky. Podle některých zdrojů může být 

důvodem rozdělení pešmergů na dvě části, kdy jedna část odpovídá vládnoucí straně KDP 

a druhá straně PUK.102 V momentu těchto bitev také ještě pešmergové neměli k dispozici 

těžké zbraně, které po těchto prohraných bitvách obdrželi od Německa či Francie a 

započali trénink v jejich ovládání.103 Bojovníci IS pak na Zumar zaútočili v pickupech 

vybavených namontovanými zbraněmi. V Sindžáru využil IS útoků ostřelovačů, 

přepadení, improvizovaných výbušných zařízení a sebevražedných útoků.104 

                                                           
99 Irak: violents affrontements entre Kurdes et jihadistes. RFI [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140803-etat-islamique-attaque-frontiere-kurde-nord-ouest-irak/. 
100 Islamic State captures Iraqi town, oil field - witnesses. Reuters [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/iraq-security-idUSL6N0Q906020140803. 
101 Irak: les Kurdes reculent face aux djihadistes. Le Figaro [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/03/01003-20140803ARTFIG00161-irak-les-kurdes-reculent-

face-aux-djihadistes.php. 
102 KDP je Kurdská demokratická strana v Iráku v čele s prezidentem Kurdistánu Masúdem Barzáním, PUK 

je Vlastenecká unie Kurdistánu. 
103 Peshmerga look to restore image after defeats. Al-Monitor [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/09/iraq-kurdish-forces-peshmerga-gain-ground-is.html. 
104 United States Army Training and Doctrine Command: Battle for Sinjar, Iraq. 2016. Dostupné také z: 

https://info.publicintelligence.net/USArmy-BattleforSinjar.pdf. 
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Současně s městy Zumar a Sindžár se IS podařilo získat i město Wana v blízkosti 

Mosulské přehrady, čímž si k této přehradě IS otevřel cestu a následně ji (na krátkou dobu 

několika dní) dobyl.105 

Koalice vedená USA v bitvě o Zumar nezasáhla; začala se angažovat až 8. srpna, 

kdy již byl Zumar i Sindžár v rukou Islámského státu.106 

Pollack komentuje tyto bitvy v tom smyslu, že se nejedná o ukázku selhání 

pešmergů a důkaz katastrofální vojenské neefektivity (nicméně ani nepovažuje pešmergy 

za zvláště efektivní). Toto jeho tvrzení vyplývá z argumentu, že území, o které se 

bojovalo, nebylo jádrem kurdského území, a kromě toho tam žije jezídská menšina, 

kterou pešmergové budou bránit přirozeně méně ochotně než vlastní lid. Kromě toho 

využil IS momentu překvapení a zaskočil lehce vyzbrojené pešmergy, rozmístěné na 

příliš velkém území, těžkými zbraněmi.107 

Podle kurdských zdrojů zemřelo v boji 13 pešmergů a 76 bojovníků IS108. 

Alternativní zdroje hovoří o 14 padlých pešmerzích a 100 džihádistech.109 Počet 

účastníků boje nebylo možné zjistit. 

 

4.2 Kirkúk 2015 

Na přelomu ledna a února 2015 proběhla krátká bitva o město Kirkúk, které se 

pešmergům podařilo po jistých komplikacích ubránit. Poté, co se z něj stáhla irácká 

armáda v roce 2014, byl pod vládou Iráckého Kurdistánu.110 IS na město zaútočil 30. 

ledna tak, že využil mlhy a provedl překvapivý útok pomocí středně těžkých a těžkých 

zbraní, kterému ještě předcházely dva sebevražedné útoky. Ozbrojení sebevražední 

útočníci IS se snažili rychle dostat na střechu jednoho z hotelů a zaujmout tam 

                                                           
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 POLLACK, Kenneth. Iraq: Understanding the ISIS offensive against the Kurds. Brookings [online]. 

2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2014/08/11/iraq-

understanding-the-isis-offensive-against-the-kurds/. 
108 Irak: violents affrontements entre Kurdes et jihadistes. RFI [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140803-etat-islamique-attaque-frontiere-kurde-nord-ouest-irak/. 
109 Islamic State target Iraqi and Kurdish troops. Al-Jazeera [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/fighters-target-iraqi-kurdish-troops-

201482134719998410.html. 
110 Iraq's Kirkuk has curfew imposed amid fierce fighting. BBC News [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31061308. 
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strategickou pozici, ale byli pešmergy zneškodněni dříve, než tak mohli učinit.111 26 

pešmergů včetně jednoho generála zde zahynulo.112   IS se krátce podařilo získat několik 

vesnic v okolí Kirkúku včetně jedné ropné stanice, kterou podle výpovědi svědků tucty 

z nich obklíčily.113 Ještě ten samý den pešmergové získali ropnou stanici zpět a vzápětí 

poté i obsazené vesnice okolo Kirkúku.114 Asi 45 příslušníků IS bylo zabito v Kirkúku a 

okolních vesnicích, z toho v samotném městě 3.115 Jeden zdroj hovoří dokonce o celkem 

300 zabitých příslušnících IS v Kirkúku, okolních vesnicích a ropném poli Khabbaz.116 

Celkový počet bojovníků na obou stranách ale nebylo možné zjistit. Z videozáznamu117 

je patrné, že pešmergové v této oblasti používají improvizovaná vozidla a humvee 

vybavená kulomety a dále spíše lehké zbraně. Během této krátké bitvy došlo sice ke 

koaličním náletům, nezdá se ale, že by měly na průběh bitvy nějaký vliv. Není mi alespoň 

znám žádný zdroj, který by tvrdil opak. 

 

4.3 Sindžár 2015 

Kurdský pokus získat zpět město Sindžár v listopadu 2015 skončil vítězstvím 

pešmergů, které následovalo po pouhých 3 dnech boje. Islámský stát nekladl téměř žádný 

odpor a rychle se z boje stáhl.118 Zapůsobila nejen výrazná početní převaha Kurdů (7 000 

Kurdů, převážně pešmergů a 500 Jezídů proti 600 členů IS), ale především koaliční 

nálety. Ty se odehrály nejen v průběhu této krátké bitvy o Sindžár, ale také měsíce před 

                                                           
111 Top officer killed as Iraq Kurds repel major IS attack. Middle East Eye [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/top-officer-killed-iraq-kurds-repel-major-attack-

703277199. 
112 ISIL fighters driven back from Iraqi oil town of Kirkuk. Al-Jazeera [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/01/kurdish-commander-dies-kirkuk-battle-

150130143619473.html. 
113 Islamic State seizes oil facility in north Iraq, 15 workers missing. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/mideast-crisis-iraq-oil-idUSL6N0VA03L20150131. 
114 Kurds retake oil facility in north Iraq, 15 workers still missing. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-idUSKBN0L406N20150131. 
115 Islamic State attacks Kurdish outposts across Iraq. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-violence-idUSKBN0L30OI20150130. 
116 Peshmerga forces killed 300 ISIS elements, should be provided with arms, says Kirkuk governor. Iraqi 

News [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.iraqinews.com/iraq-war/peshmerga-forces-

killed-300-isis-elements-provided-arms-says-kirkuk-governor/. 
117 Battles rage for control of Iraq's Kirkuk. Al-Jazeera [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2014/12/battles-rage-over-control-iraq-kirkuk-

2014123018521606138.html. 
118 Iraqi Kurd leader declares Sinjar 'liberated' from ISIL. Al-Jazeera [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/11/iraqi-kurd-leader-declares-sinjar-liberated-isil-

151113143220384.html. 
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ní. Bez soustavného oslabování pozice IS pomocí těchto náletů by kurdské vítězství 

pravděpodobně nebylo vůbec možné, což sami pešmergové přiznávají.119 

Není rovněž jasné, jak velké zásluhy na vítězství si mohou připsat pešmergové 

z Iráckého Kurdistánu, jelikož představitelé PKK (Strany kurdských pracujících 

vzniknuvší v Turecku) tvrdí, že to byli oni, kdo v Sindžáru a jeho okolí 15 měsíců před 

zkoumanou bitvou bojovali, a pešmergové poté v podstatě „přišli k hotovému“. Zdá se 

rovněž, že na místo této rozhodující bitvy dorazily jednotky PKK a začaly bojovat o 

několik hodin dříve než iráčtí pešmergové, kteří podle zdrojů z PKK nebojovali vůbec 

nebo téměř vůbec.120 Protože se ale jedná o organizaci nepřátelskou vůči Iráckému 

Kurdistánu, mohou být tyto výroky záměrně nepravdivé nebo zavádějící. 

Jako prevenci proti budoucím útokům na město vytvořili pešmergové na jih od 

města nárazníkovou zónu a zablokovali dálnici vedoucí městem na obou koncích, kterou 

IS využíval pro transport ropy, zbraní, bojovníků atd. mezi Irákem a Sýrií.121 

Nebylo bohužel možné zjistit, kolik nebo jestli vůbec nějaké jednotky Iráckého 

Kurdistánu v tomto boji padly (Kurdistan24 tvrdí, že na kurdské straně žádné oběti 

nebyly122), ale vzhledem k jeho krátkému trvání, velké početní převaze a vydatné pomoci 

ze strany koalice vedené USA je pravděpodobné, že ztráty byly minimální. 70123 až 100124 

bojovníků IS bylo zabito, část z nich zahynula díky náletům. 

 

4.4 Khazir 2016 

Krátká dvoudenní ofenzíva pešmergů v oblasti Khazir mezi Mosulem a kurdským 

Erbílem se odehrála na konci května 2016 a pešmergové zde zaznamenali další vítězství. 

                                                           
119 Sinjar aftermath highlights Islamic State resilience in Iraq. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-islamicstate-insi-

idUSKBN0TQ1WH20151207. 
120 Kurdish fighters retake Iraqi city of Sinjar from ISIS. The New York Times [online]. 2015 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/11/14/world/middleeast/sinjar-iraq-islamic-

state.html?_r=0. 
121 Peshmerga Forces Liberate Shingal. Kurdistan24 [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.kurdistan24.net/en/news/6e1be080-0b63-4317-8a27-e79ce17e4797/Peshmerga-Forces-

Liberate-Shingal. 
122 Ibid. 
123 U.S. advisors aid Kurdish offensive in Iraq but away from fighting. Reuters [online]. 2015 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-usa-

idUSKCN0T11M320151112. 
124 Peshmerga commander: 100 ISIS killed so far in Shingal. Rudaw [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.rudaw.net/english/kurdistan/121120159. 
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Kurdské jednotky zde získaly celkem 9 vesnic za pomoci náletů USA a kanadských 

poradců.125 Tentokrát se jednalo o velmi těžké boje, při kterých se pešmergové nemohli 

spoléhat pouze na koaliční nálety, které nicméně opět byly velmi důležité.126 Z 5 500 

přítomných Kurdů zde údajně zahynuli pouze 4, kdežto na straně IS bylo asi 140 

mrtvých.127 Z předchozích bitev se prý pešmergové poučili, a přestože bylo jedinců 

ochotných zde bojovat více, dostali ti bez vojenského výcviku povel zdržet se boje. 

Dřívějších bitev se podle serveru Al-Monitor totiž účastnili i netrénovaní bojovníci, kteří 

způsobovali zmatek. Bojové schopnosti pešmergů se údajně také od minulých bojů 

zlepšily (v tom smyslu, že utrpěli menší ztráty) díky tréninku a nabytým zkušenostem.128 

Pokud si odmyslíme přítomnost koaličních letounů, měl v oblasti Khazir Islámský 

stát velkou technickou převahu, o čemž vypovídá fakt, že pešmergy jejich vojenské 

vybavení podle jejich vlastních slov překvapilo.129 Jako asi ve většině bitev, i zde byla 

velkým problémem improvizovaná výbušná zařízení ve vozidlech (VBIED) rozmístěná 

IS, která ale byli pešmergové schopni zneškodnit pomocí protitankových řízených střel 

MILAN. IS dále využíval minometné palby.130 Ve výpovědi pro server Kurdistan24 jeden 

ze zúčastněných pešmergů prohlásil, že IS nevedl nebo nevede pozemní boj, ale vysílá 

pouze sebevražedné útočníky.131 

IS den po bitvě znovu zaútočil a pokusil se dobýt území zpět, ale nepodařilo mu 

to. To indikuje, že byli pešmergové efektivní, co se týká schopnosti udržet získané 

území.132 

 

                                                           
125 Les forces kurdes reprennent 9 villages à l'Etat islamique en Irak. VOA Afrique [online]. 2016 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://www.voaafrique.com/a/les-forces-kurdes-reprennent-9-villages-a-l-etat-

islamique-en-irak/3352119.html. 
126 Peshmerga gaining ground en route to Mosul. Al-Monitor [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/iraq-mosul-peshmerga-islamic-state-war-southeast-

offensive.html. 
127 Les forces kurdes reprennent 9 villages à l'Etat islamique en Irak. VOA Afrique [online]. 

128 Peshmerga gaining ground en route to Mosul. Al-Monitor [online]. 2016. 
129 Ibid. 
130 Peshmerga advance in the east of Mosul. Kurdistan24 [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.kurdistan24.net/en/news/051d5fce-5b91-411a-ab1e-b61fd4ca40a8/Peshmerga-advance-in-

the-east-of-Mosul. 
131 Peshmerga successfully complete operation east of Mosul. Kurdistan24 [online]. 2016 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: http://www.kurdistan24.net/en/news/6a8cc926-dcdc-41f3-811b-

bd4984219e02/Peshmerga-successfully-complete-operation-east-of-Mosul. 
132 Peshmerga gaining ground en route to Mosul. Al-Monitor [online]. 2016. 
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4.5 Zhodnocení vojenské efektivity Kurdů (pešmergů) 

Stejně jako v případě irácké armády jsem zanesla výpočty vojenské efektivity 

v jednotlivých bitvách do tabulky. 

Tabulka č. 2: 

 Počet zabitých 

protivníků 

 Podíl mrtvých k celkovému počtu 

účastníků bitvy 

Bitva Pešmergové IS Poměr Pešmergové 
Podíl 

(v %) 
IS 

Podíl 

(v %) 

Zumar a 

Sindžár 

2014 

76-100 13-14 
1:0,13-

0,18 
- - - - 

Kirkúk 

2015 
45-300 26 

1:0,09-

0,58 
- - - - 

Sindžár 

2015 
70-100 0 N/A133 0 z 7000 cca 0% 

70-

100 z 

600 

11,7-

16,7 % 

Khazir 

2016 
140 4 1:0,03 4 z 5500 0,07 % - - 

 

Když se podíváme na poměr způsobených ztrát a utržených ztrát, můžeme 

pozorovat, že se zde neobjevuje tak výrazný výkyv ve vojenské efektivitě, která je 

(alespoň ve srovnání s iráckou armádou) poměrně stabilní. V případě pešmergů nebylo 

většinou možné zjistit, kolik bojovníků se vůbec bitvy zúčastnilo, ale lze předpokládat, 

že měli oproti IS početní převahu, i když zřejmě ne tak výraznou jako Iráčané. 

Pro popsané bitvy pešmergů byly klíčové koaliční nálety. V bitvě o Zumar a 

Sindžár roku 2014 žádné neproběhly, a tato bitva skončila porážkou pešmergů. Během 

bitev o Sindžár roku 2015 a Khazir 2016 byli naopak Kurdové podporováni koalicí, což 

jim výrazně pomohlo zmíněné bitvy vyhrát. Výjimku tvoří bitva o Kirkúk, kde, jak již 

bylo zmíněno, nálety proběhly, ale pravděpodobně nebyly rozhodující a pešmergové by 

se asi obešli i bez jejich pomoci. 

                                                           
133 Totální převaha efektivity pešmergů. 



36 
 

Za povšimnutí stojí také zmínky o chaotickém počínání pešmergů v první bitvě o 

Sindžár a fakt, že zde rychle kapitulovali a výrazněji se nepokusili bojovat. K vojenské 

efektivitě rovněž určitě nepřispělo to, že před bitvou o Khazir roku 2016 se bojů účastnili 

i netrénovaní Kurdové, kteří jistě chaos ještě umocnili. Zvláštně působí i výpovědi o 

druhé bitvě o Sindžár, kde si možná iráčtí pešmergové připsali část zásluh bojovníků 

PKK, podle jejichž slov pešmergové tehdy téměř nebojovali. 
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5. Srovnání vojenské efektivity irácké armády a 

pešmergů 

Pokud bychom měli hodnotit vojenskou efektivitu pouze na základě poměru 

zabitých protivníků ku způsobeným ztrátám, vyšli by z tohoto srovnání pešmergové 

(alespoň v letech 2014 a 2015) jako jednoznačně více efektivní armáda. Irácká armáda 

byla hlavně v bitvě o Mosul katastrofálně neefektivní s výsledkem 1:23,1, následovalo 

mírné zlepšení v první bitvě o Ramádí. V druhé bitvě o Ramádí a následující bitvě o 

Fallúdžu již byla míra vojenské efektivity srovnatelná s pešmergy. Ze všech popsaných 

bitev byl pak nejlepší irácký výsledek 1:0,16 a nejlepší výsledek pešmergů 1:0,03. 

Toto hodnocení je ale bohužel poněkud problematické, a to hned z několika 

důvodů. Nezkoumala jsem všechny bitvy obou stran proti Islámskému státu, údaje 

poskytnuté Iráčany i Kurdy mohou být upravené tak, aby vyznívaly v jejich větší 

prospěch, a kromě toho počet zabitých bojovníků IS v některých případech zahrnuje i ty, 

kteří byli zabiti koaličními nálety (přestože jsem se snažila zjistit údaje bez náletů). Mimo 

to je téma boje proti IS velmi nové, a zatím je zdrojů a dat o jeho průběhu málo, nebo 

mohou být neúplné. 

Faktický vývoj bojů napovídá, že jak pro IA (iráckou armádu), tak pro pešmergy 

byla pomoc koalice vedené USA klíčová a obě strany vykazovaly jistou chaotičnost i 

špatnou schopnost vypořádat se se sebevražednými útoky. Je ale třeba připomenout, že 

Iráčané mají profesionální armádu a disponují lepšími zbraněmi než iráčtí Kurdové. Přes 

výše zmíněné nedostatky se proto domnívám, že když vezmeme v úvahu průběh bitev i 

jejich výsledky (přestože vojenská efektivita se automaticky nerovná vítězství v bitvě), 

lze konstatovat, že vojenská efektivita pešmergů byla (vyloučíme-li katastrofální porážku 

Iráčanů u Mosulu) mírně vyšší než vojenská efektivita irácké armády. 

Co se týká jedné ze zkoumaných proměnných, početní převahy, konstatuji na 

základě obou tabulek, že právě početní převaha v tomto případě vyšší vojenskou 

efektivitu nezpůsobila. Irácká armáda měla pokaždé několikanásobnou vojenskou 

převahu nad Islámským státem, vyšší než pešmergové nad IS, a přesto ji nedokázala 

využít a proměnit ve vojenskou efektivitu. 

 



38 
 

6. Proměnné ovlivňující míru vojenské efektivity 

Výše jsem představila průběh sledovaných bitev a stručně nastínila zejména 

poměry ztrát, které fakticky definují mou závislou proměnnou a také související poměry 

sil. Níže se podrobněji zaměřením na alternativní vysvětlující proměnné (viz teoretická 

kapitola). 

 

6.1 Organizační praxe 

Jak jsem již zmínila v teoretické části, organizační postup se skládá ze způsobu, 

jakým jsou vojáci povyšováni (na základě jakých kvalit), tréninkového režimu, způsobu 

činění rozhodnutí a toku informací napříč jednotkami. Všechny tyto součásti přitom 

souvisí s vnímáním hrozby a dále ovlivňují základní taktiku a komplexní operace. 

 

6.1.1 Irák 

Organizační praxe v irácké armádě je jednoznačně jednou z proměnných, která 

snižuje její vojenskou efektivitu. Irácká armáda se po pádu Saddáma Husajna roku 2003 

měla přebudovat na profesionální armádu, a proto byly její staré struktury rozpuštěny a 

zahájilo se budování nové armády pod dohledem USA. Tento dohled ale skončil roku 

2011, kdy se Američané z Iráku stáhli a zanechali irácké ozbrojené složky ne zcela 

dotvořené. Tento fakt se posléze podepsal na vojenské efektivitě armády.134 

Ve snaze vytvořit nové jednotky po jejich rozpuštění v roce 2003 do nich byli 

dosazeni nekvalifikovaní muži podle politického klíče, a to často na vedoucí pozice. 

Irácká vláda má rovněž tendenci místo nápravy chyb v již existujících vojenských 

institucích zakládat instituce nové a paralelní, na jejichž dobré vedení ale nemá dostatečné 

finanční prostředky. Výjimkou v irácké armádě nejsou nekvalifikovaní důstojníci a 

tolerance k absentérství. Jmenování do armádních funkcí je podmíněno etnicko-

sektářskými kvótami a funkcionáři mohou být vystaveni zastrašování ze strany 

politických skupin a milicí, případně se mohou stát obětí vraždy, povyšování probíhá na 

základě prokázané loajality.135 

                                                           
134 KNIGHTS, Michael. The future of Iraq’s armed forces. Al-Bayan Center Publication Series, 2016. 
135 Ibid. 
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K některým aspektům tréninku irácké armády se ještě vrátím v jedné 

z následujících kapitol, ale v této kapitole popíšu jeho znaky, které jsou pro organizační 

postup klíčové. Trénink nebyl realistický, pečlivý ani častý, protože si irácká vláda a 

hlavně bývalý premiér Malíkí nepřál, aby armáda byla trénována realisticky a mohla tak 

ohrozit jeho moc.136 Funguje zde rozsáhlá korupce a s ní související ztráta hrdosti 

mužstva v tuto instituci, zmíněná možnost zastrašování či vraždy a dvojité břemeno, které 

na zbývající loajální jednotky klade nepřítomnost části jednotky, která podplatila velitele, 

aby nemusela ten den nastoupit do služby.137 

Podle toho, že role koaličních poradců v Iráku spočívá mimo jiné v pomoci 

s činěním rozhodnutí, koordinaci jednotek či přivoláváním letecké podpory138, můžeme 

učinit závěr, že irácká armáda není schopna (ani po letech výcvikových misí USA a jejich 

spojenců) činit správná rozhodnutí, jak se v bitvě zachovat, a tok informací mezi 

jednotkami zřejmě není nejlepší. 

 

6.1.2 Irácký Kurdistán 

Vzhledem k velké politizaci pešmergů (o které se zmíním později v této práci) je 

logické, že ani u nich neprobíhá povyšování zcela na základě zásluh a projevených 

schopností, nýbrž podle stranické příslušnosti a loajality konkrétního člověka. 

Tréninkový režim je možná ještě horší než v případě irácké armády, protože IA 

alespoň obdržela trénink v základních dovednostech, i když ho nebyla schopna vstřebat 

a použít. Naproti tomu pešmergové se většinou učí pouze základní ovládání zbraní a 

pochodování, další dovednosti získávají takzvaně „za pochodu“ a svépomocí.139 

Také v případě pešmergů není možné účinně koordinovat postup jednotek, jelikož 

je zde kvůli fragmentaci několikanásobný řetězec velení.140 Pešmergové ostatně nejsou 

organizovaní jako běžná armáda. Jsou zvyklí bojovat v malých jednotkách, které mohou 

                                                           
136 BIDDLE, Stephen, Julia MACDONALD a Ryan BAKER. Small footprint, small payoff: The military 

effectiveness of security force assistance. Journal of Strategic Studies. 2017, 1-54. 
137 Knights, 2016. 
138 TALMADGE, Caitlin a Austin LONG. Why the U.S. (still) can’t train the Iraqi military. The Washington 

Post. 2015. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/09/22/why-the-u-

s-still-cant-train-the-iraqi-military/. 
139 Foreign troops training Kurdish peshmerga fighters encounter language barriers, lack of basic 

skills. National Post [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://news.nationalpost.com/news/world/anti-isis-coalition-training-kurdish-peshmerga-fighters. 
140 HAM, 2016. 
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být navíc zformovány dočasně podle toho, kdo má právě čas bojovat. Pešmergové totiž 

často mají ještě druhé povolání, do kterého se cca po jednom týdnu ve službě vracejí.141 

Toto podle mě způsobuje nedostatky, co se týká tréninkového režimu a toku informací 

mezi jednotkami. Přesto jsou ale podle Pollacka jednotky pešmergů soudržnější než 

irácké jednotky.142 Stejně jako v irácké armádě se zde ale objevuje fenomén 

nepřítomných vojáků (ghost soldiers), kteří existují pouze na výplatní pásce, ale ve 

skutečnosti se fyzicky do služby nehlásí. Na druhou stranu již proti tomuto nešvaru 

kurdská vláda podniká patřičné kroky a snaží se o rozsáhlé reformy v tomto směru.143 

Důležitým aspektem, který vypovídá nejen o tréninku, je to, že pešmergové nebyli 

přímo nasazeni v žádné válce od roku 1996 a s největší pravděpodobností proto 

netrénovali dostatečně často na to, aby si udrželi své dobré bojové schopnosti z tehdejší 

doby.144 

Na základě výše zmíněného se domnívám, že organizační postup/praxe bude u 

irácké armády i pešmergů srovnatelná, byť z jiných důvodů. U IA tomu tak je proto, že 

se premiér Malíkí obával silné armády, u pešmergů je to způsobeno spíše tím, že se 

nejedná o armádu v pravém slova smyslu a že se již 20 let neúčastnila bojů větší intenzity. 

 

6.2 Základní taktika (trénink) 

Základní taktikou rozumí Talmadge to, že jednotky dokonale ovládají zbraně nebo 

že umí využívat terénu, ve kterém se nacházejí pro úkryt a maskování, dokáží provést 

plánovaný útok atd.145 Bylo by příliš komplikované, snažit se zjistit, zda pešmergové 

skutečně všechny tyto schopnosti mají, jelikož není příliš mnoho zdrojů, které by se jim 

z tohoto pohledu explicitně věnovaly. Proto jsem se zaměřila i na druh tréninku, který je 

oběma ozbrojeným složkám poskytován ze strany koalice vedené USA. Vycházím při 

                                                           
141 ROBINSON, Linda. Assessment of the Politico-Military Campaign to Counter ISIL and Options for 

Adaptation. Research report (Rand Corporation), RR-1290-OSD. ISBN 978-0-8330-9482-7. 
142 POLLACK, Kenneth. Iraq Situation Report, Part III: Kurdistan. Brookings [online]. 2016 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/03/30/iraq-situation-report-part-iii-

kurdistan/. 
143 Ibid. 
144 POLLACK, Kenneth. Iraq: Understanding the ISIS offensive against the Kurds. Brookings [online]. 

2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2014/08/11/iraq-

understanding-the-isis-offensive-against-the-kurds/. 
145 TALMADGE 2015, s.6. 
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tom z toho, že pokud koalice poskytuje v Iráku trénink základních dovedností a 

schopností, nemůže logicky být základní taktika na dobré úrovni a naopak. 

 

6.2.1 Irák 

Biddle popisuje, že téměř všechny irácké pozemní jednotky si ve všech bitvách 

mezi lety 2004 a 2014 počínaly velice neobratně, nerozuměly rozkazům k palbě a 

nedokázaly správně hlídkovat. Ve zmíněném období přitom vynaložily USA na trénink 

irácké armády více než 25 miliard dolarů a nasadily desetitisíce poradců a trenérů. 

Zpolitizovaní důstojníci nebyli schopni vstřebat trénink a předat zkušenosti dál. Irácká 

armáda se nikdy ani nenaučila nezávisle plánovat a provést středně intenzivní boj. 

Premiér Malíkí a vláda obecně trvala na tom, že se armáda bude pouze učit, jak má být 

loajální a pokud možno vynechá realistický trénink.146 

Turse147 kriticky hovoří o rozhodnutí USA vycvičit iráckou armádu spíše pro 

protipovstalecký boj, odminování, provádění kontrol na checkpointech či zneškodnění 

improvizovaných výbušnin (činnosti, které IA stejně nezvládla, jak naznačuje popis čtyř 

bitev). Islámský stát ale nebojuje jako povstalci nebo jenom jako povstalci, nýbrž je 

schopný běžného konvenčního boje, na který IA nebyla připravena. Před rokem 2011 

byla navíc z úst představitelů slyšet pouze chvála, po katastrofálních výsledcích boje 

Iráčanů již přiznávají, že v tréninku selhali. Američané vytvořili totiž armádu, která by 

měla být schopná zachovat vnitřní bezpečnost v Iráku a ochránit vládu, ale neubrání se 

relativně omezenému konvenčnímu útoku zvenčí.148 

Další informace ohledně tréninku irácké armády indikují, že jí pravděpodobně 

chybí úplně základní znalosti a dovednosti. Server Military Times popisuje, jak USA 

trénují iráckou 72. brigádu v realistickém použití zbraní. V jeden okamžik se toto cvičení 

stalo nebezpečným pro přítomné irácké inženýry, kteří byli málem během cvičení zraněni 

vlastní armádou.149 Takovéto realistické cvičení je ale spíše výjimkou; většinou totiž 

                                                           
146 BIDDLE, Stephen, Julia MACDONALD a Ryan BAKER. Small footprint, small payoff: The military 

effectiveness of security force assistance. Journal of Strategic Studies. 2017, 1-54. 
147 Nick Turse je investigativní novinář, spolupracovník The Nation Institute a autor několika knih o 

ozbrojených konfliktech. 
148 TURSE, Nick. Tomgram: Nick Turse, How to succeed at failing, Pentagon-style. 

In: TomDispatch [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.tomdispatch.com/blog/176093/. 
149 Iraq forces struggling despite U.S. military training. Military Times [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.militarytimes.com/story/military/2016/01/27/iraq-forces-struggling-despite-us-

military-training/79392434/. 
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výuka končí ve třídě. Podle al-Jazeera pak trénink poskytovaný koalicí spočívá v taktice 

na bojišti, orientaci v terénu, výcviku pěchoty, lekcích velení atd.150, což jsou skutečně 

základy, jejichž výcvik by měla irácká armáda umět zorganizovat bez cizí pomoci. 

Základní taktika irácké armády je tedy velmi špatná, ale podle délky trvání 

americké přítomnosti a její snahy IA vycvičit lze říci, že se Iráčané se základní taktikou 

alespoň setkali nebo měli v okamžiku vypuknutí války proti IS přinejmenším teoretické 

znalosti. 

 

6.2.2 Irácký Kurdistán 

Pešmergové se rovněž teprve od USA a jejich spojenců učí základní schopnosti, 

kterými je ovládání zbraní, zneškodňování výbušnin a logistické dovednosti. Cílem 

tohoto tréninku je v první řadě profesionalizace.151 Zatím jsou totiž pouze experty na 

guerillový boj v místních horách, ale chybí jim trénink v boji ve městech a na otevřeném 

prostranství. Učí se, jak rychle ošetřit zraněné, jak bojovat v malých jednotkách, jak 

vůbec správně střílet a mířit s různými typy zbraní a nastavit je, jak odhadnout vzdálenost 

či jaké jsou zákonitosti ozbrojeného konfliktu. Trénink začíná u malých jednotek a 

postupně se propracovává až k praporům a dále.152 

Problém pešmergů spočívá v tom, že jsou sice zkušení, ale do příchodu koalice 

jim chyběl trénink v základních dovednostech. Někteří třeba za sebou mají i téměř 20 let 

služby, ale jediné, v čem byli trénováni, je střelba a pochodování. Vše ostatní se naučili 

svépomocí153 a používali tak dlouho, že je nyní složité je zažitým zvykům odnaučit.154 

Z těchto informací vyplývá, že také základní taktika pešmergů je na špatné úrovni. 

Jsem ale toho názoru, že v případě pešmergů je ještě horší než v případě Irácké armády, 

                                                           
150 Despite US training, Iraqi military can 'barely' defend. Al-Jazeera [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/08/training-iraqi-military-barely-defend-

150805114501323.html. 
151 Exclusive: inside Kurdistan's anti-ISIS training camps. The National Interest [online]. 2016 [cit. 2017-

05-13]. Dostupné z: http://nationalinterest.org/feature/exclusive-inside-kurdistans-anti-isis-training-

camps-17155. 

152 We watched as a Kurdish battalion trained for battle. War is boring [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://warisboring.com/we-watched-as-a-kurdish-battalion-trained-for-battle/. 
153 Foreign troops training Kurdish peshmerga fighters encounter language barriers, lack of basic 

skills. National Post [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://news.nationalpost.com/news/world/anti-isis-coalition-training-kurdish-peshmerga-fighters. 
154 The National Interest, 2016. 
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protože se pešmergové s výcvikem některých základních znalostí a dovedností vůbec 

nikdy nesetkali, kdežto irácké vojsko ano. Může mít tedy alespoň nějakou teoretickou 

představu, přestože ji nedovede uvést do praxe. 

 

6.3 Komplexní operace, úroveň mechanizovaného a 

manévrového boje 

Talmadge popisuje schopnost vykonávat komplexní operace jako operace 

soudržných, v taktice zdatných jednotek, které dokáží efektivně koordinovat různé 

součásti armády. Jako příklad uvádí kombinace pěchoty a obrněných/bojových vozidel 

nebo obrněných vozidel a dělostřelectva či pozemních sil obecně a letectva, pokud se 

jedná o ofenzivu.  Takové jednotky mohou mít jakoukoliv velikost – od čety po sbor – 

přičemž platí, že čím větší jednotka, tím složitější je komplexní operaci úspěšně provést 

právě kvůli vyšším nárokům na koordinaci. Pro úspěšnou komplexní operaci je také 

typická iniciativnost a schopnost rychlé reakce jak ze strany velení, tak vojska.155 

Kromě toho Talmadge upozorňuje na to, že bez zvládnutí základní taktiky nelze 

provést úspěšné komplexní operace. Proto se domnívám, že nemá příliš smysl se v této 

práci komplexními operacemi irácké armády a pešmergů více zabývat, protože základní 

taktiku ani jedna ze stran úspěšně nezvládá. Nicméně uvedu alespoň příklady, které podle 

mého názoru dokazují, že žádná ze stran není schopná provádět komplexní operace. 

 

6.3.1 Irák 

V článku pro The Washington Post156 se C. Talmadge vyjadřuje k neschopnosti 

irácké armády provádět v boji proti IS komplexní operace. Trénink ze strany USA podle 

ní přinesl jistá zlepšení, co se týká taktiky, ale i ta považuje za omezená. Američtí poradci 

v Iráku pomáhají místní armádě s tak základními dovednostmi, jako je rozhodování, 

koordinace, logistika, žádost o leteckou podporu atd. Již z tohoto výčtu vyplývá, že 

komplexní operace irácké armády nemohou být zdárně prováděny. Sama Talmadge pak 

zmiňuje případ bitvy o Ramádí roku 2015, během které si iráčtí představitelé stěžovali na 

údajný nedostatek koaličních náletů, přičemž problém spočíval v něčem jiném. Jednalo 

                                                           
155 TALMADGE 2015, s.6. 
156 TALMADGE, Caitlin a Austin LONG. Why the U.S. (still) can’t train the Iraqi military, 2015. 
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se (a jedná se) o nedostatek základních schopností a na něj navazující nemožnost tyto 

chybějící schopnosti využít pro vykonání komplexních operací jak prostřednictvím 

vlastní iniciativy malých jednotek, tak prostřednictvím koordinace napříč jednotkami 

irácké armády (například pozemních sil a letectva).157 

 

6.3.2 Irácký Kurdistán 

Vyšší důstojníci pešmergů a plánovači nemají zkušenost s moderním 

kombinovaným útočným bojem a řadové mužstvo je většinou mladší a postrádá 

zkušenost s bojem obecně a také znalost arabštiny, která je pro koordinaci s jinými 

jednotkami klíčová. Starší důstojníci mají naopak mnoho zkušeností z guerillového 

způsobu boje proti armáda Saddáma Husajna, ale tyto zkušenosti nestačí na boj zahrnující 

obrněná vozidla a protipovstalecký boj proti IS.158 

Ani důstojníci pešmergů nemají zkušenost s komplexním útočným bojem a 

kombinováním více druhů jednotek v rámci jedné operace.159 Před tím, než Islámský stát 

pronikl na kurdské území v Iráku, měli pešmergové zkušenosti pouze s nepravidelnou 

guerillovou válkou. Poté, co ale IS v roce 2014 vstoupil do IK a irácká armáda mu 

vyklidila prostor, se pešmergové setkali s nepřítelem, který bojoval jako profesionální 

armáda, přestože se jedná o povstalce.160 

Charakter pešmergů dále v tuto chvíli neumožňuje provádět komplexní operace 

z důvodu odlišné stranické příslušnosti jednotlivých jednotek i struktur velení. Mezi 

jednotkami pešmergů i kurdskými jednotkami okolních států lze totiž pozorovat výraznou 

rivalitu.161 

 

                                                           
157 Ibid. 
158 What Iraq's Kurdish Peshmerga really need. The Washington Institute [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/what-iraqs-kurdish-peshmerga-

really-need. 
159 HAM, 2016. 
160 HAM, 2016. 
161 New units step toward reforming Kurdish peshmerga. Al-Monitor [online]. 2015 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/07/iraq-new-peshmerga-brigades-kurdistan-

us-isis.html.  
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6.4 Využití dostupných zdrojů 

Vojenskou efektivitu ovlivňuje mimo jiné to, jak jsou státy schopné využít zdroje, 

které mají k dispozici. Přestože tato proměnná podle Talmadge nemůže sama o sobě 

vysvětlit úroveň vojenské efektivity, je podle ní důležitým ukazatelem.162 

 

6.4.1 Irák 

Irácká armáda nemůže být schopna efektivně využít své zdroje, pokud, jak tvrdí 

M. Knights, není známo, kolik a jaké zbraně se nacházejí v jejích skladech.163 Jako 

známka neschopnosti nakládat se zdroji se dá považovat i příklad bitvy o Mosul v roce 

2014, kdy Iráčané zanechali na místě cenné vybavení poskytnuté USA a dezertovali. Jak 

jsem již zmínila, investovaly USA do irácké armády během let 2004-2014 25 miliard 

dolarů a poskytli jí špičkové vojenské vybavení (houfnice, humvee, protitankové zbraně 

či minomety164). S takovýmto množstvím prostředků a původním počtem téměř 200 000 

mužů by při efektivním využívání zdrojů měla být schopná dosáhnout lepších výsledků 

na bojišti, než ve skutečnosti dosahuje. 

 

6.4.2 Irácký Kurdistán 

Naproti tomu pešmergové mají nedostatek moderních kvalitních zbraní i 

nedostatek nábojů, a proto se snaží jimi neplýtvat. Reportáž zveřejněná na webu časopisu 

Newsweek prozrazuje, že pešmergové v praxi raději vyčkávají, zda IS zaútočí a neopětují 

kulometnou palbu ihned, aby zbytečně neztráceli náboje.165 Zdá se mi rovněž 

nepravděpodobné, že by nějaké zbraně v arzenálu pešmergů zůstaly nevyužité jako 

v případě irácké armády, protože si své zbraně často musejí kupovat za své vlastní 

peníze.166 

                                                           
162 TALMADGE 2015, s. 28. 
163 KNIGHTS, 2016. 
164 U.S. Security Cooperation With Iraq. U.S. Department of State [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269040.htm. 
165 On the battlefront against ISIS with the Peshmerga. Newsweek [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. 

Dostupné z: http://www.newsweek.com/battlefront-against-isis-peshmerga-457615. 
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Na druhou stranu někteří kurdští důstojníci nevědí, kolik pešmergů vlastně pod 

sebou mají vzhledem k ledabylému účetnictví.167 Stejně jako v irácké armádě se i zde 

vyskytují „vojáci-duchové“168, kteří existují pouze na papíře a ve skutečnosti se buď 

nedostaví do služby, nebo se jedná o již zesnulé pešmergy.169 

Na základě výše zmíněného jsem došla k závěru, že schopnost využití dostupných 

zdrojů je u obou zkoumaných případů špatná, ale u pešmergů pravděpodobně mírně vyšší 

než u irácké armády. 

 

6.5 Politizace armády 

Tato proměnná vyjadřuje vliv politické sféry na podobu a fungování armády a 

velmi souvisí s proměnnou organizační praxe, nicméně lze ji na pomyslném diagramu 

teorie vojenské efektivity zařadit ještě před ni, protože následně ovlivňuje to, jaká 

organizační praxe bude přijata. 

 

6.5.1 Irák 

Jak je již zřejmé z předcházejících kapitol, irácká armáda je velmi zpolitizovaná. 

Při výběru důstojníků a při povyšování hraje roli korupce a osobní zaujatost. Na vedoucí 

pozice v iráckých bezpečnostních složkách dosazují místní politické strany své oblíbence, 

kterým schází kvalifikace a kteří podceňují význam tréninku a udržování vysoké morálky. 

Kromě toho tito důstojníci soupeří vzájemně o moc a snaží se v armádě obohatit. Irácká 

armáda také za vlády bývalého premiéra Malíkího měla spíše roli ochránce vlády před 

vlastním obyvatelstvem než před vnější hrozbou.170 

 

6.5.2 Irácký Kurdistán 

Ozbrojené složky Iráckého Kurdistánu jsou rovněž vysoce zpolitizované. KDP a 

PUK mají vlastní oddíly pešmergů a jednotliví vysocí představitelé obou stran mají ještě 

                                                           
167 FUMERTON, Mario a Wladimir VAN WILGENBURG, 2015. 
168 V originále „ghost soldiers“. 
169 FUMERTON, Mario a Wladimir VAN WILGENBURG, 2015. 
170 KNIGHTS, 2016. 
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k tomu vlastní jednotky, které se zodpovídají pouze jim, tedy například pouze premiérovi 

IK či zástupci generálního tajemníka PUK. Moc KDP nad jednotkami v provincii 

Sulajmáníja, kterou kontroluje PUK, je omezená, stejně jako kontrola PUK nad 

jednotkami v provinciích Erbíl a Dohúk, které spravuje KDP. Spolupráce všech pešmergů 

je tedy teoreticky možná, ale jen velmi limitovaná. Ještě před pádem Mosulu bylo běžné, 

že pešmergové dostávali plat ze stranických pokladen, dnes by jej již měli dostávat od 

společného ministerstva.171 

KDP i PUK již použily své pešmergy i k potlačení protestů, což napovídá, že, 

stejně jako irácká armáda, mohou i pešmergové být využíváni více k ochraně vlády před 

vlastními obyvateli. Například v roce 2011 obě strany odděleně takto rozehnaly 

protivládní demonstrace v provincii Sulajmáníja zaměřené proti korupci a neschopnosti 

státu zajistit základní služby lidem.172 

Důstojníci se zodpovídají předsedovi strany a přijímají rozkazy pouze od něj, 

předseda také rozhoduje o rozmístění jednotek a jmenuje velitele. Nábor pešmergů se řídí 

poskytováním ekonomických výhod výměnou za politickou loajalitu.173  

Každá strana má i své tajné služby, které se podle slov šéfa tajné služby PUK 

nikdy ani nesetkávají a nesdílí mezi sebou informace, přestože jsou obě formálně 

sdružené v jedné instituci, Bezpečnostní radě Kurdistánu.174 

Logickým důsledkem oddělení dvou skupin pešmergů je i rozdílný trénink, 

kterého se jim dostává. Pašmergy z KDP tak trénuje Turecko, se kterým má strana dobré 

vztahy, kdežto PUK koordinují své síly s Íránem. Vzájemná nedůvěra je natolik vysoká, 

že bezpečnostní a tajné služby monitorují druhou stranu, občas zatknou její představitele 

a pešmergové slouží jako obrana před politickými rivaly.175 

Hassan označuje režim v Iráckém Kurdsitánu za „sultanistický“. Moc se soustředí 

v rukou dvou zmíněných stran a dvou rodin – Barzání a Talabání, které do významných 

                                                           
171 HASSAN, Kawa. Kurdistan's politicized society confronts a sultanistic system. Carnegie Middle East 

Center, 2015. Dostupné z: http://carnegie-mec.org/2015/08/18/kurdistan-s-politicized-society-confronts-

sultanistic-system-pub-61026. 
172 Kurdish security fires on protesters in north Iraq. Al Arabiya News [online]. 2011 [cit. 2017-05-14]. 
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státních úřadů protěžují své příbuzné a chovají se značně klientelisticky. I zde je státní 

aparát prorostlý korupcí.176 

Ze zmíněných důvodů se domnívám, že stupeň politizace irácké armády odpovídá 

stupni politizace pešmergů. 

 

6.6 Síla institucí 

Jak již bylo v práci zmíněno, síla institucí ovlivňuje to, jak státní představitelé 

vnímají hrozbu potenciálního převratu či okupace. Není přitom podstatný typ režimu, ale 

míra jeho institucionalizace a nakolik je jeho moc neotřesitelná. 

 

6.6.1 Irák 

Irácké instituce je rozhodně možné označit za velmi slabé, a to z několika důvodů. 

Po prohrané válce a odstranění režimu Saddáma Husajna následovala v iráckých 

institucích tzv. debaathifikace. Jednalo se o přechodnou vládou nařízené odstranění 

příslušníků bývalé Saddámovy vládnoucí strany Ba’ath a osob s ní spojených z veřejného 

sektoru a státních institucí. Důsledkem byl odchod vedení ministerstev, zničení 

administrativní kapacity země (na které se podepsaly také dlouhotrvající sankce a několik 

válek), odstranění velké části schopných zaměstnanců státní správy a v důsledku 

zneschopnění iráckých institucí.177 

Během let 2003-2011 se USA snažily irácký stát i armádu zrekonstruovat a 

investovaly proto přes 60 miliard dolarů, nicméně jak již bylo řečeno, i tato rekonstrukce 

se zastavila v roce 2011, kdy se USA z Iráku stáhly a nechaly i tyto civilní instituce 

nedobudované.178 Irácká vláda proto není dodnes schopna zaručit svým obyvatelům i 

základní služby, jako jsou dostatečné dodávky elektřiny či přístup k pitné vodě. Tato 

neschopnost je způsobena i nekontrolovanou korupcí, která prorůstá všemi civilními a 
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authoritarianism. International Affairs. 2013, 89(2), 241-257. 
178 Ibid. 



49 
 

vojenskými institucemi.179 Dalším důvodem je roztříštěnost iráckého kabinetu a 

autoritářské sklony bývalého premiéra Malíkího. 

 

6.6.2 Irácký Kurdistán 

Irácký Kurdistán se dělí v podstatě na dvě části podléhající dvěma politickým 

stranám – vládnoucí KDP (Kurdská demokratická strana) a PUK (Vlastenecká unie 

Kurdistánu).180 Tyto dvě strany proti sobě mezi lety 1994 a 1998 vedly válku, kterou 

ukončila mírová dohoda zprostředkovaná USA. Podle ní měly dále obě strany 

spolupracovat a sjednotit administrativu v Iráckém Kurdistánu, ale v praxi se tak nestalo, 

strany naopak od té doby nadále upevňovaly moc na svých územích. V roce 2006 

podepsali předsedové stran, Masúd Barzání (KDP) a Jalal Talabání (PUK), novou dohodu 

o sjednocení obou administrativ181, a skutečně došlo k vytvoření například společného 

ministerstva pro záležitosti pešmergů. Toto ministerstvo ale ve skutečnosti nevykonává 

moc nad všemi pešmergy a desetitisíce (většina) jich de facto pod tuto instituci 

nespadají.182 

Oficiální kurdské instituce jsou z tohoto důvodu vnitřního dělení slabé a jejich 

části nedokáží spolupracovat. Přestože si KDP a PUK zajistily velkou moc v Iráckém 

Kurdistánu, i jejich vliv je ve skutečnosti slabý kvůli důležitosti stranických vůdců pro 

udržení všech jejich struktur. Obě strany sice kontrolují své instituce, tato kontrola ale 

vychází od jejich lídrů, kteří vykonávají rozhodnutí osobně, nikoliv skrze tyto instituce. 

Kromě toho obě strany trpí spory a nástupnictví po smrti nebo odchodu hlavy KDP M. 

Barzáního či šéfa PUK J. Talabáního a nejsou tedy vnitřně v tomto ohledu jednotné.183 

Ham naproti tomu zjišťuje, že síla institucí může alespoň částečně odpovědět na 

otázku, proč jsou pešmergové efektivnější. Uznává, že instituce Iráckého Kurdistánu jsou 

velmi slabé, ale v porovnání s institucemi jiných států v regionu, a hlavně v porovnání 

                                                           
179 Ibid. 
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s Irákem i Islámským státem jsou komparativně silnější, stabilnější a více politicky 

inkluzivní. Toto vše možná neplatí o institucích před tím, než IS vstoupil na území IK a 

v době, kdy dobyl Sindžár, ale rozhodně to podle něj platí v dalším období boje proti IS. 

V okamžiku dobytí Sindžáru nebylo kurdské ministerstvo pro záležitosti pešmergů vůbec 

schopné svým jednotkám velet, a ty se proto příliš řídce rozmístily po Kurdistánu a nebyly 

schopné účinně bránit území.184 

Institucionální změna nastala poté, co prezident Masúd Barzání vyměnil šéfa 

zmíněného ministerstva z opoziční strany Goran, která nemá vlastní jednotky pešmergů. 

Barzání pak do čela dosadil člena vládnoucí strany KDP a tím umožnil lepší organizaci 

pešmergů. Kromě toho si Barzání upevnil moc tím, že jeho funkční období jakožto hlavy 

IK bylo prodlouženo. Tyto kroky by se daly označit za uchopení moci, ale Ham se 

domnívá, že posílily místní instituce a umožnily lépe využít jednotky pešmergů a také 

lépe alokovat zdroje mezinárodní pomoci (zbraně, munici atd.).185 Proměnná síla institucí 

se v případě Iráckého Kurdistánu pojí i s proměnnou vnímání hrozby, takže se tomuto 

tématu budu věnovat ještě později v mé práci. 

Instituce obou entit tedy můžeme bezesporu označit za slabé, nicméně instituce 

Iráckého Kurdistánu se přesto jeví jako mírně komparativně silnější. 

 

6.7 Vnímání hrozby převratu a okupace 

Druh hrozby má vliv na to, jaká organizační praxe bude přijata a zda se bude 

s armádou počítat spíše při obraně státu proti hrozbám zvenčí, nebo při ochraně režimu 

při vnitřních hrozbách. Zjednodušeně se jedná o to, zda se vláda (a nejvíce hlava státu 

nebo v našem případě entity) obává sesazení vlastní armádou, které nemůže plně 

důvěřovat. 
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6.7.1 Irák 

Od roku 2006 do září 2014 byl iráckým premiérem Núrí al-Malíkí. Jeho vládu 

charakterizovala snaha o upevnění vlastní moci a ochrany před potenciálním převratem. 

V roce 2008 takový pokus odhalil a v návaznosti na to začal více využívat bezpečnostní 

složky ke své osobní i politické ochraně. Dále měl ve zvyku jmenovat na ministerské 

posty osoby, které s ním byly nějakým způsobem osobně spojené, nebo příliš slabé 

politiky, kteří ho nemohli ohrozit. Armádu podřídil své osobní kontrole rozvrácením 

řetězce velení tak, že podřídil vedoucí představitele armády a paramilitární jednotky 

sobě.186 Kromě toho založil dvě mimoústavní struktury. První byl Úřad vrchního velitele 

(Office of the Commander in Chief), který měl původně sloužit k lepší koordinaci. Malíkí 

rozšířil jeho pravomoci, přesunul jej pod Úřad předsedy vlády a pomocí něj poté udílel 

rozkazy přímo velitelům praporů, čímž také narušil řetězec velení. Pomocí tohoto úřadu 

také přímo ovlivňoval jmenování nejvyšších armádních důstojníků. Druhou strukturou 

byla velitelství nově zřízená ve středním a jižním Iráku, která spojovala dohromady 

velitelství armády i policie pod jednoho generála, který byl rovněž odpovědný Malíkímu 

místo ministerstvu obrany.187 

Dále se premiér rozhodl přímo spravovat irácké Speciální operační síly, které 

bývaly nejlepšími speciálními jednotkami na Blízkém východě. Pod vládou Malíkího se 

ale proměnily v jeho osobní donucovací sílu zaměřenou proti jeho oponentům.188 

Dodge se domnívá, že irácké bezpečnostní složky nejsou (nebo alespoň za vlády 

al-Malíkího nebyly) určeny primárně pro obranu země, ale že měly být využity pro 

udržení pořádku v Iráku a zamezení projevům odporu vlastního obyvatelstva. To dokládá 

faktem, že irácké ministerstvo vnitra má dvakrát větší rozsah než ministerstvo obrany.189 

Je zřejmé, že po Malíkím nastoupivši premiér al-Abádí začal hrozbu pro Irák 

vnímat jinak než jeho předchůdce. Pomocí reforem se snaží zamezit rozšířené korupci 

v zemi a přestože se i za jeho vlády vyskytují pokusy jej sesadit (mimo jiné samotným 

                                                           
186 DODGE, 2013. 
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188 Ibid. 
189 Ibid. 
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Malíkím)190, nemusí se tolik jako jeho předchůdce obávat armády, jelikož se těší větší 

oblibě.191  

 

6.7.2 Irácký Kurdistán 

Případ bitvy o Mosul roku 2014 ukazuje, že Kurdové do té doby vnímali jako 

závažnější hrozbu nepřátelskou stranu pešmergů než IS. KDP a PUK místo toho soupeřily 

o moc ve městě Kirkúk, kde také soustředily své jednotky, které chyběly při obraně 

Mosulu.192 

Do okamžiku rozšíření IS na území Iráku byl Irácký Kurdistán existenčně závislý 

na Bagdádu, ale poté, co ho irácká armáda opustila a nechala napospas IS bez vybavení 

a zkušeností, musel se IK postarat sám o sebe. Přítomnost IS pro Kurdistán najednou 

představovala existenční hrozbu, přestože se iráčtí Kurdové zpočátku domnívali, že válka 

se jich nebude týkat a zůstanou mimo dění. Vnímali totiž konflikt jako vzájemný boj 

Arabů, se kterým nechtěli mít nic společného. O to větší bylo jejich překvapení, když IS 

vtrhl na kurdské území, irácká armáda je opustila a IS začal masakrovat Jezídy na 

Sindžáru. To vše přispělo k celkovému chaosu v Kurdistánu, který byl způsoben 

přítomností několika skupin pešmergů i dalších kurdských skupin, každé s vlastním 

systémem velení.193 

Jak běžní Kurdové, tak pešmergové i vláda IK si začali uvědomovat, že pokud se 

něco nezmění, existence IK je ohrožena. Reakcí na tuto novou hrozbu bylo vzedmutí vlny 

kurdského nacionalismu, který dokázal jednotlivé kurdské skupiny alespoň prozatím 

spojit proti konkrétnímu společnému nepříteli. Ve vládě, a především asi v Masúdu 

Barzáním, vyvolal IS strach a ovlivnil jeho kroky směrem k upevnění moci, které 

pomohlo zvýšit vojenskou efektivitu pešmergů. Tato efektivita se pak projevila tím, že 

byli lépe schopni využít koaliční pomoc, ne tím, že by se z pešmergů najednou stala velmi 

efektivní armáda schopná konvenčního boje proti IS zcela bez cizí pomoci.194 

                                                           
190 POLLACK, Kenneth. Iraq in the eye of the storm. Brookings [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné 

z: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/11/01/iraq-in-the-eye-of-the-storm/. 
191 Neformální rozhovor s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Tomášem Kaválkem. 
192 FUMERTON a WILGENBURG, 2015. 
193 HAM, 2016. 
194 Ibid. 
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Pokud bychom měli porovnat vnímání hrozby z hlediska historie převratů a tedy 

nutnosti přijmout opatření zvaná coup-proofing, má Irák mnohem větší zkušenost 

s převraty než Irácký Kurdistán. Nenašla jsem žádný záznam o tom, že by v IK nějaký 

převrat v minulosti proběhl, což snad i logicky vyplývá z toho, že současný prezident 

Barzání zde vládne již od roku 2005 bez přerušení195, a i vedení strany KDP je již od 40. 

let 20. století v rukou jeho rodiny. Nedomnívám se rovněž, že by zde existovaly pokusy 

o převrat. Podstatná je ale podle mě historická zkušenost s občanskou válkou mezi KDP 

a PUK a z ní pramenící vzájemná nedůvěra obou stran. 

Co se týká hrozby budoucího převratu, která by pocházela zevnitř strany KDP, 

můžeme pouze spekulovat. Na jednu stranu bývali její pešmergové vždy na straně natolik 

finančně závislí, že si nemohli dovolit se straně vzepřít.196 Na druhou stranu čelí IK od 

roku 2015 finanční krizi a někteří pešmergové tak nedostávají plat.197 Kromě toho již dnes 

strana KDP není tolik jednotná a objevují se v ní trhliny198, které by mohly podle mě 

přimět část jejích pešmergů se proti ní obrátit. Domnívám se ale, že hrozba okupace byla 

alespoň v letech 2014-2015 pro IK větší než hrozba převratu. 

Na základě těchto zjištění lze říci, že iráčtí představitelé (hlavně bývalý premiér 

Malíkí) vnímali jako větší hrozbu převrat než okupaci. Představitelé Iráckého Kurdistánu 

(především prezident Masúd Barzání) vnímali jako závažnější hrozbu možnou okupaci, 

přestože se nedá ani vyloučit, že hrozba převratu neexistuje a neovlivňuje jejich kroky. 

 

6.8 Civilně-vojenské vztahy 

S proměnnou hrozba převratu a okupace úzce souvisí civilně-vojenské vztahy, 

které lze zkoumat i v kontextu politizace armády, ale jedná se zde o vzájemné ovlivňování 

civilní a vojenské sféry, nikoliv pouze jednostranné. 

 

                                                           
195 President Masoud Barzani. Kurdistan Regional Government [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné 

z: http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&p=232. 
196 Neformální rozhovor s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Tomášem Kaválkem. 
197 AL-KHATTEEB, Luay. Kurdistan’s slow rolling coup d’état. Brookings [online]. 2015 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/opinions/kurdistans-slow-rolling-coup-detat/. 
198 POLLACK, Kenneth. Iraq Situation Report, Part III: Kurdistan. Brookings [online]. 2016 [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/03/30/iraq-situation-report-part-iii-

kurdistan/. 
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6.8.1 Irák 

Gaub považuje za hlavní příčinu kolapsu 4 armádních divizí u Mosulu a obecné 

neefektivity špatné civilně-vojenské vztahy. Civilní kontrola armády v Iráku spočívá 

pouze v rukou premiéra a je založena na neustálém zasahování do armády ze strany 

státního aparátu. Neexistuje zde žádný systém brzd a protiváh, sdílená zodpovědnost za 

obranu či směna civilních zdrojů za vojenskou expertízu. Civilní dohled nad armádou je 

normálním a potřebným prvkem, nicméně bývalý premiér Malíkí tento prvek zcela 

zneužil pro vytvoření personální kontroly nad armádou.199 

K vojenské efektivitě nepřispěl ani po roce 2003 podporovaný aspekt sektářství 

v armádě. Převážně sunnitská armáda byla i za cenu jmenování méně schopných jedinců 

násilně doplňována na základě kvót (tzv. muhasasa) šíitskými Araby a Kurdy, což se 

týkalo hlavně vyšších důstojníků.200 

Po roce 2003 pak vypuklo v Iráku násilí, takže se poslanci často nemohli dostavit 

do parlamentu, protože to bylo příliš nebezpečné. Z toho důvodu nemohl až do roku 2011 

dohlížet na vládní činitele, kteří tak mohli naložit s armádou, jak sami chtěli.201 

Irácké ministerstvo obrany, které bylo po roce 2003 také nově vytvářeno, bylo 

místo vojenským personálem zaplněno civilními úředníky. To zvýšilo civilní kontrolu 

nad armádou, ale také znamenalo úplné přerušení vazeb na předchozí instituci a nejistotu, 

jakou roli by nové ministerstvo mělo hrát. Kromě toho bylo vybudováno zcela bez irácké 

součinnosti, a proto nebylo ani soudržné ani zralé na to, aby odolalo manipulaci jak 

civilní, tak vojenské.202 

Premiér Malíkí se celkem oprávněně obával o svou pozici a moc nad armádou, 

protože si byl vědom historie iráckých vojenských převratů či pokusů o ně. Během 

historie nezávislého Iráku (od roku 1932) byli Iráčané svědky 6 převratů a 7 pokusů o ně. 

Z tohoto důvodu Malíkí raději soustředil rozhodovací pravomoci do svých rukou. Kromě 

toho vytvořil jako protiváhu k armádě paramilitantní skupiny a také bezpečnostní 

agentury přímo za účelem kontrolování armády. Nástrojem k civilní a osobní kontrole 

                                                           
199 GAUB, Florence. Un unhappy marriage: civil-military relations in post-Saddam Iraq. Carnegie 

Endowment for International Peace [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://carnegieendowment.org/2016/01/13/unhappy-marriage-civil-military-relations-in-post-saddam-

iraq-pub-61955. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
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armády mu byl hlavně Úřad vrchního velitele, pomocí něhož obešel všechny ostatní za 

armádu zodpovědné instituce včetně ministerstev obrany a vnitra. Vytvořil neformální 

strukturu velení tak, aby mohl udílet přímé rozkazy armádním velitelům a přesouvat 

jednotky podle libosti, což narušilo vojenské plánování.203 

 

6.8.2 Irácký Kurdistán 

Gruberová upozorňuje na to, že na případ civilně-vojenských vztahů v Iráckém 

Kurdistánu je třeba se dívat poněkud jinak vzhledem k místním specifikám a tomu, že se 

nejedná o samostatný stát s profesionální armádou (pešmergové kromě vojenských 

povinností často vykonávají své původní povolání). Její výzkum vede k zjištění, že 

prakticky neexistuje žádné oddělení civilní a vojenské sféry z institucionálního hlediska 

a ani to není z kulturních důvodů možné. Institucionální struktura je přitom slabá a 

vojenské záležitosti se ve skutečnosti odehrávají mimo ni ve svém vlastním systému, 

jehož charakteristiky je třeba definovat, aby z něj bylo možné vyvodit nějaký závěr.204 

Co nahrazuje oddělení civilní a vojenské sféry, je podle Gruberové oddělení dvou 

politických stran KDP a PUK. To, co rozumíme institucionalizací, se tudíž odehrává na 

této linii a neoficiálně. Vedlo by proto podle ní k nesprávným závěrům, kdybychom se 

zaměřili na sílu oficiálních institucí a hodnotili podle toho vliv na vojenskou efektivitu. 

V případě Iráckého Kurdistánu je nutné se ptát na neformální systém, který v podstatě 

institucionalizaci supluje. Na civilně-vojenské vztahy má tedy mnohem větší vliv 

politické rozdělení regionu na dvě části více než cokoliv jiného. Nedůvěru vzbuzuje 

v Iráckém Kurdistánu nejen příslušnost k opačné politické straně, ale také nové instituce, 

které se snaží problém marně řešit.205  

Na druhou stranu není tento stav vůbec ideální a zabraňuje ve vytvoření zdravých 

a demokratických civilně-vojenských vztahů206, které by mohly přispět ke zvýšení 

                                                           
203 Ibid. 
204 GRUBER, Verena. Revisiting civil-military-relations theory: The case of the Kurdistan Regional 

Government of Iraq. Small Wars Journal, 2015. Dostupné také z: 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/revisiting-civil-military-relations-theory-the-case-of-the-kurdistan-

regional-government-of. 
205 Ibid. 
206 FUMERTON a VAN WILGENBURG, 2015. 
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vojenské efektivity, protože by se odstranilo zasahování politických stran do ozbrojených 

složek. 

Civilně-vojenské vztahy lze v Iráckém Kurdistánu označit ne za lepší, ale za méně 

rušivé a potažmo negativně působící na vojenskou efektivitu než je tomu v případě irácké 

armády. 

 

6.9 Arabská kultura 

Argument Kennetha Pollacka, že arabská kultura může způsobovat nízkou úroveň 

vojenské efektivity, podle mého názoru není ve zkoumaném případu boje irácké armády 

a pešmergů proti Islámskému státu platný. Došla jsem k závěru, že vojenská efektivita IA 

byla nižší než vojenská efektivita pešmergů, což by na první pohled mohlo Pollackův 

argument potvrdit, jelikož efektivnější pešmergové jsou Kurdové a méně efektivní 

Iráčané jsou Arabové. Je ale třeba si uvědomit dvě skutečnosti. 

První je, že většina bojovníků Islámského státu také pochází z Blízkého východu 

a arabského světa207, z čehož můžeme usoudit, že se jedná převážně o Araby.208 Tito 

bojovníci dokázali být oproti IA daleko efektivnější (jak je rovněž možné odvodit 

z tabulky č. 2). Že by se nejednalo o ojedinělý případ, kde Pollackova teorie neplatila, 

potvrzuje Biddle209 na příkladu Hizballáhu, který, přestože je složený z arabských 

bojovníků, se ukázal být velmi efektivní proti izraelské armádě. 

Druhou skutečností je to, že bojová efektivita pešmergů nebyla ve zkoumaných 

bitvách o tolik vyšší (poté, co kromě výpočtů uvážíme i průběh bitev) než bojová 

efektivita irácké armády. I z tohoto důvodu se domnívám, že proměnná arabská kultura 

nemůže vysvětlit zkoumaný rozdíl v bojové efektivitě. 

 

                                                           
207 BENMELECH, Efraim a Esteban F. KLOR. What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS? The 

National bureau of economic research [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.nber.org/papers/w22190. 
208 Například Irácký bezpečnostní poradce v rozhovoru pro CNN uvedl, že řady IS se podle jeho názoru 

skládají ze 70% z Iráčanů a Syřanů. (viz How foreign fighters are swelling ISIS ranks in startling 

numbers. CNN [online]. 2014 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2014/09/12/world/meast/isis-numbers/.) 
209 BIDDLE, Stephen D. a Jeffrey Allan. FRIEDMAN. The 2006 Lebanon campaign and the future of 

warfare: implications for army and defense policy. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War 

College, 2008. ISBN 1-58487-362-0. 
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6.10 Další aspekty mající vliv na vojenskou efektivitu 

V průběhu psaní této práce jsem se setkala s odbornými zdroji, jejichž zdůvodnění 

vojenské efektivity nelze dobře přiřadit ani k jedné z proměnných, které v práci zmiňuji, 

přitom jsou ale podle mě argumenty těchto zdrojů velmi podstatné. 

Jednou z příčin mírně odlišné vojenské efektivity pešmergů a irácké armády jistě 

je i psychologický aspekt boje proti Islámskému státu a vnímání nepřítele i role sebe sama 

v tomto boji ze strany Iráčanů a Kurdů. Nilsson se zabývá strategiemi, pomocí nichž se 

pešmergové duševně vyrovnávají s tím, že musí čelit tak brutálnímu protivníkovi, jako je 

Islámský stát. Pro tuto práci je nejdůležitější vnímání širšího smyslu boje a náboženská 

identita. IS může pešmergy velice znepokojovat svou brutalitou, sebevražednými útoky, 

zabíjením válečných zajatců atd. a svojí technickou převahou. Toto znepokojení či stres 

může mít pak ještě horší dopad než strach ze smrti v boji a výrazně redukovat schopnost 

bojovat.210 

Pešmergové ale vnímají boj proti IS v širším historickém kontextu jako obranu 

jejich domova a vidí v tom historický smysl boje proti vždy přítomnému útlaku a 

pokračování vzdoru svých předků, na jejichž úspěchy jsou pešmergové a Kurdové obecně 

hrdí. Proto jsou velmi motivovaní a jsou schopní se identifikovat s ostatními pešmergy 

(byť v oddělených stranických jednotkách) a vnímat svou společnou skupinovou identitu. 

Především ale mají pocit, že jejich boj má nějaký vyšší smysl a jsou loajální vůči své 

vládě, se kterou se rovněž identifikují. Z výše zmíněného pak pramení větší vůle 

pešmergů bojovat, než tomu je v případě Iráčanů.211 

Jako naprostý protiklad vůči pešmergům zde působí irácká armáda. Minimálně 

v letech 2014 a 2015 bylo možné pozorovat, že IA neměla vůli bojovat, ať už se jednalo 

o řadové mužstvo či o důstojníky. Brutální praktiky Islámského státu Iráčany děsily a 

raději dezertovali, než aby proti němu bojovali. Na vině je nízká legitimita irácké vlády, 

sektářské problémy, absence vědomí boje za nějaký vyšší smysl a loajalita ke 

zkorumpované irácké vládě, která nebyla schopná mobilizovat svoji armádu pro nějaký 

společný cíl. Výsledkem je, že vojsko nemá žádnou motivaci za takovou vládu bojovat 

(a případně i zemřít) a nedůvěřuje jí.212 

                                                           
210 NILSSON, Marco. Mental Strategies for Fighting the IS: A Field Study of the Peshmerga Soldiers in 

Northern Iraq. Studies in Conflict & Terrorism. 2016, 39(11), 1007-1018. 
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Na základě tohoto srovnání se domnívám, že psychologický aspekt ve 

zkoumaném případě boje obou ozbrojených složek proti Islámskému státu také částečně 

vysvětluje vyšší vojenskou efektivitu pešmergů. 
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Závěr 

V této práci jsem analyzovala a srovnávala vojenskou efektivitu irácké armády a 

pešmergů, ozbrojených složek Iráckého Kurdistánu, v boji proti Islámskému státu 

v letech 2014 až 2016. Na základě rozboru průběhu bitev obou armád a také porovnáním 

poměru způsobených a utrpěných ztrát v boji bylo možné určit odpověď na první 

výzkumnou otázku, tedy Jak se liší vojenská efektivita Kurdů a irácké armády v boji proti 

Islámskému státu? Srovnáním číselných hodnot bychom došli k závěru, že v roce 2014 

byli pešmergové jednoznačně vojensky efektivnější než irácká armáda. Když se ale 

zaměříme na průběh bitev a vezmeme v úvahu fakt, že by pešmergové nedosáhli takových 

výsledků, kdyby nebyli podporováni koalicí vedenou USA, nelze tvrdit, že by jejich 

efektivita dosahovala vysoké úrovně. To nic nemění na tom, že irácká armáda byla 

v porovnání s pešmergy v tomto roce velmi neefektivní a její vojenská efektivita se začíná 

vyrovnávat efektivitě pešmergů až v letech 2015 a 2016 (a to za výraznější materiální a 

početní převahy). Odpověď na první výzkumnou otázku tedy zní: jak irácká armáda, tak 

pešmergové, byli ve zkoumaném období málo vojensky efektivní, ale vojenská efektivita 

pešmergů byla komparativně vyšší, zvláště v roce 2014. 

S pomocí výzkumu můžeme odpovědět i na druhou výzk. otázku, tedy Čím je 

tento rozdíl ve vojenské efektivitě způsoben? Potvrdila se částečně hypotéza H3 (Rozdíl 

ve vojenské efektivitě je způsoben lepší schopností využívat dostupné zdroje.), 

jednoznačně se pak potvrdila hypotéza H5 (Rozdíl ve vojenské efektivitě je způsoben 

odlišným vnímáním vnitřní a vnější hrozby.) a H6 (Rozdíl ve vojenské efektivitě je 

způsoben rozdílnou silou institucí Iráku a Iráckého Kurdistánu.). Zbylé hypotézy se pak 

nepotvrdily. 

Výzkum potvrzuje nejvíce teorii C. Talmadge. Teorie K. Pollacka se potvrdila 

částečně, neboť politizace armády jistě i ve zkoumaných případech způsobila nízkou 

vojenskou efektivitu, ale arabská kultura na její úroveň vliv neměla. Vůbec se pak 

nepotvrdila teorie početní převahy, protože jak irácká armáda, tak pešmergové, početní 

převahu měli, a to IA dokonce velmi výraznou. V průběhu psaní práce jsem dále zjistila, 

že jednou příčin mírně lepší vojenské efektivity pešmergů je i psychologický aspekt, který 

nelze zařadit do žádné ze zkoumaných proměnných. Je jím motivace k boji a vnímání 

smysluplnosti boje za společný cíl a identifikace s armádou a cíli státních představitelů. 
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Z výsledků této práce můžeme podle mého názoru učinit několik závěrů. Způsob, 

jakým byla irácká armáda i irácké instituce rozloženy a posléze opět znovu budovány 

(přičemž tento proces nebyl zcela dokončen), přispěl k velmi nízké vojenské efektivitě, a 

proto tento postup nelze považovat za správný. Naopak se ukázalo, že i neprofesionální 

ozbrojené složky nestátní entity (v tomto případě pešmergové) mohou být přes řadu 

hendikepů komparativně efektivnější, a je proto dobré pracovat i s těmito skupinami 

v boji proti společnému protivníkovi. 

V předkládané bakalářské práci nebylo možné provést vyčerpávající analýzu 

všech aspektů boje irácké armády a pešmergů proti IS. Bylo by jistě zajímavé a přínosné 

zaměřit se například na to, zda všechny jednotky příslušné strany konfliktu vykazují 

stejnou míru vojenské efektivity, nebo zda se efektivita liší. Další výzkum by rovněž 

pravděpodobně odhalil nové proměnné, které mohou vojenskou efektivitu ovlivňovat. 
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Summary 

The aim of my research was to determine whether there is any difference in level 

of military effectiveness between the Iraqi army and the peshmerga (which is the military 

of the Iraqi Kurdistan) in combat against the Islamic state and, if there is, to find out what 

causes the difference. 

The Iraqi army was incapacitated by the so called de-baathification which can be 

described as a disintegration after the fall of the regime of Saddam Hussein and an US 

effort to rebuild it (as well as other Iraqi institutions) according to its military standards. 

However, this process was not fully completed when the USA withdrew from Iraq in 

2011. What is more, the training which the army received was meant to prepare it for 

future counterinsurgency warfare, not necessarily conventional warfare. This later 

hampered the efforts to eliminate the Islamic state and caused the Iraqi army to fail 

miserably in combat against this entity in 2014 and even 2015. This is not to say that the 

Iraqi administration cannot be blamed for the setbacks. It intentionally made (out of fear 

of frequent coups) its own military incapable by refusing thorough and realistic training, 

by rigging its chain of command and by appointing incompetent officers based on their 

loyalty. 

The peshmerga were up until 2014 used to low-intensity guerrilla warfare which 

they last really led at the end of the last century. When they encountered a stronger, more 

proficient and better-equipped enemy represented by the Islamic state, they also failed to 

react and defend the territory of the Iraqi Kurdistan (albeit their failures are incomparable 

to the catastrophe of the battle of Mosul in 2014). What is interesting, is their ability to 

adapt to conventional warfare with the help of the international coalition led by the USA 

and eventually to push IS out of Iraqi Kurdistan. Although the peshmerga cannot be 

labelled as an “effective” military, they proved comparatively more militarily effective 

than the Iraqi army. Despite a multitude of similarities between the Iraqi army and the 

peshmerga (and Iraq as such and the Iraqi Kurdistan) such as lack of training, multiple 

chains of command or politicization of the military, there are variables which caused the 

peshmerga to be slightly more effective. These are the ability to use available resources, 

the strength of institutions, perception of a threat of possible occupation and the will to 

fight and the meaningfulness of this war. 
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The research shows that even non-proficient security forces can be more militarily 

effective than a state military and that excessive interference into an army or a military 

force will inevitably make it less militarily effective.  
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