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Anotace 

Hlavním cílem práce je reflexe americko-kurdské spolupráce v Sýrii v kontextu zájmu 

Turecka, klíčového spojence Spojených států v oblasti Blízkého východu. Práce se tedy 

bude soustředit na oblast severní Sýrie od poloviny roku 2014 po konec ledna 2018. Práce 

bude rozdělena na dvě hlavní části. V první deskriptivní části práce, je hlavní důraz veden 

na pochopení odlišných pozic Spojených států a Turecka ohledně severní Sýrie a zejména 

odlišného názoru na formu spolupráce prvně jmenovaného se syrskými Kurdy. 

Deskriptivní část se bude skládat ze tří konkrétních aspektů americko-kurdské spolupráce, 

ve kterých se, dle autora, priority a činy Spojených států a Turecka rozcházely nejvíce a 

měly tak největší dopad na rozkol ve vzájemných vztazích obou zemí. Druhá část bude 

stavět na poznatcích získaných ze tří případových situací americko-kurdské spolupráce. 

V této části bude pozornost soustředěna na dva, v očích Turecka, problémové aspekty 

americko-kurdské spolupráce. Postoj Spojených států v těchto konkrétních dvou oblastech 

bude následně autorem podroben kritice. 

 

Annotation 

The main aim of the bachelor thesis is to offer a reflection on the U.S.-Kurdish cooperation 

in Syria with regard to Turkey, U.S. key ally in the region of Middle East. The main focus 

is on territory in northern Syria since the start of the cooperation in 2014 until January 

2018, when the Turkish Olive Branch operation started. In the first part of the work, three 

aspects of U.S.-Kurdish alliance are dealt with. In each of the three chapters, both U.S. and 

Turkish views on the given form of U.S.-Kurdish cooperation are presented, with the aim 

of identifying the dividing lines between the two countries. In the second part, knowledge 

of the scale of these rifts is used to identify major U.S. setbacks, in its strategy regarding 

the relations with Turkey. It is then further elaborated how the U.S. stance in the two 

presented aspects of U.S.-Kurdish alliance, had negative consequences on Turkey mainly, 

but also, in the final analysis, on the United States itself. 
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Úvod 

 

Vymezení tématu 

Bakalářská práce se věnuje rozvoji koalice Spojených států a syrských Kurdů od jejího 

počátku v bitvě o Kobani až do ledna 2018, začátku turecké vojenské operace proti Afrínu. 

Hlavním cílem práce je reflexe této spolupráce v kontextu zájmu Turecka, klíčového 

spojence Spojených států v oblasti Blízkého východu.  

Práce se tedy zaměří na oblast severní Sýrie od poloviny roku 2014 do konce ledna 2018. 

Pozornost bude zaměřena především na americká a turecká prohlášení z té doby, stejně 

jako na činy a akce obou zmíněných aktérů. Tato prohlášení a akce obou zmíněných aktérů 

budou dominantně vztažené na syrské Kurdy, konkrétněji na vojenské Lidové obranné 

jednotky (YPG) a na její politické křídlo Sjednocenou demokratickou stranu (PYD). Z 

pohledu Spojených států převládají v textu prohlášení a činy, které podporují spolupráci 

s těmito kurdskými organizacemi, primárně za účelem porážky organizace Islámský stát. 

Naproti tomu reakce a činy Turecka, z období let 2014 až 2018, jsou velmi kritická vůči 

této spolupráci. V jejich pohledu je zdůrazněno údajné propojení obou kurdských 

organizací s Kurdskou stranou pracujících (PKK), Spojenými státy (mimo jiné) uznané 

teroristické organizace. 

Struktura a cíle práce 

Práce bude rozdělena na dvě hlavní části. V první deskriptivní části práce, je hlavní důraz 

veden na pochopení odlišných pozic Spojených států a Turecka ohledně severní Sýrie a 

zejména odlišného názoru na formu spolupráce prvně jmenovaného se syrskými Kurdy. 

Deskriptivní část se bude skládat ze tří konkrétních aspektů americko-kurdské spolupráce, 

ve kterých se, dle autora, priority a činy Spojených států a Turecka rozcházely nejvíce a 

měly tak největší dopad na rozkol ve vzájemných vztazích obou zemí. Tři probírané 

aspekty americko-kurdské spolupráce v této části práce budou: Zformování a podoba 

americko-kurdské aliance v Sýrii, Expanze kurdských milic přes řeku Eufrat a trojici 

uzavře aspekt Afrínského kantonu. V rámci každého ze tří oddílů bude představena pozice 

Spojených států a jejich podpory syrským Kurdům, následovat bude pohled Turecka. 

V první části, budou jako zdroje sloužit převážně oficiální prohlášení a dobové odborné 
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články. 

Druhá část bude stavět na poznatcích získaných ze tří případových situací americko-

kurdské spolupráce. V této části bude pozornost soustředěna na dva, v očích Turecka, 

problémové aspekty americko-kurdské spolupráce. Postoj Spojených států v těchto 

konkrétních dvou oblastech bude následně autorem podroben kritice. Určující v tomto 

ohledu bude, jaký dopad měly dané aspekty spolupráce na vztahy Spojených států 

s Tureckem, jejich klíčovým regionálním partnerem. První oblastí americko-kurdské 

spolupráce, podrobené kritickému zhodnocení, bude absence americké podpory arabským 

skupinám/milicím uvnitř Syrských demokratických sil (SDF). Druhé téma zohledněné 

autorem bude nečitelná pozice Spojených států ohledně podpory kurdského politického 

projektu, tedy vytvoření federace v severní Sýrii. 

Cílem práce bude tedy zejména představit pozice Spojených států a Turecka od počátku 

americko-kurdské kooperace. Důraz je kladen zejména na představení vybraných oblastí, 

v nichž se priority a nakonec i činy obou zmíněných aktérů rozcházely, či dokonce střetly. 

Účelem první části práce je zejména zdůraznit body zlomu, díky nimž dochází v Sýrii 

k rozkolu mezi Spojenými státy a Tureckem. V druhé části je pozornost věnována dvěma 

konkrétním chybám, kterých se Spojené státy dopustily ve vztahu k Turecku, v rámci své 

koalice se syrskými Kurdy. V této části se práce zaměří na důsledky amerického jednání, 

které z těchto dvou situací vyvstaly jak pro Spojené státy, tak i pro amerického spojence – 

Turecko. 

Turecko jako spojenec a propojení syrských Kurdů s PKK 

Aby mohla být práce takto pojata, je nutné doložit fakty dvě teorie. Zaprvé: Turecko je pro 

Spojené státy klíčový spojenec v regionu, a tudíž musí být dlouhodobě dobré vztahy 

s touto zemí pro USA prioritou. Zadruhé: Lidové obranné jednotky (YPG) a její politické 

křídlo Sjednocená demokratická strana (PYD), jež dominují v prostoru severní Sýrie 

ovládané Kurdy, jsou skutečně odnoží turecké Kurdské strany pracujících (PKK), jež je 

vedena jako teroristická organizace jak v Turecku, tak ve Spojených státech. 

V případě prvního tvrzení, není těžké shromáždit argumenty, jež by tuto skutečnost 

podpořily. Turecko je členem NATO, jeho armáda je v rámci organizace druhá 

nejpočetnější, hned po té americké. Spojené státy, spolu s několika dalšími členy NATO, 

jsou přítomny na základně Incirlik na jihu země, na níž jsou kromě jiného umístěny i 
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jaderné zbraně. Turecko, spolu s Izraelem, bylo již od konce druhé světové války stabilním 

partnerem Spojených států v oblasti Blízkého východu. Až na otázku Kypru, se vážné 

rozepře mezi zeměmi objevily až v otázce Iráckého Kurdistánu a i v této otázce nakonec 

obě země našly východisko, jež funguje až do současnosti. Třebaže Turecko a jeho 

společnost nejsou mírou demokracie a svobody rovni evropským spojencům USA, v rámci 

Blízkého východu Turecko v těchto parametrech předčí většinu amerických spojenců, 

výjimku zde tvoří Izrael. Proto je pro udržení amerického vlivu v oblasti důležité, aby 

Turecko zůstalo partnerem.  

K druhé teorii, jelikož tvoří jeden z rozkolů mezi Spojenými státy a Tureckem, je třeba 

přistoupit s větší opatrností. V této otázce se práce bude opírat o odborné články dvou 

britských „think-tanků“. Autorkou prvního z nich je Rana Marcel Khalaf z londýnského 

Chatham House. Khalaf se v článku „Governing Rojava: Layers of Legitimacy in Syria“ 

zabývá zejména rolí Sjednocené demokratické strany (PYD) na Kurdy ovládaných 

územích v Sýrii. Autorka dochází k závěru, že PYD je strukturálně založená podle vzoru 

PKK, sdílí s organizací společnou historii a vazby mezi oběma strukturami sahají až do 

současnosti. V koordinaci s PKK navíc PYD dokázala rychle zaplnit mocenské vakuum 

v severní Sýrii v roce 2012.
1
 Khalaf kromě toho dochází k závěru, že politický projekt je 

v severní Sýrii plně v rukou PYD, jež reálně kontroluje rozhodující politické orgány a 

v konečném důsledku celý kurdský projekt federace v severní Sýrii zvaný Rojava.
2
 

Vojenským křídlem PYD, kurdskými Lidovými obrannými jednotkami (YPG), se ve 

větším detailu naopak zabývá Kyle Orton z Henry Jackson Society. V první části své práce 

„The Forgotten Fighters: PKK in Syria“ se Orton věnuje celkové kontrole kádrů PKK nad 

Lidovými obrannými jednotkami (YPG). A v konečném důsledku zdůrazňuje dominanci 

PKK i nad strukturami Syrských demokratických sil (SDF), jež kromě kurdských YPG 

zahrnují i řadu arabských skupin. Orton ve své práci argumentuje, že YPG je de facto 

vojenským křídlem PKK v Sýrii a uvádí, že nejvyšší vrstvy YPG jsou obsazeny téměř 

výhradně přímo členy PKK. Zatímco na nižších pozicích jsou často syrští Kurdové, 

kontrola nad organizací jako celkem zůstává v rukou PKK.
3
  

                                                        

 
1 Rana Khalaf, „Governing Rojava: Layers of Legitimacy in Syria“, Chatham House, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-

khalaf.pdf, strana 5-8, staženo 6. 5. 2018, vydáno prosinec 2016. 
2 Tamtéž, strana 10-16. 
3 Kyle Orton, „The Forgotten Fighters: PKK in Syria“, Henry Jackson Society, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-khalaf.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-khalaf.pdf
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Z obou prací lze vyvodit, že vazby na PKK jsou v severní Sýrii patrné jak ve sféře civilní, 

či politické, tak i ve vojenské. Dvě zmíněné práce jsou v souladu se závěry dalších na toto 

téma zveřejněných prací, například od International Crisis Group
4
, či práci, kterou 

publikoval Washington Institute for Near East Policy, jehož proklamovaným cílem je 

podporovat zájmy Spojených států na Blízkém východě.
5
 Hypotéza, že kurdské 

organizace, s nimiž Spojené státy spojily své síly, zejména zmíněné PYD a YPG, jsou 

navázané na tureckou Kurdskou stranu pracujících (PKK), je tedy pravdivá, a může s ní 

být pracováno dále v textu. 

Kritika zdrojů 

Jelikož obsah této práce je velmi aktuální, rozhodl jsem se do velké míry opřít svou práci o 

odborné články a akademické texty západních, zejména amerických a britských think-

tanků. Toto rozhodnutí bylo učiněno se znalostí dvou potenciálních problémů, jež se ale, 

v konečném důsledku, myslím podařilo eliminovat. První překážkou v objektivitě těchto 

zdrojů představoval fakt, že velká část financí, ze kterých tyto think-tanky (a platí to 

zejména pro ty sídlící v USA) fungují a následně publikují, pochází právě z oblasti 

Blízkého východu. Ulice ve Washingtonu kde tyto think-tanky sídlí, byly členem 

Obamovy administrativy dokonce přezdívány „Araby okupované teritorium“. Ačkoliv se 

jedná o nadsázku, je potřeba mít tyto vazby na paměti. V kontextu mé práce, považuji tuto 

problematiku za méně závažnou. Tato práce se totiž přímo netýká žádné z bohatých zemí 

Perského zálivu, které jsou ve finanční podpoře nejaktivnější (Katar nebo Saudská Arábie), 

ačkoliv je třeba říci, že i Turecko může být v menší míře aktivní jako dárce, ačkoliv u 

žádné z mnou použitých prací, nebyly mezi významnými donory žádné turecké vládní 

organizace. Některé think-tanky nicméně nemají veřejné seznamy dárců. Z těch, jež jsou 

použity v této práci, se jedná například o Washington Institute for Near East Policy, či 

Henry Jackson Society. 

Druhým obecným problémem přebírání informací od amerických think-tanků, ale i 

                                                                                                                                                                        

 

http://henryjacksonsociety.org/2017/08/17/the-forgotten-fighters-the-pkk-in-syria/, strana 31-35, staženo 6. 5. 

2018, vydáno 17. 8. 2017. 
4 „The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria“, International Crisis Group, 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-

northern-syria, staženo 6. 5. 2018, vydáno 4. 5. 2017. 
5 Patrick Clawson (editor), „Syrian Kurds as a U.S. Ally: Cooperation and Complications“, 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson-2.pdf, staženo 6. 5. 

2018, vydáno listopad 2016. 

http://henryjacksonsociety.org/2017/08/17/the-forgotten-fighters-the-pkk-in-syria/
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson-2.pdf
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velkých mediálních společností – v kontextu této práce například Washington Post, či 

Foreign Policy, je jejich domácí politická orientace. Nicméně v případě této práce, ačkoliv 

se zabývá obdobím vlády jak republikánského tak demokratického prezidenta, je tento 

problém marginální. Na „vině“ je skutečnost, že strategie B. Obamy byla do velké míry 

(přestože spíše z nutnosti) převzata současným prezidentem – D. Trumpem. Sýrie tak tvoří 

jednu z mála výjimek, ve kterých po změně prezidenta nedošlo k razantnímu překopání 

priorit a cílů. Tato skutečnost byla následně reflektována i mými zdroji. Například již 

zmíněné Foreign Policy, jež otevřeně vedlo v době voleb proti Trumpovi kampaň, bylo 

nuceno v otázce Sýrie zaujmout vůči Trumpovi neurální pozici. 

Zohlednit je nicméně potřeba i konkrétní autory, média a organizace. Pro potvrzení vztahů 

mezi PPK na straně jedné a PYD a YPG na straně druhé byly využity práce Kyle W. 

Ortona a Rany Khalaf. K. W. Orton pracoval v letech 2016-18 jako výzkumný pracovník 

v konzervativním londýnském think-tanku Henry Jackson Society. Ve svých pracích se 

věnuje zejména otázkám Sýrie a syrských Kurdů. Zároveň přispíval do novin New York 

Times nebo The Wall Street Journal. Druhým zdrojem v této oblasti byla práce Rany 

Khalaf. Khalaf, v roce 2016 spolupracovnice známého britského think-tanku Chatham 

House, se zabývá primárně tématem Sýrie. Pracovala pro řadu organizací, ohledně 

poradenských služeb, v současnosti je výzkumnou pracovnicí na University of Saint 

Andrews. 

Pro bližší seznámení se strategií Spojených států a jejích rozporů se zájmy Turecka je 

v práci využita celá řada zdrojů. Colin Kahl, autor článků ve Foreign Policy, výzkumný 

pracovník ve Freeman Spogli Institute for International Studies' Center, byl v letech 2014-

17 poradcem Joe Bidena. V jeho textech je detailně prezentována pozice Spojených států 

vůči Turecku i syrským Kurdům, zatímco k jednání Turecka je Kahl kritický. 

Aron Lund, výzkumný pracovník v The Century Foundation, dříve také v Carnegie Middle 

East Program, se ve svých článcích věnuje zejména postoji Spojených států vůči syrským 

Kurdům. Z jeho práce lze odvodit, že autor považuje podporu syrských Kurdů za podporu 

PKK a upozorňuje na negativní důsledky této spolupráce. 

Aaron Stein, výzkumný pracovník v Atlantic Council a Rafik Hariri Center for the Middle 

East, je autorem řady článků o turecko-americko-kurdských vztazích v Sýrii. Stein se ve 

svých textech zabývá zejména negativními důsledky americko-turecké roztržky v Sýrii. 

Portál War on the Rocks byl založen roku 2013. Je spjat s University of Texas a zaměřuje 
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se na vojenské aspekty mezinárodních vztahů. Podle vlastních slov si zakládá na realismu a 

je zastáncem aktivního zapojení USA v zahraničí. Pro portál píší převážně vojenští experti, 

vyjednavači či veteráni. V práci se objevuje hned několik článků z War on the Rocks. 

Některé z nich se zaměřují na strategické aspekty jak americké, tak turecké intervence 

v severní Sýrii. Článek „The trouble with Turkey´s Favorite Syrian Islamists“ pak slouží 

jako slušný základ pro pochopení cílů Turecka v Sýrii.  

Odborná publikace „Syrian Kurds as a U.S. Ally: Cooperation and Complications“ vydaná 

The Washington Institute for Near East Policy se zaobírá zejména formou americké 

spolupráce se syrskými Kurdy. Sborník, jehož editorem je Patrick Clawson, se snaží 

vytvořit strategii, jež by zmírnila střet s Tureckem v zájmu zajištění dlouhodobých cílů 

USA v Sýrii. 

International Crisis Group je mezinárodní nezisková organizace, jež se zabývá řešením a 

prevencí ozbrojených konfliktů. Dárci této organizace je řada vlád – zejména evropských. 

V článku „The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria“ tato organizace mimo jiné 

rozporuje řadu tvrzení Spojených států o oddělení struktur syrských Kurdů od PKK. Na 

základě čehož, je velmi kritická k americko-kurdské spolupráci.  

Kilic Kanat a Kadir Ustun jsou autory odborného textu „U.S.-Turkey Realignment on 

Syria“, který spíše obhajuje tureckou strategii vůči kurdským milicím a snaží se 

identifikovat oblasti, v nichž by Spojené státy měly podstoupit kompromisy s cílem 

narovnat turecko-americké vztahy. 

Daniel Wilkofsky a Khalid Fatah v článku „Northern Syria´s Anti-Islamic State Coalition 

Has an Arab Problem“ upozorňují zejména na velmi slabou pozici arabských milicí uvnitř 

Američany podporovaných Syrských demokratických sil (SDF).  

Autorem článků o arabských milicích a jejich počáteční spolupráci s YPG je Aymenn 

Jawad Al-Tamimi. Al-Tamimi se na svém bloku věnuje celé řadě skupin, z nichž některé 

se v budoucnu dostaly do cesty ambicím kurdských YPG. 

Práce byla dále opřena o periodika jako Washington Post, či Reuters. Zejména druhý 

jmenovaný zdroj byl užit u informací přístupnějšího rázu – zejména pak bitev, operací, či 

událostí, jež měly odezvu i v západních médiích. 

V jistých případech, kdy byly informace nedostačující, sáhl autor k citování twitterového 

účtu „Qalaat Al Mudiq“. Názory publikované na tomto účtu jsou pro-opoziční, nicméně 
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důvěryhodné. Nikdy ovšem z těchto informací nebyly vyvozovány závěry, naopak byly 

spíše použity k podepření jiných argumentů.  

Tvrzení, či oficiální pozice ať již Turecka, či Ruska, jsou v práci představovány skrze 

státem kontrolované, či vyloženě propagační weby. V případě Ruska byla takto využita 

Agentura TASS, zatímco u Turecka byly použity zejména Daily Sabah, nebo TRT World. 

Bakalářská práce zároveň pracuje s celou řadou oficiálních dokumentů vlády Spojených 

států. Jedná se zejména o aktuální či archivní dokumenty ministerstva zahraniční a 

ministerstva obrany. Další institucí, čistě vojenskou, je poté CENTCOM. Všechny tyto 

dokumenty jsou veřejně dostupné v elektronické formě.  
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Případové situace 

 

Zformování a podoba americko-kurdské aliance v Sýrii 

Rychlá teritoriální expanze Islámského státu (dále jen IS) v severní Sýrii v roce 2014 

zapříčinila, že jediným relevantním soupeřem IS na severu země zůstaly kurdské 

samosprávné kantony. Nicméně i jejich existence začala být na přelomu léta a podzimu 

ohrožena. Právě v této době se započala i známá bitva o město Kobani, ve které se Spojené 

státy poprvé postavily na stranu Kurdů. 

Zde je nutné zmínit, že o spolupráci s Kurdy na severu země se Spojené státy pokoušely již 

dříve. Zejména v roce 2012, krátce po utvoření kurdských samospráv, s cílem sjednotit je 

se sunitskou arabskou opozicí v boji proti režimu Bašára Asada.
6
   

Nicméně v polovině roku 2014 došlo k jasné změně priorit z pohledu USA, bylo nutné 

zastavit nástup IS v Sýrii. Kurdové byli v tomto případě dle administrativy vhodným 

spojencem. Splňovali několik základních předpokladů pro úspěšnou spolupráci. Jelikož 

nebyli na rozdíl od rebelů v otevřeném konfliktu s režimem, nehrozilo, že by Kurdové 

zatáhli Spojené státy do vyčerpávajícího konfliktu právě s vládními jednotkami. Zadruhé, 

šlo v podstatě o jedinou kompaktní sílu, jež byla schopna se plně věnovat boji s IS na 

severu Sýrie. V neposlední řadě představovali Kurdové sílu s jasnou proti-islamistickou 

ideologií.
7
   

Spojené státy přirozeně ruku v ruce s počátkem podpory Kurdů intenzivně jednaly s 

Tureckem. Neúspěch dosáhnout v tomto bodě shody byl do velké míry zapříčiněn 

požadavky Turecka na rozsáhlejší zapojení Spojených států v boji proti syrskému režimu, 

což bylo ve světle již zmíněné změny strategie pro americkou administrativu nepřijatelné.
8
  

I přes tyto neshody se podařilo představitelům USA domluvit transfer iráckých Pešmergů a 

                                                        
 
6 Ernesto Londoňo, „Syrian Kurds seen as revolt´s wild card“, The Washington Post“, 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrian-kurds-seen-as-revolts-wild-

card/2012/03/02/gIQAAaN9yR_story.html?utm_term=.15ddba9bf586, staženo 15. 3. 2018, vydáno 8. 3. 

2012. 
7 Aaron Stein a Faysal Itani, „Turkey´s Syrian Predicament“, Atlantic Council, 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Turkey_s_Syria_Predicament.pdf , strana 6, staženo 15. 

3. 2018, vydáno květen 2016. 
8 Colin Kahl, „The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria“, Foreign Policy, 

http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/, 

staženo 13. 3. 2018, vydáno 12. 5. 2017. 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrian-kurds-seen-as-revolts-wild-card/2012/03/02/gIQAAaN9yR_story.html?utm_term=.15ddba9bf586
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrian-kurds-seen-as-revolts-wild-card/2012/03/02/gIQAAaN9yR_story.html?utm_term=.15ddba9bf586
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Turkey_s_Syria_Predicament.pdf
http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/
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bojovníků Svobodné syrské armády (FSA) z turecké strany hranice přímo do obleženého 

města Kobani.
9
   

S klíčovým přispěním amerických leteckých útoků (spolu s dalšími státy mezinárodní 

koalice) byl IS u Kobani po měsících bojů poražen. Od té doby byla teroristická organizace 

vůči Kurdům již jen v defenzívě. Změna logicky nastala i u formy kurdsko-americké 

spolupráce. Bylo to naposled, co měla tato aliance obranný charakter. 

Příčin, jež vedly americkou administrativu k tomu vsadit v boji s IS vše na syrské Kurdy, 

bylo několik. Ale pravděpodobně tou nejdůležitější byl krach Programu Train and Equip 

určeného pro umírněnou sunitskou opozici zejména v provincii Idlíb na severozápadě 

země.
10

 
11

 V kontrastu s těmito nezdary se dominantně kurdským milicím s leteckou 

podporou USA ve zhruba stejném období podařilo dobýt město a zároveň hraniční přechod 

Tal Abyad ležící na hranici s Tureckem a propojit tím oba kurdské samosprávné kantony 

na severovýchodě Sýrie.
12

  

Již v říjnu 2015 bylo jisté, že se alianční spolupráce prohlubuje. Spojené státy vyslaly 

poprvé do akce kontingent speciálních jednotek, jež měl za úkol pomáhat Kurdům s 

výcvikem či plánováním operací. Spolu s tím byly formálně vytvořeny Syrské 

demokratické síly (dále jen SDF), jako koalice již zmíněných kurdských milicí (hlavně 

Lidových obranných jednotek – YPG) a jejich arabských spojenců z bitvy o Kobani.
13

  

Zformování SDF bylo klíčové pro Obamovu administrativu, jelikož obnovilo legitimitu 

americké kooperace se syrskými Kurdy. Již zmíněné a problémové YPG byly nově jejich 

argumentací pouze jedním z mnoha členů oněch Syrských demokratických sil. Ve 

skutečnosti ovšem měly jednotky YPG uvnitř SDF dominantní postavení a celá řada 

dalších členů SDF byly buď jim (YPG) spřízněné milice
14

, nebo vojensky slabé, většinou 

                                                        

 
9 „Peshmerga, FSA enter beiseged Kobani from Turkey to fight ISIS“, Daily Sabah, 

https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-

isis, staženo 15. 3. 2018, vydáno 29. 10. 2014. 
10 Caleb Weiss, „US-backed Hazm Movement disbands after Al Nusrah attack“, The Long War Journal, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/us-backed-hazm-movement-disbands-after-al-nusrah-

attack.php, staženo 15. 3. 2018, vydáno 2. 3. 2015. 
11 Nabih Bulos, „US-trained Division 30 rebels 'betray US and hand weapons over to al-Qaeda's affiliate in 

Syria'“, The Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-

trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html, 

staženo 15. 3. 2018, vydáno 22. 9. 2015. 
12 Colin Kahl, „The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria“, Foreign Policy, 

http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/ 
13 Tamtéž 
14 Kyle W. Orton, „The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria“, The Henry Jackson Society, 

https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-isis
https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-isis
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/us-backed-hazm-movement-disbands-after-al-nusrah-attack.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/us-backed-hazm-movement-disbands-after-al-nusrah-attack.php
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html
http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/
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etnicky arabské skupiny.
15

    

Tato skutečnost byla ještě podtržena užíváním termínu „Syrian Arab Coalition (SAC)“ v 

oficiálních vyjádřeních představitelů USA.
16

 Takzvaná SAC měla dle těchto vyjádření 

zahrnovat veškeré arabské elementy uvnitř SDF. Proti tomuto narativu šla nicméně jiná 

prohlášení, tvrdící že příslušnost k SAC není založena na etnicitě.
17

 Objevily se i názory že 

SAC, strukturálně neexistuje a jedná se pouze mediální konstrukt představitelů USA.
18

  

Nehledě na to, která z těchto skutečností jsou pravdivá, dominantní postavení YPG nebylo 

ohroženo ani zformováním Syrských demokratických sil. Naopak, skutečnost, že YPG 

jako jediná disponovala i politickým zastoupením, vlastní politickou frakcí – Sjednocenou 

demokratickou stranou (PYD), z ní učinila pevné jádro SDF. Této své pozice poté 

využívala k marginalizaci ostatních bojových skupin uvnitř SDF – zejména těch 

arabských.
19

  

Americká administrativa nicméně nadále prohlubovala vzájemnou spolupráci se Syrskými 

demokratickými silami (SDF) spolu s tím, jak přicházely vojenské úspěchy proti IS. Do 

poloviny července 2017 zajistila výcvik pro zhruba 8 500 členů SDF
20

, a do poloviny října 

stejného roku již pro něco málo přes 12 000 členů SDF.
21

 Kromě samotného výcviku byla 

jen v roce 2017 Syrským demokratickým silám dodána výstroj pro 40 000 bojovníků stejně 

jako 400 vozidel.
22

 Příkladem sílící podpory z té doby bylo například dodání obrněných 

                                                                                                                                                                        

 

http://henryjacksonsociety.org/2017/08/17/the-forgotten-fighters-the-pkk-in-syria/, strana 35, staženo 13. 3. 
2018, vydáno 17. 8. 2017. 
15 Aron Lund, „Syria’s Kurds at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy“, Carnegie Middle East 

Center, http://carnegie-mec.org/diwan/62158?lang=en, staženo 15. 3. 2018, vydáno 2. 12. 2015. 
16 U.S. Department of Defence, https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-

View/Article/627718/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/, 

staženo 15. 3. 2018, vydáno 4. 11. 2015. 
17 Rudaw News, „US commander says Syrian Arab Coalition is now majority group within SDF“, 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/03032017, staženo 15. 3. 2018, vydáno 3. 3. 2017. 
18 Aron Lund, „Origins of the Syrian Democratic Forces: A Primer“, News Deeply, 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer, 

staženo 13. 3. 2018, vydáno 22. 1. 2016. 
19 Daniel Wilkofsky a Khalid Fatah, „Northern Syria´s Anti-Islamic State Coalition Has an Arab Problem“, 

War on the Rocks, https://warontherocks.com/2017/09/northern-syrias-anti-islamic-state-coalition-has-an-

arab-problem/, staženo 13. 3. 2018, vydáno 18. 9. 2017. 
20 CENTCOM, „Department of Defense Press Briefing by Brigadier General Anderson via teleconference 

from Iraq“, http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-

View/Article/1249035/department-of-defense-press-briefing-by-brigadier-general-anderson-via-teleconf/, 

staženo 16. 3. 2018, vydáno 6. 7. 2017. 
21 CENTCOM, „Operation INHERENT RESOLVE observes Task Force’s third anniversary“, 

http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1345075/operation-

inherent-resolve-observes-task-forces-third-anniversary/, staženo 16. 3. 2018, vydáno 17. 10. 2017. 
22 CENTCOM, „Department of Defense Press Briefing by Brigadier General Anderson via teleconference 

http://henryjacksonsociety.org/2017/08/17/the-forgotten-fighters-the-pkk-in-syria/
http://carnegie-mec.org/diwan/62158?lang=en
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/627718/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/627718/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/03032017
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer
https://warontherocks.com/2017/09/northern-syrias-anti-islamic-state-coalition-has-an-arab-problem/
https://warontherocks.com/2017/09/northern-syrias-anti-islamic-state-coalition-has-an-arab-problem/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1249035/department-of-defense-press-briefing-by-brigadier-general-anderson-via-teleconf/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1249035/department-of-defense-press-briefing-by-brigadier-general-anderson-via-teleconf/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1345075/operation-inherent-resolve-observes-task-forces-third-anniversary/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1345075/operation-inherent-resolve-observes-task-forces-third-anniversary/
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vozů v lednu 2017.
23

  

Komu konkrétně jsou ale vojenská pomoc a výcvik určeny uvnitř SDF říci nelze. Veškerá 

vojenská pomoc i výcvik až do současnosti probíhala v rámci programu „Train and Equip“ 

amerického ministerstva obrany (Department of Defence – DoD), tudíž veškeré výdaje 

programu musí být zveřejňovány. Nicméně DoD ve svých souhrnných zprávách referuje o 

všech recipientech programu jako o „Vetted Syrian Opposition (VSO)“.
24

 Není tedy možné 

určit, jaký podíl americké pomoci jde například Lidovým obraným jednotkám (YPG), nebo 

naopak arabským složkám SDF. K tomu všemu je ještě potřeba dodat, že mezi VSO patří i 

několik opozičních sunitsko-arabských skupin operujících na jordánsko-syrské hranici, jež 

nejsou nijak propojeny se SDF v severní Sýrii.
25

  

Logickým vyústěním rozvíjející se spolupráce byla postupná výstavba amerických 

základen, většinou provizorního charakteru. V polovině roku 2017 přišla turecká Anadolu 

Agency s infografikou ukazující deset údajných amerických základen na území 

kontrolovaném SDF.
26

 Minimálně u dvou z těchto lokalit existují důkazy o jejich alespoň 

dočasné existenci: Ash Shaddadi
27

 a Sarrin.
28

 

Všechny tyto skutečnosti potvrzují, jak jednoznačný byl posun v inklinaci na spolupráci se 

Syrskými demokratickými silami, tedy primárně kurdskými YPG, jak již bylo v této práci 

uvedeno. Stejně jednoznačná, ohledně kurdsko-americké spolupráce, byla nicméně i pozice 

                                                                                                                                                                        

 

from Iraq“, http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-
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23 Middle East Eye, „Kurd-led Syrian militia says Trump sent it armoured vehicles“, 
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24 Office of the Secretary of Defence, „Justification for FY 2017 Overseas Contingency Operations (OCO) 
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http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_CTEF_J-
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25 Crisis Group, „Al-Tanf, Syria“, https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/al-

tanf-syria, staženo 16. 3. 2018, vydáno 2. 3. 2018. 
26 Daily Sabah spolu s Anadolu Agency, „Secret US military bases in areas controlled by PYD terrorists 
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Turecka.  

Reakce Turecka 

Turecko hledělo na zformování tří kurdských autonomních kantonů v roce 2012 s velkou 

nedůvěrou. Náhlé stažení režimních vojsk z těchto oblastí bylo, tehdy ještě premiérem, 

Erdoganem považováno za důkaz spolupráce Kurdské strany pracujících (PKK) na straně 

jedné a syrským režimem na straně druhé, jež měla za cíl odvrátit pozornost Turecka od 

podpory rebelů v Sýrii, právě na boj s Kurdy.
29

 Pokud tomu tak skutečně bylo, je třeba říci, 

že řada Tureckem podporovaných uskupení v severní Sýrii byla skutečně v následující 

době ve formě konfliktu s nově ustanovenými kurdskými YPG. Platilo to například pro 

islamistické hnutí Ahrar al-Sham.
30

  

Jakmile ale IS rozdrtil opoziční síly na severu Sýrie (viz. Mapa 1) a oblehl město Kobani, 

jež bránili ve velké míře právě jednotky YPG, bylo Turecko nuceno přehodnotit svou 

pozici. Turečtí představitelé začali jednat s americkými protějšky, jež tlačili, aby Turecko 

aktivně vstoupilo do konfliktu na straně obránců města. Turecký ministr zahraničí 

Cavusoglu zdůraznil, že podmínkou pro jakékoliv zapojení jeho země je, že případný 

vojenský zásah musí mířit i na sesazení Bašára Asada.
31

  

Prvním z konkrétních kroků mělo být dle samotného Erdogana zavedení bezletové zóny v 

oblasti severní Sýrie, jež měla obsahovat i samotné město Aleppo. Turecko tak chtělo 

poskytnout bezpečné zázemí rebelům pro další možné operace proti syrskému režimu.
32

  

Spojené státy byly nicméně tou dobou již pevně rozhodnuty orientovat své úsilí na boj s IS 

a tak ke shodě nedošlo.
33

   

I přes výrazné neshody, Turecko nakonec povolilo přejít iráckým Pešmergům a rebelům ze 

                                                        

 
29 John Caves, „Syrian Kurds and the Democratic Union Party (PYD)“, Institute for the Study of War, 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_SyrianKurds.pdf, strana 2, staženo 16. 3. 

2018, vydáno 6. 12. 2012. 
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Svobodné syrské armády (FSA) přejít turecko-syrskou hranici a zapojit se do bojů v 

Kobani proti bojovníkům IS.
34

 Vedlejším cílem tohoto kroku mělo být oslabení pozice 

YPG (potažmo PYD na politické scéně), jelikož jednotky Pešmergů byly pevně spjaty s 

Kurdskou regionální vládou v iráckém Erbilu – tureckým spojencem.
35

  

Turečtí představitelé se následně snažili přesvědčit americkou administrativu, aby upustila 

od podpory projektu Syrských demokratických sil (SDF), a zároveň pomohla iniciovat 

odtržení arabských komponentů SDF, jež by spolu s Tureckem podporovanými rebely 

vytvořily nové, pro Ankaru vhodné, vojenské uskupení v severní Sýrii.
36

 K dosažení svých 

cílů při vyjednávání využívali turečtí představitelé zejména otázku možného otevření své 

letecké základny Incirlik pro letecké útoky na cíle Islámského státu v Sýrii.
37

  

Po měsících vyjednávání nicméně ustoupili (i pod vlivem bombového útoku v tureckém 

městě Suruc, s nímž byl spojován IS) a poskytli základnu americkým vojenským letadlům 

k užívání.
38

 Po těchto událostech se zdálo, že Ankara je smířena s jistou formou spolupráce 

USA a syrských Kurdů, a jejím primárním cílem bude vytvoření „bezpečnostní zóny“ na 

západ od řeky Eufrat, jež měla oblast zabezpečit jednak proti IS, ale i proti expanzi Kurdů 

dále na severozápad Sýrie.
39

 

Expanze kurdských milic přes řeku Eufrat 

IS ovládal v druhé polovině roku 2014 rozsáhlé úseky turecko-kurdské hranice, a to jak na 

levém, ale i pravém břehu řeky Eufrat. S podporou USA se kurdským milicím podařilo 

nejprve zvítězit v bitvě o město Kobani a v polovině roku 2015 padlo do rukou Kurdů i 

město Tell Abyad. Zisk tohoto města a zároveň hraničního přechodu znamenal pro IS 

ztrátu kontroly nad turecko-syrskou hranicí na levém břehu řeky Eufrat. Pod kontrolou 

samozvaného chalífátu nicméně zůstal rozsáhlý hraniční úsek mezi městy Jarabulus a Azaz 

na pravém břehu řeky Eufrat. Představitelé Obamovi administrativy dlouhodobě 

                                                        

 
34 Daily Sabah, „Peshmerga, FSA enter beiseged Kobani from Turkey to fight ISIS“, Daily Sabah, 

https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-

isis, staženo 17. 3. 2018, vydáno 29. 10. 2014. 
35 Colin Kahl, „The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria“. 
36 Aaron Stein a Faysal Itani, „Turkey’s Syria Predicament“, Atlantic Council. 
37 Sam Heller a Aaron Stein, „The Trouble with Turkey’s Favorite Syrian Islamists“, War on the Rocks, 

https://warontherocks.com/2015/08/the-trouble-with-turkeys-favorite-syrian-islamists/, staženo 17. 3. 2018, 

vydáno 18. 8. 2015. 
38 Tamtéž. 
39 Kilic Kanat a Kadir Ustun, „U.S.-Turkey Realignment on Syria“, Middle East Policy Council, 

http://www.mepc.org/journal/us-turkey-realignment-syria, staženo 17. 3. 2018, vydáno („zima“) 2015. 

https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-isis
https://www.dailysabah.com/politics/2014/10/29/peshmerga-fsa-enter-beiseged-kobani-from-turkey-to-fight-isis
https://warontherocks.com/2015/08/the-trouble-with-turkeys-favorite-syrian-islamists/
http://www.mepc.org/journal/us-turkey-realignment-syria


 

 

15 
 

kritizovaly nedostatečnou kontrolu Turecka právě nad tímto úsekem hranice. Tato kritika 

zesílila zejména po několika teroristických útocích ve Francii, k nimž se přihlásil IS. 

Spojené státy žádaly uzavření oficiálních přechodů a důslednou kontrolu celé hranice.
40

 

Ve stejné době, tedy polovině roku 2015, však došlo také k razantnímu zhoršení turecko-

kurdských vztahů. Vnitrostátní konflikt v Turecku proti Kurdské straně pracujících (PKK) 

eskaloval, což mělo zásadní vliv na turecké vnímání Lidových obranných jednotek (YPG) 

a Sjednocené demokratické strany (PYD), jakožto odnoží PKK v Sýrii. Turecko dalo 

americké administrativě důrazně najevo, že nebude tolerovat rozmach kurdských milic 

přes řeku Eufrat a dále na západ.
41

  

I přes to, zahájily kurdské milice (v rámci Syrských demokratických sil – SDF) za podpory 

amerických náletů v prosinci 2015 útok na přehradu Tishrin
42

, jež byla v té době jediným 

nepoškozeným přechodem přes řeku Eufrat v této oblasti. Cílem operace bylo dle 

mluvčího SDF odříznout bojovníky IS na pravém břehu Eufratu od hlavního města 

samozvaného chalífátu dále na jihovýchodě.
43

 

V důsledku úspěšné operace si jednotky SDF, vedené kurdskými milicemi, vytvořily 

předmostí na pravém břehu řeky, odkud teoreticky mohly dále postupovat proti IS a získat 

pod kontrolu i zbytek turecko-syrské hranice mezi městy Jarabulus a Azaz. 

Americká administrativa si důležitost této oblasti uvědomovala. V lednu 2016, při návštěvě 

Turecka, měl Joe Biden, tehdy viceprezident USA, za hlavní úkol přesvědčit tureckého 

prezidenta Erdogana o nutnosti dobytí této oblasti, zejména pak města Manbij. Toto město 

dle Spojených států představovalo významný transportní uzel, obzvláště pro zahraniční 

bojovníky, z nichž někteří se mohli podílet na teroristických útocích v Paříži. Bidenovi se 

nicméně nepodařilo Erdogana přesvědčit, aby souhlasil s plánovaným útokem vedeným 

syrskými Kurdy. Turecký prezident naopak přislíbil, že oblast okolo města Manbij bude 

obsazena Turky podporovanými opozičními skupinami. Američtí zástupci s tímto 
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souhlasili.
44

   

Vzniklá americko-turecká dohoda ohledně města Manbij a okolní oblasti (jinak také 

nazývané koridor Azaz-Jarabulus) měla tři zásadní body: 1) Spojené státy měly zapojit 

vybrané, Tureckem podporované, skupiny rebelů ze severu provincie Aleppo do programu 

Train and Equip, tyto skupiny měly následně porazit IS v okolí města Manbij, 2) Turecko 

mělo letadly a dělostřelectvem aktivně podporovat akce těchto skupin proti IS, 3) Spojené 

státy měly zesílit podporu pro arabské složky Syrských demokratických sil (SDF).
45

  

V souladu s touto dohodou následně Spojené státy zahájily materiální a leteckou podporu 

pro vybrané sunitsko-arabské opoziční skupiny z okolí měst Azaz a Marea. Vzhledem 

k faktu, že tamní rebelové byli dlouhodobě zapojeni v boji proti IS a zároveň neměli 

žádnou linii dotyku s Asadovým územím, dovolily si Spojené státy podpořit tyto skupiny 

způsobem do té doby nevídaným u sunitsko-arabských protirežimních skupin.
46

 I přesto se 

těmto skupinám pod záštitou turecké a značné americké letecké podpory nepodařilo 

dosáhnout výrazných a dlouhotrvajících úspěchů.
47

  

Vlivem těchto neúspěchů se Spojené státy rozhodly podpořit útok vedený kurdskými 

milicemi. Operace s cílem nejdříve obklíčit a následně obsadit město Manbij začala 

v červnu 2016. Plán útoku počítal s účastí amerických speciálních sil, nicméně rozhodující 

měly být zejména letecké údery Američany vedené koalice. Obamova administrativa si 

byla dobře vědoma turecké pozice ohledně kurdských Lidových obranných jednotek 

(YPG), tudíž slíbila, že po ukončení bojů a osvobození města se veškeré jednotky YPG 

stáhnou zpět na východ za řeku Eufrat.
48

  

Město samotné bylo dobyto po těžkých bojích až v srpnu. Hlavní roli v jeho budoucí 

správě měl mít nově založený Manbij Military Council, jež byl většinově tvořen Araby, 

což mělo odpovídat i etnickému složení obyvatel v oblasti. Spojeným státům se nicméně 

nepodařilo zajistit stažení Kurdských YPG zpět za Eufrat. Stejně tak se představitelům 
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USA nepodařilo Turecko přesvědčit o nezávislosti Manbij Military Council na kurdských 

milicích.
49

 Tyto skutečnosti, spolu s dalším zhoršením turecko-amerických vztahů po 

pokusu o vojenský převrat v prvně jmenované zemi, vedlo k počátku turecké intervence 

v Sýrii – konkrétně spuštění operace Euphrates Shield v srpnu 2016. 

Neodvratným důsledkem úspěšně turecké operace Euphrates Shield (již se budu více 

věnovat dále v popisu tureckého pohledu na události) bylo, že se Tureckem podporovaní 

rebelové střetli s Američany podporovanými kurdskými a arabskými milicemi. Pro 

Spojené státy byla situace velmi složitá, jelikož celá řada Tureckem podporovaných 

opozičních skupin byla v minulosti recipientem jejich vlastního programu Train and 

Equip.
50

 

Po několika měsících, v jejichž průběhu docházelo k potyčkám s proměnlivou mírou 

intenzity, začali americké jednotky s vojenskými patrolami, jež měly za cíl zamezit dalším 

střetům a možnému útoku Tureckem podporovaných skupin na město Manbij.
51

 Tyto 

patroly se zaměřovaly zejména na oblasti na severu-severozápadě od města Manbij, poblíž 

řeky Sajur.
52

  

Progres v Tureckem vedené Operaci Euphrates Shield okolo města Al Bab přiblížil 

sunitské opoziční skupiny s podporou turecké armády blíže městu Manbij. Aby se vyhnuly 

další konfrontaci s těmito silami, rozhodly se Syrské demokratické síly (SDF) v čele 

s kurdskými milicemi předat oblast západně od města Manbij do rukou syrského režimu.
53

 

Dohoda znamenala také první kontakt mezi kurdskými milicemi podporovanými 

Američany na straně jedné, a Ruskem na straně druhé. 
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Reakce Turecka 

Řeka Eufrat se v očích Turecka stala důležitou spolu s tím, jak Američany podporované 

kurdské milice zastavily postup bojovníků IS. Již v polovině roku 2015 došlo ke 

sjednocení všech Kurdy ovládaných území východně od řeky Eufrat. Jedinými, tou dobou 

stále izolovanými, kurdskými milicemi ovládanými, teritorii zůstaly Afrinský kanton na 

severozápadě Sýrie a čtvrť Sheikh Maqsood v Aleppu. 

Turecko již v té době v rozhovorech s americkými představiteli dalo najevo, že překročení 

Eufratu kurdskými milicemi, bude považovat za snahu propojit svá území s těmi v Afrínu. 

Možné sjednocení kurdských území označilo Turecko za nepřijatelné, s tím, že je 

připraveno tomu zabránit, pokud to bude nutné.
54

 

Ve vzájemných vyjednáváních s Obamovou administrativou se Erdogan zavázal osvobodit 

zbytek turecko-syrské hranice, tedy území na západ od řeky Eufrat z držení Islámského 

státu (IS). Turecko své americké protějšky ujistilo, že k takovéto operaci má připraveno 

tisíce rebelů.
55

 

Nicméně, od února do srpna 2016 čelilo Turecko nepříznivému sledu událostí, jež 

v konečném důsledku zapříčinily, že Turecko v tomto období nebylo schopno shromáždit 

mezi syrskou sunitskou opozicí vojenské síly, dostatečné k úspěšnému boji a vytlačení IS 

z oblasti.  

První takovou událostí, byla společná ofenzíva provládních sil a kurdských milicí YPG 

(Lidové obranné jednotky) z jimi kontrolovaného Afrínského kantonu (viz. Mapa 2). Tento 

koordinovaný útok, navíc podpořen Ruskem, značně zdecimoval opoziční skupiny 

v oblasti, s nimiž Turecko již v té době úzce spolupracovalo.
56

 Zatímco turecký vliv 

v oblasti oslabil, kurdské milice z Afrínu expandovaly na východ. Vůbec poprvé tak mezi 

případným sjednocením kurdských teritorií stála jediná překážka – území IS. 

Druhou aspektem, jenž komplikoval turecké plány, byla situace v samotném Aleppu, 

zejména v rozhodujících měsících od června do srpna 2016. Nejprve se v červnu 

prorežimním jednotkám podařilo dokončit obklíčení rebely drženého východního Aleppa. 
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Následovala protiofenziva rebelů a islamistů jižně od města, jež prorazila obležení 

východní Aleppa z jihu na počátku srpna. Z pohledu Turecka bylo rozhodující, že bojů 

zejména v červenci a srpnu se účastnila široká koalice rebelů, jež obsahovala jak umírněné 

skupiny, tak islamisty, jak rebely z Aleppa (koalice Fatah Halab) tak rebely převážně 

z Idlíbu (koalice Jaish al Fatah). Intenzita bojů v tomto období způsobila, že Tureckem 

podporované skupiny, jež mohly být Tureckem využity proti IS, byly vázány boji ve 

městě. Intenzita bojů polevila až v srpnu, což dovolilo Turecku spustit operaci Euphrates 

Shield v druhé polovině srpna. 

Tou dobou, již nicméně kurdské milice překročily řeku Eufrat, oblehly město Manbij a 

postupovaly dále na západ, přibližujíc se Afrínskému kantonu na severozápadě Sýrie. 

Turecko, jež se tímto cítilo ohroženo, začalo spěšně komunikovat s Ruskem o možné 

toleranci turecké intervence. Vztahy mezi Tureckem a Ruskem byly na bodě mrazu po 

sestřelení ruského stroje Su24 tureckými stíhačkami v listopadu 2015. Narovnání vztahů 

bylo z pohledu Turecka žádoucí, jelikož jakákoliv případná vojenská intervence 

vyžadovala zapojení dělostřelectva a letectva, zejména účast tureckého letectva byla 

přitom ohrožena kvůli přítomnosti ruských protileteckých systémů v Sýrii.
57

 

Zároveň však, v kontrastu s oteplením v rusko-tureckých vztazích, došlo k další krizi 

v turecko-amerických vztazích. V polovině července 2016 došlo v Turecku k neúspěšnému 

pokusu o puč, vedeným částí armády. Představitelé Turecka, vyjádřili nespokojenost 

ohledně absence odsouzení pokusu o puč ze strany západu, zejména pak Spojených států. 

Někteří z představitelů dokonce Spojené státy nařkly z organizování tohoto puče.
58

 

V atmosféře takto napjatých vztahů zahájilo Turecko 24. srpna vojenskou intervenci 

v Sýrii. Pod označením Euphrates Shield
59

, zahájily jednotky turecké armády s podporou 

sunitských rebelů útok na pozice IS okolo města Jarabulus. Turecko operaci spustilo bez 

předchozí konzultace, či informování Spojených států.
60

 Proklamovanými cíli operace 

přitom měl být jak Islámský stát, tak kurdské milice YPG, jež Turecko kladlo na roveň IS, 

tím že označilo bojovníky obou organizací za teroristy. Otevřeně bylo také řečeno, že 
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cílem intervence je zabránit propojení kurdských území.
61

 

Tureckem podporovaná ofenzíva se zprvu zaměřovala hlavně na území IS u turecké 

hranice, nicméně jak rebelové z Euphrates Shield postupovali do vnitrozemí, přibývalo 

konfliktů se Syrskými demokratickými silami (SDF), v čele s Lidovými obrannými 

jednotkami (YPG). Tyto boje pomohla zastavit až americká přítomnost na řece Sajur a také 

dohoda Kurdů se syrským režimem o předání části území pod kontrolu posledně 

jmenovaného.
62

 

Nicméně zatímco Tureckem podporovaní rebelové postupovali do vnitrozemí, kurdským 

milicím se dařilo postupovat jak na západě, tak na východě, a začaly se rychle k sobě 

navzájem přibližovat. Turecko reagovalo zvýšenou přímou účastí své armády. Zejména 

v těžkých bojích o město Al Bab, držené Islámským státem, utrpěla turecká armáda značné 

materiální a lidské ztráty.
63

 Město bylo dobyto až na konci února 2017, přesto Turecko 

vrazilo klín mezi postupující kurdské milice na západě a východě od města. 

O měsíc později, na konci března prohlásilo Turecko operaci za úspěšnou a ukončilo ji.
64

 

Nicméně, Turecko se po operaci Euphrates Shield nacházelo ve slepé uličce. Jím 

podporovaní rebelové sice zabezpečili rozsáhlé území, nicméně jejich další možný postup 

byl zablokován ve všech směrech. Prorežimní síly na jihu, s podporou Ruska blokovali 

postup na město Raqqa, zatímco město Manbij a přechod na východ od řeky Eufrat byly 

v rukou SDF a pod ochranou Spojených států. Poslední variantou pro Turecko zůstávalo 

Kurdy ovládané území směrem na západ – Afrinský kanton. I ten byl nicméně tou dobou 

pod ochranou syrského režimu a zejména Ruska.
65
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Afrínský kanton 

Oblast zvaná Afrín se nachází na severozápadě Sýrie, konkrétně severozápadně od města 

Aleppo. Tato kopcovitá oblast byla obývaná Kurdy již od středověku, ačkoliv v době 

vypuknutí občanské války v roce 2011 se v oblasti nacházely i menšiny Arabů, Turkmenů 

a jiných etnik. Prorežimní jednotky oblast Afrínu opustily již v roce 2012, což vytvořilo 

mocenské vakuum. To bylo promptně zaplněno nově ustanovenými Lidovými obrannými 

jednotkami (YPG).
66

 

Vývoj regionu ovládaného kurdskými milicemi v průběhu dalších let by významně 

ovlivněn geografickou izolací Afrínu. V letech 2012-13 opoziční síly (rebelové a islamisté) 

ovládli oblasti hraničící s Afrínem, což vedlo k menším potyčkám mezi kurdskými YPG na 

straně jedné a islamistickými skupinami jako Ahrar al Sham na straně druhé.
67

 I přes tyto 

potyčky, byla oblast Afrínu ušetřena velkých bojů, což do oblasti přivedlo mnoho 

uprchlíků z jiných částí Sýrie.
68

  

V roce 2014 se Afrinský kanton stal, jako jeden ze tří zakládajících kantonů, součástí 

projektu Rojava
69

, vedeného Sjednocenou demokratickou stranou (PYD) a její vojenskou 

odnoží – Lidovými obrannými jednotkami (YPG). V souladu s tím, členové PYD obsadili 

vrcholné pozice civilní administrativy Afrínu, v lednu 2014.
70

  

Nicméně na rozdíl od zbylých kantonů Rojavy, se Afrín nikdy neocitl pod hrozbou 

Islámského státu. Vyhnul se tak lidským i materiálním ztrátám, jaké Kurdové utrpěli 

v bitvě o Kobani. Znamenalo to však také, že kurdské milice z Afrínu neobdržely od 

Spojených států žádnou podporu, ať již ve formě leteckých úderů, či materiální pomoci. 

Kromě faktu, že místní kurdské milice nemohly být Spojenými státy využity v boji proti 

IS, hrála v absenci americké podpory roli i geografie. Kurdské milice v kantonech Kobani 
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a Jazira na severovýchodě Sýrie, bojující od roku 2014 proti bojovníkům IS, totiž 

dostávaly veškerou podporu skrze Irácký Kurdistán, potažmo Irák.
71

 Afrín byl od převzetí 

moci kurdskými milicemi nepřetržitě obklopen územím kontrolovaným opozičními a 

islamistickými skupinami (krátkou hranici měl také se syrským režimem obleženým ve 

městech Nubl a Zahra), zatímco jedinou mezinárodní hranici měl  Afrinský kanton 

s Tureckem. Jakýkoliv transfer zbraní, či jiné pomoci, právě přes turecké území byl 

nemožný s ohledem na vztah Turecka ke kurdským milicím v Sýrii. 

Z výše zmíněných důvodů Spojené státy nikdy v Afrínském kantonu ani nerozmístily své 

vojáky, ani nevybudovaly žádnou základnu. Důkazem pro toto tvrzení může být seznam 

amerických základen, jež turecká vládní média úmyslně zveřejnila. Žádná z deseti 

uvedených základen na tomto seznamu se nenacházela v Afrínu.
72

 Absence kurdsko-

americké spolupráce v Afrínu, nicméně dokázalo využít Rusko, jež s místními kurdskými 

milicemi navázalo vztahy. 

Rusko se od počátku vlastní vojenské intervence v zemi, v druhé polovině roku 2015, 

zaměřilo na Kurdy v Afrínu, jelikož představovali možného spojence v boji proti 

opozičním silám v oblasti okolo města Aleppo. Primárním ruským cílem bylo izolovat 

Aleppo od turecké hranice na severu a k tomu se kurdské milice, jež byly v konfliktu 

s tamními rebely a islamisty dlouhodobě, Rusku velmi hodily.
73

 

Za tímto účelem se Rusko pokusilo získat si přízeň Kurdů, zejména těch v Afrínu. Rusko 

se začalo zasazovat o zájmy Kurdů na mezinárodní scéně – zejména prosazovat jejich 

participaci na ženevských mírových jednáních o Sýrii. Také dovolilo kurdské Sjednocené 

demokratické straně (PYD) otevřít v Moskvě své politické zastoupení – jako první země 

vůbec.
74

  

Prvním výsledkem spolupráce Ruska a kurdských milicí v Afrínu byla na počátku roku 

2016 ofenzíva severně od Aleppa, jíž se kurdské milice účastnily bok po boku 
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s prorežimními silami, včetně Iránců. V důsledku tohoto koordinovaného útoku se území 

ovládané Kurdy rozšířilo na východ a poprvé od svého vzniku hraničilo s územím IS. 

V průběhu bojů se kurdské milice střetly s celou řadu Tureckem podporovaných skupin, 

v důsledku čehož začalo Turecko ostřelovat kurdské pozice. Spojené státy, se pokusily 

kurdské milice přesvědčit o upuštění od spolupráce s Ruskem, zároveň požádaly Turecko o 

zastavení odvetných útoků na kurdské síly v Afrinu. Ani s jedním z požadavků nicméně 

neuspěly.
75

  

Vztahy Kurdů v Afrínu a Turecka se od tohoto momentu už jen zhoršovaly. Jelikož se 

Turecko obávalo, že kurdské milice zahájí postup dále na východ, s cílem územně propojit 

Afrinský kanton se zbytkem Kurdy ovládaného území, spustilo v srpnu 2016 operaci 

Euphrates Shield. Operace vedená Tureckem byla sice úspěšná, jelikož vrazila klín mezi 

přibližující se kurdské milice a zabránila propojení všech kantonů. Nicméně již brzy se 

ukázalo, že Kurdové díky dohodě se syrským režimem jsou i tak schopni provádět 

zásobování a přesun osob (zejména bojovníků) z i do Afrínu právě přes území 

kontrolované prorežimními silami.
76

  

I v důsledku toho se boje mezi Tureckem a kurdskými milicemi v Afrinském kantonu 

zintenzivňovaly v průběhu roku 2017. Boje se nicméně prozatím vyhýbaly samotnému 

Afrínu a bojovalo se v oblastech, jež kurdské milice obsadily při koordinované ofenzívě se 

syrským režimem. Při zvyšující se intenzitě bojů, po dohodě mezi kurdskými milicemi a 

Ruskem, byly ve městě Tell Rifaat a jeho okolí rozmístěny jednotky ruské vojenské 

policie.
77

 Tento krok zastavil další turecké útoky, stejně jako útoky jím podporovanými 

opozičními skupinami. V samotném Afrínu byla pak ruská vojenská policie rozmístěna 

zhruba o měsíc později.
78

  

V druhé polovině roku 2017 se odehrála série jednání mezi tureckými a ruskými zástupci 

ohledně budoucnosti Afrínu. Hlavní probíranou otázkou bylo, za jakou cenu se Rusko vzdá 
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Afrínu. Tedy konkrétně stáhne své vojáky z oblasti a povolí tureckým letadlům operovat 

nad syrským územím.
79

  

Ve stejné době zástupci Američany vedené mezinárodní koalice v oficiálních vyjádřeních 

odmítali jasně vysvětlit vazby Spojených států na kurdské milice v Afrínu
80

 a zdůraznili, že 

s možnou americkou podporu mohou počítat pouze ty skupiny, jež se účastní boje proti 

IS.
81

 Pochybnosti, jež byly obsaženy v těchto odpovědích, se naplno zmaterializovaly na 

počátku ledna 2018. Kdy američtí představitelé, striktně odmítli jakékoliv vazby na Kurdy 

v Afrínském kantonu a prohlásili, že Afrín nemá žádnou podporu ze strany Spojených 

států.
82

  

Tento, de facto, souhlas ze strany Spojených států k intervenci, znamenal, že Turecku 

zbývalo před zahájením operace v Afrínu pouze dohodnout se s Ruskem. Rusko stáhlo 

svou vojenskou policii z oblasti v druhé polovině ledna
83

, čímž dalo Turecku zelenou 

k vojenské akci. Není zřejmé, co z dohody získalo přímo, nicméně se zdá, že jedním z cílů 

Ruska bylo ještě více vyostřit vztahy mezi USA a Tureckem.
84

  

Reakce Turecka 

Od počátku syrského konfliktu bylo Turecko zapojeno do podpory opozičních sil zejména 

v severní Sýrii. Řada z Tureckem podporovaných skupin se dostala do menších potyček 

s kurdskými milicemi v Afrínu
85

, nicméně nikdy zde střety nepřešly v rozsáhlý konflikt.  
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Jelikož se v blízkosti Afrinského kantonu nacházely oba oficiální hraniční přechody, skrze 

které mohlo Turecko obchodovat s teritorii drženými opozičními skupinami a stejně tak 

vojensky podporovat tato uskupení. Díky své izolaci od jádra kurdských milic okolo města 

Kobani a dále na východ se vztahy s Afrinským kantonem rapidně nezhoršily ani 

v průběhu roku 2014. První razantní zhoršení přišlo až v první polovině roku 2015. 

Turecko nejprve uzavřelo hraniční přechod a začalo budovat zeď na turecko-syrské hranici 

okolo Afrínu.
86

 

V průběhu roku 2015 začalo Turecko do oblasti ovládané opozičními skupinami, východně 

od Afrinské kantonu, koncentrovat nové, Ankarou podporované a tehdy ještě Američany 

vyzbrojené opoziční skupiny. Tehdy šlo stále o koordinovanou akci, jež měla za cíl dobýt 

území držené bojovníky Islámského státu dále na východ (mezi Afrínem a řekou Eufrat).
87

 

Turecku se tímto krokem dokonce podařilo donutit skupinu Jabhat al Nusra (skupinu 

napojenou na Al Qaedu) opustit oblast hraničí s Afrinským kantonem, což mělo uvolnit 

napětí mezi Kurdy na straně jedné, a rebely na straně druhé.
88

  

V druhé polovině roku 2015 došlo k výraznému zhoršení tureckého vnímání kurdských 

milic v Sýrii. Vlivem událostí v samotné Sýrii, kde na severovýchodě země kurdské milice 

rychle postupovaly proti IS a rozšiřovaly tak své území, tak i událostmi v samotném 

Turecku, kde se obnovil vnitřní konflikt s Kurdskou stranou pracujících (PKK), se Turecko 

stálé více vymezovalo proti Kurdy ovládanému Afrínu.  

Jakákoliv expanze kurdských milic z Afrínu dále na východ, přes opozicí ovládaný koridor 

okolo měst Azaz a Marea (viz. Mapa 3) nově představovala pro Turecko „červenou linii“ 

(stejně jako případné překročení řeky Eufrat kurdskými milicemi a možná expanze směrem 

k Afrínu). Turecko se velmi obávalo snah Kurdů o sjednocení svých kantonů a snažilo se 

situaci řešit, v té době ještě dialogem se Spojenými státy.
89
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Ruku v ruce se zvýšením napětím mezi Afrínem a zejména Tureckem podporovanými 

rebely došlo k rozkolu mezi Ruskem a Tureckem. V listopadu 2015 sestřelilo Turecko 

ruský stroj Su-24. Incident byl důsledkem stále rostoucí podpory Ruska směrem 

k syrskému režimu a přetrvávající turecké podpory opozičním silám. Rusko, zejména 

s cílem rozdrtit opoziční síly v oblasti Aleppa, využilo roztržky mezi Kurdy v Afrínu a 

Tureckem a rozhodlo se využít prvně jmenovaného k boji s druhým. 

Turecko muselo následně čelit důsledkům této rusko-kurdské spolupráce. V únoru 2016 

společná ofenzíva prorežimních vojsk a kurdských milic k vytlačení Tureckem 

podporovaných skupin z oblasti okolo města Tell Rifaat. Koordinovanost kurdského útoku 

s Ruskem, potažmo syrským režimem, byla zjevná, nicméně zejména turecká média šla 

dále a nařkla Rusko z přímé vojenské podpory Lidových obranných jednotek (YPG) 

v Afrínu.
90

  

Turecko v reakci na koordinovaný útok dovolilo rebelům z provincie Idlib přejít přes jeho 

území, aby se následně mohli zúčastnit bojů okolo města Azaz proti kurdským milicím.
91

 

Turecko, přestože Azaz nakonec udrželo, bylo kurdsko-ruskou spoluprací citelně zasaženo. 

Kurdské milice z Afrínu nově hraničily s územím Islámského státu, proti němuž mohly 

kdykoliv zahájit další postup k řece Eufrat od západu a dříve či později tak dosáhnout 

hlavního kurdského území na severovýchodě Sýrie, za řekou Eufrat. 

Dalším nepříznivým důsledkem pro Turecko byly také ztráty, jež utrpěly jím podporované 

opoziční skupiny v boji. Ačkoliv nejdůležitější skupiny rebelů jako Liwa al Mutasim a 

Furqat al-Hamza
92

 do bojů zasáhly minimálně, ofenzíva znemožnila Turecku ihned zahájit 

plánované vyčištění oblasti okolo Manbiju od bojovníků IS (viz. druhá kapitola), s cílem 

vytvořit bezpečnostní zóna jak proti Islámskému státu, tak proti expanzivním snahám 

kurdských milicí.
93

  

Kvůli tomuto bylo Turecko nuceno akceptovat Američany vedenou ofenzívu na město 
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Manbij za účasti kurdských milic, s tím, že dojde k jejich stažení po ukončení operace. 

Jelikož k tomu nedošlo, spustilo v srpnu 2016 Turecko operaci Euphrates Shield, jež 

vrazila klín mezi přibližující se kurdská území.
94

 Nicméně operace nedosáhla 

požadovaného výsledku zejména ve dvou směrech.  

Prvním byla skutečnost, že intervence nemohla cílit na Kurdy v Afrínu, jež byli pod 

ochranou Ruska. Stejně tak nemohla mířit na kurdské milice okolo města Manbij, které 

byly pod ochranou Spojených států.
95

 

Druhým selháním operace Euphrates Shield bylo, že fakticky došlo k propojení Afrínského 

kantonu se zbytkem kurdského území. Kurdové totiž po dohodě s režimem prováděli 

transfer zboží a osob mezi kantony právě přes území pod kontrolu režimu (viz. Mapa 5), 

jižně od teritorií, jež operace Euphrates Shield obsadila od organizace IS.
96

 

Pozornost Turecka se tedy přirozeně obrátila jak na Manbij, tak na Afrín.  

V případě města Manbij a okolní oblasti na pravém břehu Eufratu, Turecko již od počátku 

operace Euphrates Shield, žádalo, aby město a přilehlá oblast bylo pod kontrolou jím 

podporovaných skupin a nikoliv kurdských milic, tedy Lidových obranných jednotek 

(YPG). Zdůrazňovalo, že pokud dialog selže, sáhne k vojenskému řešení.
97

  

Spojené státy, pro něž byla tou dobou absolutní priorita obsazení hlavní města 

samozvaného chalífátu – Raqqa, se postavily za kurdské milice, jež oblast Manbiju 

ovládaly., jelikož nechtěly ohrozit účast kurdských milic při tomto útoku.
98

 Nicméně 

Spojené státy názor nezměnily ani po dobytí města Raqqa a znovu ujistily své kurdské 

spojence o podpoře v oblasti Manbiju,
99
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Logickým krokem pro Turecko bylo tudíž zaměřit se na oblast Afrínu, jelikož Rusko se 

zdálo být Turecko více nakloněné. Vztahy obou zemí se postupně normalizovaly 

v průběhu roku 2016. Rusko sice na počátku roku rozmístilo své jednotky vojenské policie, 

aby zabránilo útoku Tureckem podporovaných rebelů u města Tell Rifaat
100

, ale jednání 

mezi Tureckem a Ruskem to nenarušilo. 

Rusko postupně opustilo svou jednoznačnou podporu kurdským milicím v Afrínu a stavělo 

se spíše do role mediátora, mezi Tureckem a Kurdy.
101

 Rusko v jednáních s Tureckem 

ohledně Afrínu pravděpodobně žádalo ústupky v jiných oblastech Sýrie – například Idlíbu 

a turecké podpory tamních opozičních skupin.  

Co přesně Rusko získalo, není zřejmé, nicméně nakonec dalo Turecku svolení zahájit 

vojenskou akci v Afrínu. Rusko stáhlo jednotky vojenské policie a umožnilo tureckému 

letectvu operovat na obloze nad Sýrií.
102

 V reakci na to Turecko zahájilo 20. ledna operaci 

Olive Branch
103

, za účasti turecké armády a řady Tureckem podporovaných skupin rebelů. 

Operace byla zaměřena proti kurdským milicím v oblasti Afrínského kantonu. 

 

Americká pochybení v Sýrii 
 

 

Na základě tří předchozích rozebraných situací, lze nyní, v roce 2018, vyvodit, jakých 

chyb se Spojené státy dopustily v Sýrii, v rámci svého partnerství se syrskými Kurdy, vůči 

jednomu ze svých klíčových spojenců v oblasti – Turecku. Autor tedy v žádném případě 

nevylučuje, že daná strategie Spojených států v obou probraných případech neměla 

pozitivní důsledky – zejména pak v boji proti organizaci IS. V této kapitole tedy rozeberu 

dva aspekty kurdsko-americké koalice, jež z mého pohledu měly největší dopad, 

v negativním slova smyslu, na vztahy mezi USA a Tureckem.  
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Absence efektivní a dlouhodobé podpory jiných vojenských složek SDF 

mimo kurdských YPG 

Ačkoliv, jak jsem již zmínil v první případové situaci, se Spojené státy podílely na 

vojenské pomoci arabských elementů Syrských demokratických sil (SDF), ve svých 

dokumentech o těchto skupinách vždy referovalo jen jako o „Syrské arabské koalici“ 

(SAC), tudíž nebylo možné říci, které skupiny pod toto označení spadají.
104

 

Přestože tedy byly arabské milice uvnitř SDF recipienty americké podpory, byly tyto 

skupiny stále více upozaďovány, zejména ve vztahu k sílící pozici Lidových obranných 

jednotek (YPG). Symbolem dominance kurdských PYD a YPG se stalo dobytí města 

Raqqa. Při útoku na toto dominantně arabské město, hrály nejdůležitější úlohu právě 

jednotky YPG. Tato skutečnost byla manifestována po osvobození města, kdy na hlavním 

náměstí zavlály vedle vlajky SDF, stejně velké vlajky YPG a YPJ
105

, kromě nich byla na 

místě vyvěšena i obrovská vlajka s portrétem A. Öcalana, ideologickým vůdcem Kurdské 

strany pracujících (PKK).
106

 

Raqqa přitom byla pouze důsledkem dlouhotrvajícího procesu. Arabské elementy SDF, 

zejména některé z těch, jež se dříve považovaly za součást Svobodné syrské armády 

(FSA), čelily existenčním problémům již dříve. První rozepře se objevily již při dobytí 

města Tell Abyad u turecké hranice v polovině roku 2015. Poté co byl IS z města vyhnán, 

bylo oznámeno, že po dohodě s PYD bude Tell Abyad pod správou arabské skupiny Liwa 

Thuwar al-Raqqa.
107

  

I přes dohodu se nakonec město ocitlo pod správou PYD. Po následných potyčkách bylo 

několik arabských milicí, zejména Jaish al-Ashayer (ta byla součástí již zmíněné Liwa 

Thuwar al-Raqqa), rozpuštěno.
108

 Podobný osud potkal nejméně dvě další arabské milice 

uvnitř Syrských demokratických sil (SDF).  Obě se původně měly účastnit útoku na město 
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Raqqa.  

První z nich, Quwwat al Nukhba, byla po neshodách odvolána z operace v jejím 

průběhu.
109

 Skupina se následně pravděpodobně rozpadla. Druhou skupinou byla již dříve 

zmíněná Liwa Thuwar al-Raqqa
110

, jež byla ve městě Raqqa přítomna již od roku 2013 a 

dlouhodobě avizovala svůj záměr účastnit se, či dokonce vést útok proti Islámskému státu 

ve městě Raqqa.
111

 Nicméně skupina byla upozaděna ještě před začátkem operace a její 

velitel se ocitl v domácím vězení. Liwa Thuwar al-Raqqa se následně nemohla zúčastnit 

osvobození města z rukou Islámského státu.
112

  

Oslabující pozici arabských skupin a milicí uvnitř SDF je potřeba vnímat v kontextu 

expanze, jež vedla k záboru četných Araby osídlených oblastí. Dalo se tedy očekávat, že 

čím více arabských oblastí bude pod kontrolou SDF, tím silnější budou právě arabské 

milice uvnitř SDF, nicméně, jak vyplývá z uvedených případů v této kapitole, opak byl 

pravdou. 

Problémem není, že by Arabové neměli zájem bojovat v milicích. Nicméně velká část 

etnicky arabských odvedenců slouží ve strukturách, jež byly vytvořeny Sjednocenou 

demokratickou stranou (PYD), se kterou jsou s ní spjati až do současnosti. 

Prvním případem jsou takzvané vojenské rady. V rámci SDF existuje několik těchto „rad“: 

mezi nimi např Manbij Military Council (MMC – Vojenská rada Manbiju), nebo Deir Ez 

Zor Military Council (DMC – Vojenská rada Deir Ez Zuru) mezi hlavními. Tyto rady jsou 

ustanoveny politickými orgány Rojavy – tudíž stranou PYD. Odvedenci, kteří absolvují 

výcvik v těchto radách, prochází mimo jiné povinným politickým školením. Součástí 

tohoto školení jsou také myšlenky Abdullaha Öcalana – zakladatele a ideologického vůdce 

PKK. Američtí instruktoři, kteří dohlíží na vojenskou část výcviku, přiznávají, že na 

průběh předchozího ideologického školení nemají žádný vliv.
113
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Druhým vybraným případem jsou Raqqa Internal Security Forces (RISF), jež vznikly po 

obsazení města Raqqa. Dle slov mluvčího amerického min. obrany, jež vznik RISF 

podpořily, měly jednotky RISF sloužit k zajištění bezpečnosti uvnitř a okolo města Raqqa, 

zejména pak kontrolovat „checkpointy“ – tedy kontrolní stanoviště v oblasti. Jejich 

členové měli být místní, tedy hlavně Arabové, a měli být k dispozici nové civilní radě 

města.
114

 Nicméně v době eskalace situace okolo Afrínu byly jednotky RISF přesunuty 

právě do Afrínu v koloně spolu s jednotkami YPG
115

, aby zde čelily tureckému útoku.
116

 

RISF tedy v Afrínu bojovaly za zájmy PYD, přestože získaly americkou podporu za zcela 

jiným účelem. 

Přitom Spojené státy měly základy, na nichž mohly svou aktivitou utvořit silnou a 

nezávislou arabskou složku uvnitř SDF, která by tvořila případnou protiváhu kurdským 

YPG. Ještě před bitvou o Kobani a počátkem amerických náletů v Sýrii vznikla koalice 

Burkan al-Firat
117

, jejíž součástí byly jak kurdské YPG tak řada sunitsko-arabských 

opozičních skupin.
118

 Ve stejné době vznikla i Tajamu Alwiya Fajr al-Hurriya.
119

 Obě nová 

uskupení měla obranný charakter proti nastupujícímu Islámskému státu a byla aktivní 

zejména okolo města Kobani. 

Tyto skupiny se následně staly základním arabským elementem SDF v následujících 

letech. Všechny výše zmíněné skupiny, jež se později dostaly do konfliktu s PYD a její 

vojenskou odnoží YPG, byly původně součástí koalice Burkan al-Firat, nebo Tajamu 

Alwiya Fajr al-Hurriya. Turecko příležitostně vyslovilo přání kooperovat s těmi skupinami, 
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za podmínky, že budou odděleny od struktur PYD a YPG.
120

  

Fakt, že k tomu nikdy nedošlo, spolu s prorůstáním PYD a YPG do struktur Syrských 

demokratických sil (SDF), včetně jejích arabských elementů, tak nadále tvoří obrovskou 

překážku v možném turecko-americkém narovnání vztahů. 

Nejasný postoj USA k politickému projektu syrských Kurdů 

Již od poloviny roku 2015 začaly být patrné rozdíly mezi prioritami Spojených států na 

straně jedné a Kurdů a jejich projektu v severní Sýrii na straně druhé. Zatímco Spojené 

státy cílily na město Raqqa, centrum samozvaného chalífátu, prioritou kurdského projektu 

bylo teritoriálně sjednotit a propojit všechny kantony. Zatímco k propojení dvou došlo 

v polovině roku 2015 dobytím města Tell Abyad, třetí – Afrinský kanton, zůstával 

izolován. Propojení tehdy bránila řeka Eufrat a zejména asi stokilometrový pás území pod 

kontrolou Islámského státu. 

Nicméně, Turecko, obeznámené s touto skutečností, prohlásilo stejnou oblast za svou 

„bezpečnostní zónu“. Tato zóna měla dle tureckých vyjádření sloužit jako bezpečné 

útočiště pro uprchlíky a zároveň jako zázemí pro protirežimní síly.
121

 Ačkoliv to jistě byly 

opodstatněné důvody, hlavní motivací bylo bezesporu zabránit jakékoliv kurdské iniciativě 

vedoucí ke sjednocení kurdských teritorií, jež by se nově rozkládalo po téměř celé délce 

turecko-syrské hranice. 

Spojené státy, vlivem naprosto rozdílných cílů svých dvou hlavních spojenců v oblasti, 

musely přistoupit na kompromis. Zdá se, že v otázce uznání autonomního projektu 

vedeného stranou PYD, vyšly Spojené státy vstříc Turecku, zatímco v otázce vojenských 

operací a spolupráce se Spojené státy rozhodly plně spolehnout na kurdské milice 

k nelibosti Turecka.
122

 

Spojené státy vždy zdůrazňovaly vojenské aspekty spolupráce, zatímco na politické 

ambice Kurdů v severní Sýrii se tvářily velmi zdrženlivě. V březnu 2016 kurdská PYD 
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oznámila vytvoření federace v severní Sýrii
123

, přestože šlo o vyhlášení spíše formální, 

jelikož de facto federace mezi třemi kantony existovala již od roku 2014, vyvolalo i tak 

hlasité reakce zahraničních aktérů. Zástupce min. zahraničí toto prohlášení PYD ihned 

odsoudil, s tím, že nemá podporu Spojených států.
124

  

Minimum politické podpory ze strany USA lze ilustrovat na dalších konkrétních 

skutečnostech. Jednou z nich, je fakt, že za již více než tři roky trvající spolupráci, 

navštívily kurdské autonomní území pouze tři americké delegace. Dvakrát návštěvu 

vykonal Brett McGurk, americký zmocněnec v koalici proti IS, a jednou generál Joseph 

Vottel, velitel CENTCOMu.
125

 Všechny tyto tři delegace tedy byly vedeny zástupci spíše 

vojenských struktur, což pouze potvrzuje slabou politickou podporu a americkou 

preferenci vojenské spolupráce v boji proti IS. 

Spojeným státům se nicméně nepodařilo zabránit tomu, aby vojenskou podporou Kurdů, 

neplnily zároveň politické cíle PYD. Zabírání nového území, spolu s ústupem IS, 

pochopitelně znamenalo posilování kurdského projektu federace v severní Sýrii. Nejvíce 

patrný byl tento proces v případě takzvané „manbijské kapsy
126

“ (viz. mapa 4). 

Tím, že Spojené státy podpořily kurdskou ofenzívu do této oblasti, jasně upřednostnily 

kurdské politické zájmy (tj. vidina propojení všech kantonů) před zájmy Turecka. Ačkoliv 

měla z pohledu USA ofenzíva jasně deklarované vojenské cíle – vyhnání Islámského od 

turecké hranice, a byla důsledkem turecké neschopnosti tuto oblast úspěšně vojensky 

obsadit
127

, znamenalo kurdské překročení Eufratu rozkol mezi Spojenými státy a 

Tureckem a měla dalekosáhlé důsledky pro následnou intervenci Turecka v Sýrii. 

Proklamovaným cílem Američany vedené ofenzívy bylo obsadit město Manbij. Spojené 

státy jej totiž považovaly za tranzitní uzel, který využívali bojovníci hnutí IS na cestě do 

                                                        

 
123 Pod oficiálním názvem „Demokratická federace severní Sýrie. 
124 „Daily Press Briefing - March 17, 2016“, U.S. Department of State, https://2009-

2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/03/254776.htm, staženo 5. 5. 2018, vydáno 17. 3. 2016. 
125 Patrick Clawson, „U.S. Policy and the PYD“ v „Syrian Kurds as a U.S. Ally: Cooperation and 

Complications“, The Washington Institute for Near East Policy, 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson-2.pdf, strana 54, 

staženo 5. 5. 2018, vydáno listopad 2016. 

Pozn. Autora: CENTCOM = „U. S. Central Command“. Jedná se o vojenskou strukturu, jež je zodpovědná 

za vojenské akce Spojených států v „centrálním regionu“, do kterého spadá i Sýrie. 
126 Území u turecké hranice, jež ovládal Islámský stát, a jež dlouhou dobu geograficky oddělovalo jeden 

z kurdských kantonů – Afrín, od těch zbylých na severovýchodě země. 
127 Colin Kahl, „The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria“, Foreign Policy, 

http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/, 

staženo 5. 5. 2018, vydáno 12. 5. 2017. 
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Evropy, případně z Evropy do Sýrie. Obsazením města mělo být takovému pohybu do a ze 

Sýrie zabráněno.
128

 Problémem této argumentace, je skutečnost, že IS by ztrátou města 

Manbij, nepřišel o kontrolu nad turecko-syrskou hranicí. Teroristická organizace totiž 

tehdy ovládala pás území u hranice sahající téměř k okraji Afrínského kantonu na 

severozápadě Sýrie. 

Pokud by tedy kurdské milice, za podpory Spojených států, měly vyhnat IS z území u 

hranice kompletně, aby zabránily bojovníkům v přechodu, musely by postupovat a 

následně obsadit území až na pomezí Afrínského kantonu, tudíž by zcela jistě došlo ke 

sjednocení všech kurdských území v Sýrii. 

Je tudíž nasnadě pochybovat, zda překročení Eufratu byla skutečně americká iniciativa. 

Cesta na město Raqqa, které bylo dobyto až v závěru roku 2017, byla již tehdy, v první 

polovině roku 2016, otevřena. Naproti tomu přechod Eufratu na západ představoval 

náročnou výzvu, navíc šlo o jasný rozpor s deklarovaným tureckým zájmem o oblast. 

Považuji tedy za reálné, že přechod Eufratu a expanze na západ od řeky byla podmínka, 

kterou si PYD kladla pro pokračování spolupráce a následnou účast na dobytí města 

Raqqa. 

V zájmu Spojených států naopak bylo, dle mého, ujistit svého spojence – Turecko, že ony 

sami nepodpoří kurdské ambice na sjednocené a propojené území v severní Sýrii. Turecko, 

by tak mělo více času sestavit dostatečnou sílu, jež by Islámský stát v oblasti Manbiju 

porazila. Výsledkem tohoto postupu mohla být koordinovaná operace, v rámci níž by 

současně s tureckou intervencí u Manbiju Spojené státy zahájily útok na město Raqqa. 

Pravděpodobným důsledkem takovéto koordinace by byl rychlejší a snazší průběh obou 

operací, v porovnání s tím, jak nakonec proběhly. 

Turecko nakonec svou intervenci zahájilo později, nicméně již bez kooperace se 

Spojenými státy. Tím, že byla uspíšena, měla operace Euphrates Shield celou řadu 

nedostatků a stála Turecko nezanedbatelné lidské a materiální ztráty. Ve svém důsledku 

způsobila operace takový rozkol se Spojenými státy, že se Turecko rozhodlo normalizovat 

své vztahy s Ruskem. Díky nerozvážné americké strategii se tak Rusko dostalo do velmi 

výhodné pozice, jelikož začalo využívat své vazby na Kurdy (zejména kooperace 

s kurdskými milicemi v Afrínu), k získání vlivu nad Tureckem a jeho zájmy v Sýrii.  

                                                        

 
128 Tamtéž. 



 

 

35 
 

Rusko se ukázalo být ochotné vyjít Turecku vstříc ohledně kurdské otázky Afrínu
129

, čímž 

chtělo jednak prohloubit krizi mezi USA a Tureckem, ale také vytvořit rozkol mezi Kurdy 

a Spojenými státy. Obojí se mu do jisté míry povedlo. 

USA totiž ve světle turecké ofenzívy na Afrín nepodpořily ani jednoho ze svých spojenců. 

Americký ministr obrany Mattis označil tureckou ofenzívu na Afrín za „rušivou“.
130

 Na 

druhou stranu, představitelé min. zahraničí odmítli jakékoliv vazby s Afrínským kantonem, 

s tím, že není součást koalice proti IS.
131

 

Spojené státy tímto šly proti politickým zájmům PYD a jejího projektu federace, jelikož 

potvrdily, že nechápou svého spojence jako jednu entitu. Namísto toho je pro ně určující 

zda se jedná o potenciálního partnera USA, který byl, nebo v současnosti je aktivní v boji 

proti Islámskému státu.  

Přestože tímto nepochybně americké vazby se syrskými Kurdy utrpěli, nedošlo ke zlepšení 

vztahů s Tureckem. Bylo to Rusko, na němž závisel osud Afrínu. Šlo o důsledek absence 

amerického vlivu a vojenské přítomnosti v kantonu. Rusko následně dokázalo toto vakuum 

vyplnit. Poté jen Rusku stačilo počkat, jelikož to nic nestálo, až bude situace příznivá a 

následně území pustit Turecku. 

Reorientace turecké politiky v Sýrii na Rusko byla tedy důsledkem jak kurdské expanze 

přes Eufrat, tak dění okolo Afrínu. Turecko v důsledku toho, zdá se definitivně opustilo 

snahy o svržení syrského režimu. Namísto toho, se země stala součástí takzvaného 

„formátu Astana“, jež pravděpodobně bude určující pro budoucí vývoj Sýrie, ve kterém 

jsou také Rusko a Irán, hlavní spojenci syrského režimu.  
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Závěr 
Spojené státy se rozhodly, v rámci efektivnějšího boje proti organizaci Islámský stát, 

v roce 2014 uzavřít spojenectví se syrskými Kurdy. Zprvu se zapojení Spojených států 

omezilo na letecké útoky. Postupně svou angažovanost zvyšovalo, skrze vojenskou pomoc 

a přímou účast amerických vojáků, ať již instruktorů nebo speciálních jednotek. Přes 

nepochybné úspěchy proti Islámskému státu, americko-kurdská spolupráce vyvolávala i 

kritiku. Nejhlasitějším kritikem této spolupráce bylo a do současnosti zůstává Turecko.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, rozdělená do tří dalších podkapitol, 

představila tři situace, respektive aspekty americko-kurdské koalice v severní Sýrii od 

jejího počátku až do ledna 2018 – tedy začátku turecké operace Olivová ratolest. V druhé 

části práce byly představeny dva problémové aspekty, jež autor považuje za rozhodující 

pro závažnost americko-tureckého rozkolu. 

První část sloužila zejména k úplnému pochopení podoby spolupráce syrských Kurdů a 

Spojených států. Tato, deskriptivní část, tak sloužila primárně k ilustraci propastných 

rozdílů mezi prioritami Spojených států na straně jedné a Turecka na straně druhé. 

V deskriptivní části tak byla pozornost věnována nejprve samotnému zformování a podobě 

kurdsko-americké spolupráce. V druhé podkapitole následovala kurdská expanze za řeku 

Eufrat. V poslední podkapitole byla poté pozornost věnována otázce Afrínského kantonu. 

Každá z těchto tří podkapitol přináší nejprve pohled Spojených států, respektive jejich 

kurdského spojence, následně jsou události vyloženy z pohledu Turecka.  

Ve druhé části práce byl důraz kladen na dva konkrétní aspekty americko-kurdské 

spolupráce. U obou konkrétních situací byla deskriptivní část použita jako základ, ze 

kterého následně práce čerpala pro lepší pochopení pozic jak Turecka, tak Spojených států. 

Cílem obou příkladů v druhé části práce bylo prezentovat pochybení Spojených států ve 

vztahu k Turecku, v rámci své syrské politiky. 

V prvním případě šlo ze strany Spojených států o absenci podpory směrem k arabským 

elementům Syrských demokratických sil. Autor argumentuje, že právě absence vazeb mezi 

Spojenými státy a arabskými milicemi pomohla Sjednocené demokratické straně a jejímu 

vojenskému křídlu Lidovým obranným jednotkám, zachovat si svou dominantní pozici 
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uvnitř Syrských demokratických sil.  

Vnější okolnosti přitom byly nepříznivé vůči takovému scénáři. Postupem času totiž 

Syrské demokratické síly osvobozovaly zejména arabské oblasti, z nichž se Arabové 

skutečně hlásili do vojenských struktur Američany podporovaných sil. Spojené státy 

nicméně nedokázaly této síly využít a velká část těchto rekrutů končila ve strukturách, jež 

byly ať už přímo či nepřímo pod kontrolou Sjednocené demokratické strany. 

Druhé pochybení bylo zapříčiněno nečitelností postoje Spojených států vůči kurdskému 

politickému projektu v severní Sýrii. Ačkoliv pro Spojené státy byla prioritou vojenská 

spolupráce, musely přirozeně zaujmout stanovisko i v politických otázkách. Tou hlavní byl 

jednoznačně postupný vznik Demokratické federace severní Sýrie. Spojené státy, ačkoliv 

prohlubovaly míru vojenské spolupráce, až na výjimky nepodporovaly politické cíle 

Kurdů. Přesto, ať již vědomě či nevědomě, skrze vojenskou pomoc a leteckou podporu, 

Spojené státy podpořily jeden z hlavních cílů Kurdy řízeného projektu – propojení všech 

kantonů do jediného celku. 

Překročení řeky Eufrat a zvyšující se šance na vytvoření uceleného Kurdy ovládaného 

území na turecko-syrské hranici, byly z pohledu Turecka chápány jako ohrožení 

bezpečnosti a zájmů země. Spojenými státy podpořená ofenzíva přes řeku Eufrat vyústila 

následně v tureckou intervenci v Sýrii a v rusko-turecké narovnání vztahů. Rusko dokázalo 

rozkolu mezi Spojenými státy a Tureckem využít. Navázalo vztahy s Afrínským kantonem 

a začalo těchto vztahů využívat jako mocenské páky vůči Turecku. V konečném zúčtování, 

tak překročení Eufratu mělo negativní důsledky pro Turecko, Spojené státy i samotné 

syrské Kurdy. Spojené státy vehnaly nečitelností svých kroků Turecko do náruče Ruska. 

Afrinští Kurdové se naopak staly subjektem, o jehož osudu měly rozhodnout rusko-turecké 

dohody. 

 
 

Summary 
In order to successfully combat IS, United State decided to ally Syrian Kurds in the second 

half of 2014. Despite scoring series of military victories, which towards the end of 2017 

resulted in defeat of the terrorist group, the U.S.-Kurdish alliance created rifts between 

long-time regional allies – Turkey and United States. This work aims to address the 

differences between the two countries in regards to Syrian Kurds.  
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First part of the text revolves around three aspects of U.S.-Kurdish cooperation efforts and 

confronts them with Turkish position. The purpose of comparing the views and actions of 

both Turkey and United States in this section serves to illustrate the scale of disagreements 

between the two countries.  

Based on the knowledge from the previous part, bachelor thesis proceeds with a second 

part, where two most problematic aspects of U.S.-Kurdish alliance in regard to Turkey, its 

priorities and goals. The aspects that are dealt with, in this section, are considered by 

author to cause greatest grievances on the Turkish side. The author than advances with 

critically evaluating the U.S. stance in both of the cases, and the ways how it damaged the 

relations with Turkey and in return had, and in future will have, negative consequences for 

U.S. interests. 
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situací americko-kurdské spolupráce. V této části bude pozornost soustředěna na dva, v očích Turecka, problémové 

aspekty americko-kurdské spolupráce. Postoj Spojených států v těchto konkrétních dvou oblastech bude následně 

autorem podroben kritice.  

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

- AARON STEIN A RAO KOMAR, „In Syria, Turkey Finds Itself Boxed In: What’s Next?“, Aaron Stein a Rao 
Komar, https://warontherocks.com/2017/02/in-syria-turkey-finds-itself-boxed-in-whats-next/ 

- ORTON, Kyle W. „The Forgotten Fighters: The PKK in Syria“, The Henry Jackson Society, 

http://henryjacksonsociety.org/2017/08/17/the-forgotten-fighters-the-pkk-in-syria/, strana 35, staženo 13. 3. 2018, 

vydáno 17. 8. 2017. 

- COLIN KAHL, „The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria“, Foreign Policy, 

http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/ 

- ARON LUND, „Origins of the Syrian Democratic Forces: A Primer“, News Deeply, 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer 

- HELLER, Sam a Aaron STEIN, „The Trouble with Turkey´s Favorite Syrian Islamists“, The War on the Rocks, 

https://warontherocks.com/2015/08/the-trouble-with-turkeys-favorite-syrian-islamists/, staženo 3. 5. 2018, vydáno 18. 

8. 2015. 
- PATRICK CLAWSON (editor), „Syrian Kurds as a U.S. ally“, Washington Institute for Near East Policy, 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson.pdf 

- „The PKK´s Fateful Choice in Northern Syria“, International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east-

north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria, staženo 5. 5. 2018, vydáno 4. 5. 2017 

- STEIN, Aaron a Faysal ITANI, „Turkey´s Syria Predicament“, Atlantic Council, 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Turkey_s_Syria_Predicament.pdf, strana 6, staženo 17. 4. 2018, 

vydáno květen 2016. 

- WILKOFSKY, Daniel a Khalid FATAH, „Northern Syria´s Anti-Islamic State Coalition Has an Arab Problem“, War 

on the Rocks, https://warontherocks.com/2017/09/northern-syrias-anti-islamic-state-coalition-has-an-arab-problem/, 

staženo 13. 3. 2018, vydáno 18. 9. 2017. 

- SLY, Liz. „U.S. military aid is fueling big ambitions for Syria´s leftist Kurdish militia“, The Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-military-aid-is-fueling-big-ambitions-for-syrias-leftist-kurdish-
militia/2017/01/07/6e457866-c79f-11e6-acda-59924caa2450_story.html?noredirect=on&utm_term=.f6a7fa037178, 

staženo 19. 4. 2018, vydáno 7. 1. 2017. 

 

 

Podpis studenta a datum 

Adam Kotrbáček, 8. 5. 2018 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru             

 

 

  

https://warontherocks.com/2017/02/in-syria-turkey-finds-itself-boxed-in-whats-next/
http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-collision-course-in-syria-trump/
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson.pdf
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria


 

 

48 
 

Seznam příloh 
 

 

Mapa č. 1: Situace v severní Sýrii před bitvou o Kobani, září 2014  

(Autor: Thomas van Linge, dostupné na: https://twitter.com/thomasvlinge?lang=cs)  

 

 

 

 

Mapa č. 2: Společná ofenzíva režimních sil a kurdských milic proti Tureckem podporovaným rebelům v 

„azazském koridoru“ severně od Aleppa, únor 2016 

(Autor: Agathocle de Syracuse, dostupné na: http://www.agathocledesyracuse.com/)  
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Mapa č. 3: „azazský koridor“, území mezi tureckou hranicí a rebely drženým Aleppem, prosinec 2015 

(Autor: Agathocle de Syracuse, dostupné na: http://www.agathocledesyracuse.com/) 

 

 

 

Mapa č. 4: „manbijská kapsa“ (fialová barva) v držení Islámského státu, toto území okolo měst Manbij a Al-

Bab, bylo klíčové jak pro kurdské plány propojení kantonů, tak pro Turecko, jež se propojení snažilo za 

každou cenu zabránit 

(Autor: Cristian Ionita, dostupné na: https://twitter.com/EdmapsCom/media) 

http://www.agathocledesyracuse.com/
https://twitter.com/EdmapsCom/media
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Mapa č. 5: Rozsah území dobytého při turecké intervenci (světle modré území). Ačkoliv se Turecku podařilo 

vrazit klín mezi kurdská území, nicméně přeprava osob a zboží z a do Afrínu probíhala skrze režimem 

ovládané území (zelené barva), což značně snížilo význam tohoto tureckého úspěchu. 

(Autor: Cristian Ionita, dostupné na: https://twitter.com/EdmapsCom/media) 
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