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Úvod
Dne 9. října 2019 oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zahájení vojenské operace
„Pramen míru“ v oblasti severní Sýrie, přímo sousedící s tureckou hranicí, s cílem vytvořit v oblasti
„bezpečnou zónu“. Turecký požadavek na vytvoření „bezpečné zóny“, nebo také nárazníkové zóny
v severní Sýrii podél hranice s Tureckem, není však ze strany Turecka pouze záležitostí aktuálního
vývoje, ale datuje se již do počáteční fáze války v Sýrii v roce 2012 a v průběhu syrské krize se
objevoval opakovaně. Snaha Turecka vytvořit bezpečnostní pás podél svých hranic je motivována
jak vnitro tureckými politickými a bezpečnostními zájmy, tak snahou řešit masivní příliv válečných
uprchlíků ze Sýrie do Turecka.

Politické a bezpečnostní zájmy Turecka na vytvoření „bezpečné zóny“ v severní Sýrii
Hlavním bezpečnostním a politickým zájmem Turecka v severní Sýrii je zabránit šíření terorismu a
eliminovat bezpečnostní riziko přicházející ze Sýrie, a to včetně rizika souvisejícího s aktivitami
syrských Kurdů, které Turecko vnímá jako přímé ohrožení své národní bezpečnosti a zároveň
zabránit vzniku autonomního nebo samostatného kurdského státu v Sýrii, který by mohl výrazně
posílit stejné požadavky tureckých Kurdů. Kurdové jako etnická menšina tvořila v předválečném
období zhruba 10 % z 23 milionové populace Sýrie. Syrští Kurdové žijí především v pohraniční
oblasti s Tureckem a Irákem, kde se nacházejí početnější Kurdské menšiny.

Kurdové

Popis:
Zdroj: Council on Foreign Relations. Dostupné z: https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/ [cit. 18/10/2019].

Občanská vzpoura proti vládě prezidenta Asada, v rámci tzv. arabského jara a její brutální
potlačení, které vedlo k vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011, posílila historické ambice
Kurdů po sjednocení kurdských menšin ze Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku v jeden nezávislý stát nebo
alespoň vytvoření autonomní kurdské oblasti po vzoru Iráku. S postupem občanské války, která
vytvořila prostor pro působení islamistických skupin v Sýrii v čele s Islámským státem Iráku a Sýrie
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(ISIS), si kurdská menšina vytyčila za cíl osvobodit kurdská území v severní Sýrii od ISIS. Prezident
Asad se navíc rozhodl soustředit na sunnitské rebely na západě země, a tím výrazně posílil
možnosti Kurdů účinně bojovat proti ISIS. Hlavní kurdskou politickou silou v Sýrii se stala
Sjednocené demokratická strana (PYD), která vznikla již roku 2003 v severní Sýrii a která je úzce
napojena na tureckou Stranu kurdských pracujících (PKK), která bojuje s tureckým režimem již
od roku 1984 a Ankara ji považuje za teroristickou organizaci a jednu z hlavních hrozeb národní
bezpečnosti a územní celistvosti. Paralelně jsou proto i snahy syrských Kurdů vytvořit autonomní
oblast představiteli Turecka označovány jako přímé ohrožení turecké národní bezpečnosti.
Turecko se staví k PYD a jejím vojenským jednotkám, Lidovým obranným jednotkám (YPG - kurdsky
Yekîneyên Parastina Gel) jako k teroristické organizaci, která podporuje teroristickou činnost
sesterské organizace PKK na tureckém území1.

Stručná historie myšlenky vytvoření „bezpečné zóny“ v severní Sýrii
Turecko o vytvoření nárazníkové nebo bezpečné zóny uvnitř Sýrie mluvilo poprvé již v březnu roku
2012 v souvislosti se zintenzivněním bojů v Sýrii a sílícím přílivem uprchlíků do Turecka. Původní
myšlenka z roku 2012 počítala s vytvořením uprchlických táborů a bezletové zóny u hranic
s tureckou provincií Hatay a především jejího distriktu Reyhanli, přes který v té době proudilo
do Turecka nejvíce uprchlíků. V té době dosahoval počet syrských uprchlíků v Turecku kolem
10 000 osob.2 Myšlenka vytvoření bezpečné zóny v té době nenašla širší mezinárodní podporu a
v Radě bezpečnosti OSN zablokovalo přijetí potřebné rezoluce Rusko a Čína.3 V roce 2015,
v souvislosti s dramaticky se zhoršující bezpečnostní a humanitární situací v Sýrii a nárůstem počtu
uprchlíků ze Sýrie do Turecka na téměř 2,5 milionů, přišlo Turecko podruhé s požadavkem
vytvoření tzv. bezpečné a bezletové zóny v rámci vyjednávání v Globální koalici pro boj s Islámským
státem Iráku a Sýrie (ISIS)4, vedené Spojenými státy. Globální koalice vyjednávala s Tureckem, také
členem koalice, o možnosti využít turecké letecké základny v Incirliku a Diyarbakıru pro vedení
vzdušných vojenských operací koalice proti ISIS. Turecko podmiňovalo poskytnutí základen právě
podporou koalice Turecku v přeshraniční vojenské operaci v severní Sýrii proti ISISu a proti
kurdským Lidovým obranným jednotkám (YPG) a vytvořením „bezpečné zóny“ v oblasti. Přesto, že
Turecko základny koalici nakonec zpřístupnilo, dohody o vytvoření bezpečné zóny s tehdejším
americkým prezidentem Barackem Obamou dosaženo nebylo.5 Spojené státy si i přes intenzivní
odpor Turecka již v roce 2014 jako svého hlavního lokálního spojence v boji proti ISIS vybraly právě
kurdské Lidové obranné jednotky, které se v říjnu 2015 staly součástí a vedoucí silou nově
založených Syrských demokratických sil (SDF), aliance kurdských, arabských, asyrských,
arménských a turkmenských milicí, jejímž cílem bylo vytlačit Islámský stát z východosyrské oblasti
kolem města Raqqa a dalších oblastí. Spojenectví USA s Kurdy se stalo jednou z hlavních příčin
porážek ISIS jako státu. USA od roku 2014 dodávaly kurdským jednotkám YPG6 vojenské vybavení
a poradce. Toto spojenectví i přes svou komplikovanou podstatu (PKK je vnímáno jako teroristická
organizace i úřady USA) mělo své opodstatnění, kurdské jednotky se plně soustředily na válku proti
ISIS a nevěnovaly se sektářským válkám, které jsou průvodním jevem většiny dalších entit, které
se války v Sýrii účastnily. Mezi nejvýznamnější kurdské momenty patří dobytí syrského
pohraničního města Kobani, obléhání a dobytí města Raqqa nebo zničení posledních území ISIS
1

The International Centre for the Study of Radicalisation. 2018. „ The Kurds After the ‘Caliphate’: How the Decline of ISIS has Impacted the Kurds
of Iraq and Syria“. Icsr.info [online], October 2018 [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: https://icsr.info/2018/10/10/the-kurds-after-the-caliphate-howthe-decline-of-isis-has-impacted-the-kurds-of-iraq-and-syria/].
2 A short history of Turkey’s demand for a safe zone. Hurriyetdailynews.com [online], 5/10/2019 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z:
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/a-short-history-of-turkeys-demand-for-a-safe-zone-147161.
3 Tamtéž.
4 Globální koalice pro boj s ISIS byla založena dne 10. září 2014 z iniciativy USA.
5 A short history of Turkey’s demand for a safe zone. Hurriyetdailynews.com [online], 5/10/2019 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z:
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/a-short-history-of-turkeys-demand-for-a-safe-zone-147161.
6 Middle East Institute. 2019. „THE SYRIAN CIVIL WARA NEW STAGE, BUT IS IT THE FINAL ONE?“ Policy paper 2019–8. Mei.edu [online], April 2019
[cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://www.mei.edu/publications/syrian-civil-war-new-stage-it-final-one.
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v Baghúzu a vyhlášení finálního vítězství nad ISIS7. Značné územní zisky Kurdů na severu Sýrie však
nutně podráždily Turecko, které spustilo 19. ledna 2018 operaci „Olivová ratolest“. Cílem této
operace bylo zabrání zhruba 30 km hlubokého pásu od tureckých hranic v okolí města Afrín
v severo-západní Sýrii. USA jako spojenci nezasáhli, protože město Afrín a jeho okolí se nachází
na ruské straně vlivu, jejímž pomyslným dělítkem je řeka Eufrat. Po této operaci se vzájemné
vztahy mezi USA a Tureckem vyostřovaly.
O současné verzi „bezpečné zóny“ začalo Turecko vyjednávat s americkým prezidentem Donaldem
Trumpem v lednu 2019. Vyjednávání bylo součástí úmyslu USA stahovat své jednotky ze Sýrie,
který ohlásil prezident Trump v prosinci 2018 poté, co ohlásil i porážku Islámského státu. Jednání
o vytvoření bezpečné zóny na severu Sýrie mezi USA a Tureckem vyústila v dohodu v srpnu 2019
s kurdskými silami, že se stáhnou z pásma podle turecké hranice, které by však bylo o hodně užší
než Tureckem zamýšlených cca. 30 kilometrů. Tato dohoda dala také vzniknout společným
hlídkovým jednotkám USA a Turecka v oblasti a demontáži některých opevněných bodů YPG
v oblasti. Turecko však opakovaně kritizovalo USA, že nevyvíjí dostatečné úsilí v odstranění
kurských jednotek v oblasti.8 Turecký prezident svůj nátlak na USA a vytvoření „bezpečné zóny“
stupňoval. Na 74. valném shromáždění OSN prezentoval svůj záměr na vytvoření „mírového
koridoru“, jehož cílem je vznik bezpečného prostoru pro návrat syrských válečných uprchlíků zpět
do země.9 V neděli 7. října poté prezident Trump oznámil odchod jednotek USA z jejich
pozorovacích základen na severní hranici Sýrie, čímž uvolnil cestu Turecké invazi do Rojavy10.
Vojenská operace „Pramen míru“
započala 9. října útokem turecké armády
a FSA na pohraniční města Tel Abyad, Ras
al Ayn, Ain Issa nebo Qamishli. Absence
podpory ze strany USA donutili zástupce
SDF vyjednávat se Syrskou arabskou
armádou (SAA) prezidenta Bašára Asada.
Obě turecké operace mají za následek
velké přesuny prchajícího obyvatelstva,
v případě operace „Olivová ratolest“ se
jednalo o zhruba 151 000 přesídlených
obyvatel11. Momentální ofenziva má za
Popis: Situace v severní Sýrii k 16 říjnu 2019
Kurdské síly
Tureckem podporovaní ebelové a Turecké síly
Syrská vláda prezidenta Asada
///////-Tureckem navrhovaná bezpečná zóna
Zdroj: Turkey's Syria offensive explained in four. BBC
News. Dostupné z: maps https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49973218 [cit. 2019-10-21].

následek přesídlování až 160 000 obyvatel severní Sýrie12.
7

Callimachi, Rukmini. 2019.„ISIS Caliphate Crumbles as Last Village in Syria Falls”. Nytimes.com [online], 23. 03. 2019 [cit. 2019-10-10]. Dostupné
z: https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-syria-caliphate.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article.
8 Turkish Incursions into Syria: U.S. Policy Impliations. Crsreports.congress.gov [online], 11/10/2019 [cit. 2019-10-17]. Dostupné z:
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11179.
9 Turkey - President Addresses General Debate, 74th Session“ youtube.com, 24. 09. 2019 (video). Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=Bve1yt0SEb4&t=924s (17. 10. 2019).
10
Baker, Peter, Jakes Lara. 2019. „Trump Throws Middle East Policy Into Turmoil Over Syria“ nytimes.com, 7. 10. 2019 (Online). Dostupné z:
https://www.nytimes.com/2019/10/07/us/politics/turkey-syria-trump.html?module=inline (17. 09. 2019)
11 UNHCR The UN Refugees Agency. 2018. „Syria factsheet“. December 2018 (Online, Pdf). Dostupné z: https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/unhcr-syria-factsheet-january-november-2018 (17. 10. 2019).
12 Talmazan Yuliya, Mo Abbas, Keir Simmons. 2019. „More than 160,000 have fled northern Syria as Turkish offensive escalates“ nbcnews.com,
15. 10. 2019 (Online). Dostupné z: https://www.nbcnews.com/news/world/more-160-000-have-fled-northern-syria-turkish-offensive-continuesn1066196 (17. 10. 2019).
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Historie zapojení Turecka do války v Sýrii
Turecko na začátku syrské občanské války sdílelo požadavek na rezignaci Bašára Asada spolu
s dalšími západními zeměmi. Do válečného dění se zapojilo podporou jednotek Svobodní syrské
armády (FSA), které vycvičilo na svém území13. Cílem Turecka byla odstranění vlády prezidenta
Bašára Asada, jeho spojenci měli být odsunuti do opozice. Od začátku občanské války Turecko
přicházelo s návrhy na vytvoření bezletových oblastí a bezpečnostních zón, tyto návrhy byly
odmítány. Během roku 2013-4 probíhaly rozhovory mezi Tureckou administrativou a zástupem
YPG14. V počáteční fázi syrské války bylo Turecko opakovaně obviněno z dodávání zbraní pro
rebelující džihádistické skupiny.15
Syrští Kurdové se stávají od poloviny roku 2014 hlavními spojenci USA. Ruská federace provádí
vzdušné útoky proti odpůrcům Asadova režimu16. Jednotky syrských Kurdů s pomocí USA dobývají
značné území, které se rozprostírá po společné Syrsko-turecké hranici. Na tyto změny reaguje
Turecko vytyčením nových úkolů. Tím hlavním se stává snaha o zastavení vzniku kurdského
autonomního území na turecké jižní hranici. Prezident Erdoğan prohlašuje, že nikdy nedovolí
založení státu v severní části Sýrie sousedící s jižní hranicí Turecka. Jordánsko a Turecko uvažují
o vytvoření deeskalačních zón, turecký prostor by měl mít délku 110 km a zasahovat zhruba
do vzdálenosti až 68 km od jižní hranice Turecka17. Už během roku 2014 je v tureckém parlamentu
projednávána možnost ofenzivy proti Islámskému státu formou přímé vojenské invaze do Sýrie.
První přímou operací Turecka na území Sýrie je relokace hrobky Süleymana Saha provedená v noci
z 21. na 22. března roku 2015. Přímou ofenzívou proti teroristickým jednotkám je poté operace
„Štít Eufratu“. K té dochází 24. června 2016 a jejím oficiálním cílem bylo zabezpečení deeskalační
zóny a dobytí důležitých měst Džarabulus a Al – Báb a Dabiq. Tato operace se konala pod záštitou
USA. Během této operace dochází ke konfrontaci s SFD a jejich spojenců s tureckou armádou a
jejími přidruženými FSA jednotkami. Operace končí 3. března 2017, prezident Erdoğan ji označil
jako úspěšnou18. Další přímá účast v syrském konfliktu je vytvoření čtyř deeskalačních zón
na základě rozhovorů v Astaně19, kde se Ruská federace, Irán a Turecko domluvili na vystavění
pozorovacích základen. V případě Turecka se jednalo o dvanáct základen v blízkosti syrského
města Idlib. Odpovědí na vzrůstající vliv Kurdů v pohraniční oblasti byla druhá operace Turecka
„Olivová ratolest“20. Operace započala ostřelováním kurdského území z tureckého příhraničí 19.
ledna 2018 a její hlavní vojenská část byla ukončena získáním města Afrín. Třetí operací Turecka je
poté právě probíhající operace „Pramen míru“ v severní Sýrii.

13

Manna, Haytham. 2012 „Syria's opposition has been led astray by violence“ theGurdian.com, 22. 06.2012 (Online). Dostupné z:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/22/syria-opposition-led-astray-by-violence (17. 10. 2019).
14 2014 „Syrian Kurdish leader holds secret talks in Turkey: reports“. Yahoo.com, 5. 10. 2014 (Online). Dostupné z:
https://www.yahoo.com/news/syrian-kurdish-leader-holds-secret-talks-turkey-reports-140034309.html (17. 10. 2019).
2014 „PYD leader arrives in Turkey for two-day talks: Report“ hurriyetdailynews.com, 26. 05. 2013 (Online). Dostupné z:
http://www.hurriyetdailynews.com/pyd-leader-arrives-in-turkey-for-two-day-talks-report-51439 (17. 10. 2019).
15 Pamuk, Humeyra, Tattersall, Nick. 2015 „Exclusive: Turkish intelligence helped ship arms to Syrian Islamist rebel areas” reuters.com, 21. 05.
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Popis: Zapojení Turecka do války v Sýrii. I. Operace Štít Eufratu; II. Operace Olivová ratolest; III. Operace Pramen míru
Zdroj: https://www.trtworld.com/middle-east/mapping-the-targets-of-turkey-s-new-military-operation-in-northern-syria-22487

Situace syrských uprchlíků v Turecku
Občanská válka v Sýrii zapříčinila největší současnou světovou uprchlickou krizi. V důsledku války
se muselo od jejího počátku přemístit téměř 12 milionů obyvatel, z toho 6,2 milionů v rámci Sýrie

Popis: Přítomnost uprchlíků v Turecku dle jednotlivých provincií. Nejtmavší červená barva značí nejvyšší koncentraci uprchlíků.
Zdroj: UNHCR Turkey factsheet - July 2019. Dostupné z: https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/08/7.2UNHCR-Turkey-General-Fact-Sheet-July-2019-FINAL.pdf [cit. 18/10/2019].

a 5,6 milionů obyvatel ze země uprchlo, především do sousedních států21. Turecko hostí nejvyšší
počet syrských uprchlíků ze všech ostatních hostitelských zemí, jejich registrovaný počet je
v Turecku 3,6 milionů osob z celkového počtu přibližně 4 milionů uprchlíků v zemi22. Turecko tak
21

Syrian refugee return: are conditions favorable? Aub.edu.lb [online], August 2018 [cit. 2019-10-17]. Dostupné z:
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/infographics/2017-2018/20180817_syrian_refugee_return.pdf.
22 Druhý nejvyšší počet uprchlíků v Turecku představují Afghánci (172 tisíc), poté následují Iráčani (142 tisíc), Íránci (39 tisíc) a další.
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zůstává domovem největší světové populace uprchlíků. Turecký právní řád poskytuje uprchlíkům
přístup ke zdravotní péči, vzdělání a sociálním službám.23 Nejvyšší počty uprchlíků v Turecku se
poté logicky nachází v oblasti hraničící se Sýrií, v provinciích Hatay, Gaziantep a Sanliurfa a
v metropoli Istanbulu. Odhaduje se, že pouze v Turecku stála reakce na syrskou uprchlickou krizi
více než 35 miliard dolarů, většina finančních prostředků přitom pocházela z Turecka.24

23

Turkey Fact Sheet. Unhcr.org [online], July 2019 [cit. 2019-10-17]. Dostupné z: https://www.unhcr.org/tr/wpcontent/uploads/sites/14/2019/08/7.2-UNHCR-Turkey-General-Fact-Sheet-July-2019-FINAL.pdf.
24 Turkey Can’t Host Syrian Refugees Forever. Foreignpolicy.com [online], 27/08/2019 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z:
https://foreignpolicy.com/2019/08/27/turkey-cant-host-syrian-refugees-forever-erdogan-assad-idlib-hdp-chp-imamoglu/.

