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1 Úvod 
V Sýrii od roku 2011 probíhá občanská válka, při které již zemřelo nejméně 400 tisíc 
lidí a několik milionů jich bylo nuceno opustit své domovy. Tato válka tak 
představuje největší humanitární katastrofu současnosti. Do konfliktu se, ať už přímo 
či nepřímo, zapojilo mnoho okolních států i globálních mocností se značně 
různorodými zájmy. 1 

 
V rámci projektu Staň se diplomatem zasednete u jednacího stolu Rady bezpečnosti 
OSN, kde se z pozice diplomatů jednotlivých zemí pokusíte dosáhnout míru v Sýrii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 1: Mapa Blízkého východu.2  

 

2 Pozadí situace 
2.1 Historie 
V Sýrii roku 1970 získal moc generál Háfíz al-Asad. Ten proměnil Sýrii sice 
v politicky stabilní a sekulární stát (tj. stát, kde je náboženství odděleno od řízení 
státu), kde však panoval značně autoritářský, tedy nedemokratický či nesvobodný, 
režim.3, 4 Pravděpodobně nejbrutálnějším činem jeho vlády bylo krvavé potlačení 
povstání Muslimského bratrstva roku 1982, které si vyžádalo několik desítek tisíc 
obětí.5 Po jeho smrti v roce 2000 převzal moc jeho mladší syn Bašár al-Asad, který 
pokračoval v autoritářském pojetí vlády svého otce. 

 

2.2 Obyvatelstvo 
Počet obyvatel v Sýrii se současně odhaduje na zhruba 17 milionů, nicméně toto číslo 
se v posledních letech značně mění v souvislosti s mnoha miliony uprchlíků, kteří 
Sýrii již opustili, stejně jako s několika sty tisíci obětmi válečného konfliktu. Před 
začátkem války v roce 2011 žilo v Sýrii kolem 22 milionů lidí.6 

http://www.amo.cz/
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Co se týče národnostního složení, 
Sýrie je obydlena převážně Araby, 
kteří činí 90,3 % populace země. 
Zbylé obyvatelstvo tvoří převážně 
Kurdové žijící na severu země a 
arménské či turecké menšiny. 
Z hlediska náboženství je celkem 
74 % Syřanů sunnitskými 
muslimy, dalších 13 % představují 
šíitští muslimové,7 které 
podporuje i vládnoucí prezident 
Bašár al-Asad.  Ke křesťanství se 
hlásí 10 % obyvatel Sýrie.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 2: Znázornění oblastí, kde tvoří většinu sunnité (šedá barva) a kde šíité 
(žlutá barva).9 
 

3 Vývoj konfliktu 
3.1 Počátky občanské války 
Začátkem roku 2011 se přehnala arabským světem vlna demonstrací proti 
autoritářským režimům, která zapříčinila změnu vlády ve čtyřech zemích a později 
vešla ve známost jako arabské jaro.10 V hlavním městě Sýrie Damašku a největším 
syrském městě Aleppu se 15. března 2011 uskutečnily velké protesty, při kterých 
demonstranti požadovali demokratické reformy (požadovali např. svobodné volby, 
toleranci kritiků vlády apod.). Shromáždění však byla násilně potlačena vládními 
bezpečnostními složkami.11 Protesty se poté rychle rozšířily téměř po celé zemi. Dne 
18. března 2011 došlo ve městě Dar’a k demonstraci za propuštění politických vězňů, 
která vyústila v krvavý střet, při kterém zemřeli protestující i policisté.12 
 

Sunnité a šíité 
Podobně jako se křesťané dělí např. na 
katolíky a evangelíky, tak i v islámu jsou dvě 
hlavní větve – sunnité a šíité. K rozdělení 
došlo již v 7. století po sporu o nástupnictví 
proroka Mohammeda. Většina 
muslimských zemí je sunnitských, šíité mají 
většinu např. v Íránu, Iráku či Ázerbájdžánu. 
Sunnité a šíité dodnes vůči sobě cítí 
vzájemnou rivalitu, která je politicky 
podněcovaná vládnoucími režimy a stává se 
tak zdrojem konfliktů.7 

http://www.amo.cz/
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Tato událost vedla k dalšímu vyhrocení situace a spustila vlnu protestů po celé zemi. 
Na přelomu dubna a května 2011 nasadila vláda proti demonstrantům i armádu. Se 
stupňující se agresí vládních ozbrojených složek narůstal i odpor rebelů. Rovněž 
nebylo výjimkou, že příslušníci bezpečnostních složek vyslaných na potlačení 
nepokojů zběhli a přidali se na stranu povstalců. Právě tito bývalí příslušníci vládní 
armády se ke konci července 2011 zformovali a založili takzvanou Svobodnou 
syrskou armádu (FSA).13 Se vznikem této opoziční armády se situace definitivně 
změnila v občanskou válku. 

 

3.2 Utváření stran konfliktu 
Syrský prezident Asad se setkal s odporem i v zahraničí, v srpnu 2011 ho vyzvali 
k odstoupení představitelé Spojených států amerických, Spojeného království i 
Evropské unie. Ve stejnou dobu se v tureckém Istanbulu zformovala Syrská národní 
rada, která si dala za cíl zastupovat syrský lid a představovat opozici proti Asadovi v 
zahraničí. V září téhož roku Evropská unie vyhlásila zákaz dovozu ropy ze Sýrie, a 
Turecko přerušilo diplomatické styky s Asadovou vládou.14 
 
Ne všechny země však stály vůči Asadovi v opozici. Syrský režim se mohl a stále 
může těšit podpoře ze strany Číny, Ruska či Íránu. Právě ruské a čínské veto v Radě 
bezpečnosti OSN znamenalo, že se nepodařilo prosadit v říjnu 2011 navrženou 
rezoluci15, která kroky syrské vlády odsuzovala. Stejný osud potkal i návrh rezoluce16 
z února 2012, která požadovala Asadovu rezignaci, i všechny následující rezoluce 
namířené proti syrskému režimu.17 

 
Do konfliktu se postupně zapojilo stále více zemí 
a dalších aktérů. Některé povstalecké skupiny se 
radikalizovaly (i vlivem muslimských extrémistů 
z celého světa, kteří začali do Sýrie proudit), a 
povstalecká opozice se tak rozdělila na 
umírněnější a radikálnější části. Na sklonku roku 
2012 se v katarském hlavním městě Dauhá 
utvořila Národní koalice sil revoluce a syrské 
opozice (známá též pod zkráceným názvem 
Syrská národní koalice) snažící se o sdružení 
všech syrských opozičních skupin.  
 
Syrská národní koalice byla více než 100 dalšími 
státy uznána jako legitimní zástupce syrského 
lidu. Za zcela výlučně jediného legitimního 
zástupce syrského lidu je Syrská národní koalice 
považována většinou arabských států, Francií, 
Tureckem, Španělskem, Spojeným královstvím a 
Spojenými státy.18 Další zapojenou skupinou jsou 
kurdské jednotky, které střeží území osídlená 
Kurdy na severu země.19 V Sýrii rovněž působí teroristické organizace jako al-Kaida 
či Islámský stát. 

 
Situaci také komplikuje zapojení regionálních mocností. Těmi jsou na jedné straně 
bohaté sunnitské státy Perského zálivu (jako Saúdská Arábie, Katar či Spojené arabské 
emiráty), které začaly podporovat rebely. Většinově šíitský Írán naopak podporuje 
Asadova vládní vojska.20,21 Z občanské války v Sýrii se tak vesměs stala zástupná válka 
mezi syrskými a šíitskými silami na Blízkém východě.22 Pro syrský konflikt je 
příznačné, že do něj nepromlouvají jen místní síly, ale soupeří zde také mezinárodní 
mocnosti a regionální státy a organizace. Ty mají různorodé zájmy, které se často 
nevztahují pouze na osud Sýrie.   

Kurdové 
Kurdové jsou 
blízkovýchodní národ bez 
vlastního státu, který žije 
v oblasti Turecka, Íránu, 
Iráku a Sýrie. Jejich 
příslušníci se snaží získat 
nezávislost a vytvořit svůj 
stát.19 

 

http://www.amo.cz/
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stát 

  
Kurdové 
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Syrská 
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Obrázek č. 3: Stav bojů v Sýrii k srpnu 2017.25 
Vládní vojska Povstalecká vojska Islámský stát Kurdové Tureckem držená 

území  Izraelem okupované území 
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3.3 Použití chemických zbraní 
V roce 2012 již byla téměř celá země ve vleku občanské války. Svobodná syrská 
armáda i další opoziční ozbrojené skupiny bojovaly s vládními vojsky o jednotlivá 
města, a povstalcům se podařilo získat pod kontrolu území v severní Sýrii včetně části 
největšího syrského města Aleppa. Ke konci roku 2012 již následkem bojů zemřelo 
kolem 50 tisíc obyvatel Sýrie26 a dalších půl milionu lidí ze země uprchlo (převážně 
do okolních zemí jako Jordánsko, Libanon a Turecko).27 

 
I přes všechny hrůzy války se do té doby používaly pouze konvenční zbraně (tj. 
zbraně, které nejsou biologické, chemické nebo jaderné). V dubnu 2013 ale zástupci 
Spojeného království a Francie informovali OSN, že mají podezření, že Asad použil 
proti povstalcům chemické zbraně.28 Použití chemických zbraní znamenalo zásadní 
zlom ve válce, neboť užívání je od roku 1928 zakázáno Ženevským protokolem a 
všeobecně označováno za válečný zločin.29 Tehdejší americký prezident Obama se 
v srpnu 2012 vyjádřil, že užití chemických zbraní by představovalo překročení 
červené linie, které by donutilo Spojené státy se do konfliktu přímo zapojit.30 

 
V srpnu 2013 začala z užití chemických zbraní obviňovat Asada syrská opozice i 
Spojené státy americké.31 Barack Obama jako přímou reakci zvažoval letecké údery 
na strategické cíle pod kontrolou vládních vojsk se záměrem vojensky pomoci 
rebelům a svrhnout prezidenta Asada. Do situace však vstoupilo Rusko, které navrhlo 
vlastní řešení32 – Sýrie se měla pod mezinárodním dohledem Organizace pro zákaz 
chemických zbraní (OPCW) zbavit všech svých chemických zbraní. K dohodě 
nakonec přistoupili všichni zúčastnění aktéři a Rada bezpečnosti OSN dne 27. září 
2013 jednohlasně schválila rezoluci,33 která nařídila zničení všech chemických zbraní 
v Sýrii, k čemuž dle tvrzení OPCW skutečně došlo.34 

 

3.4 Ruský zásah v Sýrii 
Na konci září 2015 syrská vláda formálně požádala o pomoc ve válce Ruskou federaci 
a ta její žádosti vyhověla. Rusko oznámilo, že pomůže Asadově vládě v boji proti 
teroristům.35 Navzdory očekávání Západu však Rusové povětšinou nebombardovali 
pozice teroristických organizací jako například Islámského státu, ale umírněné syrské 
opozice. Bombardování často mířilo na civilní cíle, což sebou přinášelo vysoký počet 
civilních obětí. Rusové se tak plně vojensky zapojili do občanské války v Sýrii na 
straně Bašára Asada.36 Za pomoci ruského letectva syrská vláda v posledních dvou 
letech dobyla značnou část dříve ztraceného území a posílila svou pozici ve válce.37  

 

3.5 Nové použití chemických zbraní a letecký úder Spojených 
států 
Dne 4. dubna 2017 provedla syrská vládní vojska nálet na povstalci ovládaném území. 
Po něm došlo ve městě Chán Šajchún k hromadné 
otravě bojovou chemickou zbraní – sarinem. Na 
následky otravy zemřelo nejméně 74 lidí a 
nejméně 557 dalších bylo zraněno. Spojené státy 
americké, Spojené království, Turecko, Saúdská 
Arábie, Francie i Izrael obvinily vládu Bašára 
Asada z použití chemických zbraní, a tím pádem 
porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 
2013, která nařizovala zničení všech chemických 
zbraní. Syrská vláda ale použití chemických 
zbraní popřela. Rusko připustilo možnost, že 
syrská letadla bombardovala sklad nacházející se 
na povstaleckém území, ve kterém mohly být 

Sarin 
Sarin je vysoce jedovatá 
kapalná látka, která se užívá 
jako chemická zbraň. Osoby 
zasažené sarinem umírají ve 
velkých bolestech. Užívání 
chemických zbraní zakazuje 
tzv. Ženevský protokol z roku 
1925. Výroba a držba sarinu 
byla zakázaná roku 1993 
Úmluvou o chemických 
zbraních. 

http://www.amo.cz/


 

 
7 

Vá
lk

a 
v 

Sý
rii

 
chemické zbraně uloženy, čímž došlo k uvolnění plynu.38 
Spojené státy americké se rozhodly zareagovat. O tři dny později, 7. dubna 2017, 
vypálily 59 raket na syrskou vojenskou základnu, ze které měla vzlétnout syrská 
letadla, která provedla útok.39 Rusko i Sýrie označily tento americký postup za 
porušení mezinárodní práva, nepřípustné vměšování se do syrských záležitostí a 
vyjádřily ostrý nesouhlas s americkým počínáním.40 

 

4 Islámský stát 
V létě 2014 ovládla značné území v Iráku a 
posléze v Sýrii teroristická organizace, která se 
nazývá Islámský stát (někdy se užívá označení 
Islámský stát v Iráku a Levantě/Sýrii). Též se 
můžeme setkat se zkratkami IS, ISIL, ISIS nebo 
Daeš. Tato extrémistická organizace ovládla 
rozsáhlé oblasti se sunnitskou většinou 
v západním Iráku i východní Sýrii a vyhlásila na 
nich vlastní chalífát – teroristický stát 
financovaný z kriminální aktivity. Zároveň se 
snažil o rozšiřování svého území, a vede tak boje 
s iráckými, kurdskými, syrskými vládními i 
povstaleckými jednotkami. Islámský stát oslovil 
teroristy po celém světě – „pobočky“ Islámského 
státu vznikly i v africké Libyi či Nigérii a mnoho 
zradikalizovaných muslimů z celého světa cestuje 
právě do Sýrie či Iráku, aby vstoupilo do jeho 
řad.41 Islámský stát se rovněž přihlásil 
k teroristickým útokům na evropské cíle – 
například k bombovému útoku na ruské letadlo,42 sérii útoků v Paříži43 i k dalším 
útokům v Belgii, Francii, Německu či Turecku. K mnoha útokům došlo i mimo 
evropské území, často v oblasti Blízkého východu. Proto se stal trnem v oku i zemím, 
které dříve nebyly přímo v blízkovýchodním regionu příliš zainteresovány. Na území 
ovládané Islámským státem v Iráku či Sýrii tak dnes podnikají nálety letadla 
členských států NATO, států Perského zálivu, Jordánska, Ruska a několika dalších. 
Boj proti Islámskému státu se stal specifickým konfliktem v rámci války v Sýrii, u 
kterého se dá říct, že úplně všechny zúčastněné strany stojí právě proti Islámskému 
státu. V srpnu roku 2017 se Islámský stát spíše bránil, přišel o většinu území v Iráku 
a bojoval o udržení svého hlavního města Rakka v Sýrii.44 

 

5 Uprchlická krize související s válkou 
V textu o syrské občanské válce nelze nezmínit její humanitární dopady. V červenci 
2017 Syrská observatoř pro lidská práva počet obětí války vyčíslila na zhruba 475 tisíc 
životů.45 

 
Před hrozbou smrti tak již od samého začátku války prchá mnoho obyvatel Sýrie. 
V samotné Sýrii se pohybuje přes 6,3 miliónů vnitřně vysídlených osob – tedy lidí, 
kteří byli nuceni opustit své domovy, ale dále pobývají v hranicích státu. Přes dalších 
pět miliónů obyvatel Sýrii opustilo zcela.46 Tito uprchlíci dnes nejčastěji žijí 
v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu a Turecku. V Turecku se nyní nachází 
přes tři miliony uprchlíků, v Libanonu kolem jednoho milionu a v Jordánsku přes 600 
tisíc. Tyto tři země tak nesou vůbec nejtěžší zátěž uprchlické krize, například 
v Libanonu tvoří uprchlíci kolem třetiny populace.47 Uprchlické tábory na Blízkém 
východě však začali někteří syrští uprchlíci opouštět a snaží se dostat dál do Evropské 

Terorismus 
Terorismus představuje 
užívání násilí k zastrašení a 
dosažení politických, 
náboženských nebo 
ideologických cílů. 
V současnosti se mluví 
převážně o tzv. islamistickém 
terorismu, ale v historii jsme se 
setkali s mnoha různými 
podobami terorismu. 
Teroristické prostředky užívali 
v historii například radikální 
irští katolíci, různí komunisté 
po celém světě či příslušníci 
národa Basků, kteří se chtěli 
oddělit od Španělska. 

http://www.amo.cz/
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unie. Dle statistik Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v letech 2011-2017 požádal 
téměř milion Syřanů o azyl v evropských zemích.48 Uprchlická krize výrazně zatěžuje 
mnohé evropské státy a příliv migrantů představuje i jisté bezpečnostní riziko. Kvůli 
tomuto se ukončení syrské občanské války stalo prioritou i pro mnohé evropské 
země. 

 

6 Možnosti pro další jednání 
V současnosti se situace v Sýrii stále neblíží k 
míru. Musíte se tedy zamyslet nad způsoby, jak 
válku ukončit. Lze například dohodnout příměří 
s určitými podmínkami, na základě kterých spolu 
strany přestanou bojovat. Přichází také v úvahu 
přiklonění se k jedné ze stran, kterou se Rada 
bezpečnosti OSN rozhodne podpořit. Taková 
podpora by mohla být vojenská či materiální (tedy 
dodávky financí či zbraní). Rovněž se členské 
státy Rady bezpečnosti OSN mohou například 
dohodnout na zákazu dovozu (tzv. embargo) zbraní 
do Sýrie. Nabízí se i otázka, zda nepředat pachatele 
soudu, před kterým by se zodpovídaly osoby, 
které páchaly válečné zločiny či jinak porušovaly 
lidská práva v Sýrii. Bylo by možné využít již 
existující Mezinárodní trestní soud nebo zřídit soud zcela nový. V krajním případě v 
úvahu přichází též rozdělení země. 

 

7 Závěr 
Občanská válka v Sýrii je již přes šest let trvající konflikt, jehož řešení je stále 
v nedohlednu. I když je z mnoha stran vynakládáno značné úsilí na ukončení 
konfliktu, kvůli počtu zúčastněných aktérů a jejich spletitým vzájemným vztahům a 
protichůdným zájmům to minimálně prozatím není možné. Delegáty naší simulace 
tak čeká velká výzva, zda se jim – na rozdíl od skutečných diplomatů – konečně podaří 
nalézt kompromis, který by vedl k ukončení bojů a zastavení utrpení. 

 

8 Otázky pro delegáty 
Podporuje Vámi zastupovaný stát ve válce spíše vládní vojska, nebo povstalecké 
skupiny? 

 
Jakým způsobem si přejete zajistit mír v Sýrii? Spíše dohodnutím příměří, nebo 
vojenskou podporou jedné ze stran? 

 
Měl by Váš stát podporovat povstalce? 

 
Jak byste naložil s teroristy v Sýrii (např. Islámským státem)? 

 
Jste pro zákaz zbraní či jiné omezení jejich dovozu do Sýrie? 

 
 

 

Mezinárodní soud 
Kromě běžných vnitrostátních 
soudů, které rozhodují spory, 
případně rozhodují o vině a 
trestu u zločinů existují i 
soudy mezinárodní. Ty zřizují 
státy na základě smluv, 
případně je zřídí orgán jako 
právě Rada bezpečnosti OSN. 
Existuje například 
Mezinárodní trestní soud, 
který rozhoduje o těch 
nejzávažnějších zločinech. 

http://www.amo.cz/
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9 Doporučené a rozšiřující zdroje 
E15 - Válka v Sýrii nabírá nový směr. O co v konfliktu jde? 
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/valka-v-syrii-nabira-novy-smer-o-co-v-
konfliktu-jde-1331020 

 
Člověk v tísni – Sýrie 
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/syrie  

 
Česká televize – OSN: Syrská armáda má na svědomí téměř třicet chemických 
útoků 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2231965-osn-syrska-armada-ma-na-
svedomi-temer-tricet-chemickych-utoku 

 
Česká televize - „Všichni jsou na straně zla,“ říká o Sýrii končící prokurátorka z 
vyšetřovací komise OSN 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2203651-vsichni-jsou-na-strane-zla-rika-
o-syrii-koncici-prokuratorka-z-vysetrovaci-komise-osn 

 
Česká televize - Del Ponteová: Důkazů k obvinění Asada z válečných zločinů je 
dost 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2209696-del-ponteova-dukazu-k-
obvineni-asada-z-valecnych-zlocinu-je-dost 

 
iDNES.cz - KOMENTÁŘ: Válka v Sýrii trvá už šest let. Země se dělí, 
budoucnost děsí 
http://zpravy.idnes.cz/jan-vesely-vyroci-valky-v-syrii-dnz-
/zahranicni.aspx?c=A170602_151108_zahranicni_neh 
  

http://www.amo.cz/
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http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2231965-osn-syrska-armada-ma-na-svedomi-temer-tricet-chemickych-utoku
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http://zpravy.idnes.cz/jan-vesely-vyroci-valky-v-syrii-dnz-/zahranicni.aspx?c=A170602_151108_zahranicni_neh
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Pražský studentský summit 
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. 
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných 
globálních tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 
mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.  
 
 

 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a 
vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Dnes kombinuje vzdělávací projekty pro 
studenty s výzkumnou a popularizační činností a působí také v Bělorusku a na 
Ukrajině, kde podporuje rozvoj občanské společnosti. Není spjatá s žádnou 
politickou stranou ani ideologií. 
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Background report slouží jako vzdělávací podklad pro Regionální simulace Rady 
bezpečnosti OSN, které probíhají v roce 2016 v rámci Pražského studentského 
summitu a jsou určeny žákům 8. a 9. ročníků ŽŠ nebo odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií . 
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