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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá událostmi, okolnostmi a důsledky teroristických útoků, 

které se staly v Turecku v roce 2016. Jedná se o aktivity, které souvisejí především 

s nacionalistickými tendencemi kurdského obyvatelstva. Nejzásadnějším aspektem mé 

práce bude zmonitorovat důsledky teroristických útoků, a to především na politickou 

mobilizaci tureckých Kurdů. Zkoumání kurdského problému je relevantní a potenciálně 

přínosné jak pro oblast Turecka, potažmo Blízkého východu, tak i z celosvětového 

měřítka.  

Historickým vývojem kurdského obyvatelstva v oblastech Turecka, Sýrie, Íránu a Iráku 

se zabývá publikace od Davida MCDowella(1996) A Modern History of the Kurds, 

konkrétněji k oblasti Turecka Jondergen(2007) The Settlement Issue in Turkey and the 

Kurds a publikace Edgara O’Ballance(1996) The Kurdish Struggle. Z českých psaných 

zdrojů k tomuto tématu nejlépe poslouží knihy od Vladimíra Baara Národy na prahu 21. 

století: emancipace nebo nacionalismus? (2001) nebo Kurdové v Turecku (2012) napsaná 

společně s Václavem Čapkem. Další důležité publikace už se potýkaly i se současnou 

situací, stranou PKK, nacionalistickými tendencemi atd. Lze uvést knihu od Cengize 

Gunese a Welata Zeydanlioglu (2014), která se zaměřuje na současnou politickou situaci 

v Turecku, The Kurdish Question in Turkey New perspectives on violence, 

representation, and reconciliation. Ve vyznání se v celé Kurdské kultuře zase značně 

dopomáhá Historical Dictioanary of the Kurds od Michale Guntera (2004) a nebo 

Exploring the Kurdish Population in the Turkish Context od Ibrahima Sirkeciho(2000). 

Dnešní Turecko například popisuje The new Sultan Erdogan and the crisis od modern 

Turkey od Sonera Cagaptaye(2017). Důležitým aspektem také bylo nastudování 

odborných článků ve vědeckých databázích, jako je například Acedemia.edu. Zatím na 

základě politické mobilizace v Turecku bylo zpracované naprosté minimum odborných 

prací. Obecně se situaci ohledně Kurdistánu věnují většinou pouze anglicky psané zdroje. 

Přínosem práce bude pokus o její jedinečnost, protože žádná podobná dostupná práce na 

politickou mobilizaci Kurdů vlivem teroristických útoků v Turecku nebyla dosud 

zpracována a navíc podá nový pohled na celý zkoumaný problém. 
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Toto téma je velmi důležité z mnoha důvodů. Jedním z nich může být to, že Kurdové jsou 

největší národ, který nemá vlastní stát. Při probírání tohoto tématu se práce dotýká i práva 

na národnostní sebeurčení, či lidská práva. Kurdská populace je nyní rozdělena především 

na územích Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu. Právě nespokojenost z nemožnosti být ve 

vlastním státě a výrazné omezení národní identity v právním řádu jsou důvody, proč se 

některé místní radikální skupiny uchylují k extremistickým činům. 

Problém kurdské menšiny vznikal a probíhá dodnes od dob skončení první světové války 

a rozpadu Osmanské říše. V oblasti Blízkého východu vzniklo několik nových států, 

ačkoliv z národnostního hlediska jejich části měly pramálo společného. Z důvodů velmi 

znatelné etnicity a národnostního uvědomí mezi Kurdy, bylo v původním plánu vytvoření 

samostatného Kurdistánu. Bohužel tato myšlenka z původních plánů vypadla. V dnešní 

době tvoří Kurdové až 20 % národnostní struktury celého Turecka. V roce 1924 začala 

opatření proti této národnostní menšině. Do platnosti začaly vstupovat zákazy používání 

kurdských jmen a také používání kurdštiny na veřejnosti. Mimo zákon byly postaveny 

veškeré politické subjekty s kurdskou myšlenkou. Během prvního velkého povstání 

v roce 1925 byli zmasakrováni obyvatelé a represe pokračovaly. Nespokojenost a 

frustrace se svým postavením vyústila ve vznik extremistických, marxisticky 

orientovaných a nacionalistických hnutí a organizací. Mezi nimi má výhradní postavení 

Kurdská strana pracujících (PKK), která vznikla v roce 1974 a v dnešním světě je 

hodnocena jako teroristická organizace, jež má za následek spoustu konfliktů a především 

mnoho ztracených životů.    

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická a druhá praktická. V 

první části mé bakalářské práce se věnuji teoreticko-metodologickému pohledu na věc. 

Proběhne představení nejdůležitějších pojmů k pochopení celého tématu. Je vysvětlena 

datová základna a metodika celé práce a v konečné části geografické představení celého 

regionu a jeho problémů. Je zde představené celkové zhodnocení vývoje, stavu a 

postavení kurdské menšiny na území Turecka. Její historický vývoj, problémy, 

nacionalistické tendence, extrémistické skupiny i soužití s jiným národem.  
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Ve druhé části, která je zaměřena empiricky, se věnuji analýze získaných dat. Nejdříve 

představuji výsledky zkoumání, poté je interpretuji a nakonec je shrnuji do závěrečných 

zjištění. V této části využívám deskriptivní analýzu pomocí subjektivní interpretace 

článků, které byly vydané různými periodiky. Z nichž některé reprezentují turecké a jiné 

kurdské zájmy.  

Moje bakalářská práce má za úkol představit problematiku Kurdské národnostní menšiny 

a prozkoumat dosud neaplikovaný pohled na politickou mobilizaci kurdského 

obyvatelstva v důsledku teroristických útoků v Turecku roku 2016. 

Hlavním cílem je zdokumentování vlivu útoků, které se odehrávaly od 17. února 2016 do 

17. prosince 2016 a také na politickou mobilizaci kurdských obyvatel Turecka. K tomu 

by mělo přispět zodpovězení následujících výzkumných otázek: 

Otázka č. 1 :Jak se změnil přístup k politické mobilizaci kurdských obyvatel po 

teroristických útocích?  

První otázka je zaměřena především na to, jaká byla reakce kurdských obyvatel v Turecku 

na teroristické útoky, především jak je reflektovaná v kurdských médiích. 

Otázka č. 2 :Jak se lišily pohledy na dané události napříč zkoumanými médii? 

Předpoklad u této výzkumné otázky je, že se dá očekávat rozdílný pohled z kurdského a 

tureckého zpravodajství. Záleží jen, jak moc velké rozdíly budou obě strany vykazovat. 

Otázka č. 3 Jaké byla reakce tureckého státu na teroristické útoky? 

Je důležité se zaměřit na to, jaké kroky zaujala turecká vláda v rámci reakce na dané 

události s pomocí vládě nakloněných médií. 

Otázka č. 4 Jaký byl postoj kurdských institucí k teroristickým útokům? 

Z opačného spektra je zajímavé se zaměřit na reakce kurdských institucí k daným činům.  

Otázka č. 5 Jak byly události interpretovány světovými médii? 

Porovnání hlavních rozdílů a podobností nezaujatých médií s těmi zaujatými.  
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Po úvodu následuje první kapitola, ve které představím teoretický rámec práce. Zde jsou 

vysvětleny zásadní termíny, se kterými je potřeba být seznámen při detailnějším 

zaobíráním se tohoto tématu. Konkrétně se jedná o pojmy, které spolu zásadně souvisejí. 

Jedná se o nacionalismus, etnikum, národnostní menšinu, terorismus, politickou 

mobilizaci, obecné pojednání o konfliktu a vysvětlení separatismu. Pojmy jsou 

zpracovány především dle odborné literatury. U všech zmíněných pojednání jsou termíny 

upraveny k případu kurdského obyvatelstva v Turecku. Ve druhé kapitole, týkající se 

metodiky a dat, představuji klíčové zdroje dat k analýze celé práce. V první části probíhá 

představení datové základny a její popis. Jsou popsány vzniklé problémy, měřítková 

úroveň a rozsah zkoumaného časového období. Poté je představeno 6 hlavních deníků, 

které posloužily jako největší zásobovatel dat ke zkoumání daného problému. Je naprosto 

zásadní si přiblížit pozadí oněch deníků k pochopení pozadí jejich vystupování a 

publikování zpráv.  Ve druhé části, jsou popsány metody celého výzkumu, především 

popis sběru a analýzy dat. Jako poslední v této kapitole bude představena metoda 

diskurzivní analýzy, která je zásadní pro celou práci. Třetí kapitola se věnuje 

geografickému vymezení. Nejdříve je představena historie kurdského národa s jeho 

původem a prvními zmínkami o tomto etniku a jeho vývojem. Následuje rekapitulace 

období mezi dvěma světovými válkami. V podkapitole, která se věnuje období po 2. 

světové válce je vysvětlen vznik nové vlny nacionalistického myšlení u etnických Kurdů. 

Předposlední část této čtvrté kapitoly se věnuje Kurdské straně pracujících neboli PKK. 

Ta je v Turecku, respektive v celém Kurdistánu zásadním hybatelem kurdské otázky. Na 

závěr  se věnuji čistě geografickým informacím ohledně Kurdů v této oblasti, jakými jsou 

počet obyvatel, jejich rozložení atd.  

Poté na řadu přichází výzkumná část ve čtvrté kapitole. Nejdříve analyzuji teroristické 

útoky pomocí světových nezávislých médií, což slouží k nepředpojatému pohledu na oné 

události. Jedná se o poměrně jednoduchý popis incidentu spojený s počtem obětí, počtem 

raněných, způsobem provedení a také pojmenování organizátora, či viníka. Ve třetí 

podkapitole přijde na řadu naprosto zásadní část a to zkoumání reakcí zaujatých deníků. 

Především jejich popis událostí, obviňování viníků a celkové pozornosti oněch činů. 

Události jsou rozdělené do podkapitol dle měsíce konání. V další kapitole probíhá 

interpretace dosud zjištěných výsledků s kontextem celé situace. 

V neposlední řadě následuje závěrečné shrnutí výsledků, zhodnocení výzkumných otázek 

a implikace pro další možnosti výzkumu tohoto tématu.  
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1. Teoretický rámec 

V teoretické části jsou využívána data čerpaná především z knižních zdrojů a odborných 

článků. Jsou zde definované nejdůležitější pojmy, jakými jsou nacionalismus, etnikum, 

národnostní menšina, terorismus, politická mobilizace a další. Každý pojem je vysvětlen 

spíše v teoretické rovině s mírným uzpůsobením ke kurdskému obyvatelstvu a jejich 

situaci. Je zde kladen důraz především na kvalitu, obsáhlost a různorodost zdrojů. 

Pomáhají jasněji definovat řešený problém a vysvětlují historické a kulturní pozadí celého 

konfliktu. Bylo zde vycházeno především z anglicky psané literatury, jelikož v té české 

nebylo dostatečné množství kvalitně zpracovaných informací a to by způsobovalo 

nedostatečnou informovanost a jen úzký pohled na danou tématiku. Tato kapitola tedy 

poskytne základní informace o problémech a zjednoduší tím orientaci v následujícím 

textu.   

1.1 Etnikum 

Velmi často se ztotožňuje s termíny národ či rasa. Používá se především ve spojení 

s termíny etnická skupina, etnická komunita a nejčastěji etnická menšina. 

Tento pojem pochází z antické řečtiny, ve které slovo ethnos odkazovalo na určitou 

skupinu, jako jsou kmen a národ a to především v podstatě příbuzenské jednotky. Dá se 

tedy definovat jako historicky vzniklá skupina lidí, jenž se společně dělí o historický 

původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu, tradice a obvykle 

obývají společné území. V rámci etnické skupiny probíhá předávání kulturního  a sociální 

dědictví, které daná skupina získala historickým vývojem. (Kajanová, Urban, Davidová, 

Elichová 2009)  

1.2 Nacionalismus 

V otázce jasného vysvětlení nacionalismu neexistuje mezinárodně uznávaná definice, 

jelikož u tak složitého pojmu je v zásadě nemožná. Je velké množství definic, některé 

jsou protichůdné, jelikož také existují protichůdné pohledy na nacionalismu. Žádná 

definice neobsáhne všechny aspekty nacionalismu. Různé definice se obvykle vyjadřují 

k různým aspektům nacionalismu. Podle Gellnera je nacionalismus uváděn jako přístup, 

kdy politická a národní jednota musí být prostorově shodná. Nacionalistická hnutí jsou 

obecně poháněna hněvem způsobovaným právě porušováním tohoto přístupu.  

V případě Kurdistánu se jedná o speciální příklad porušování národního principu, jelikož 

nad ním vládnou politické jednotky jiné národnosti. To pro samotné Kurdy znamená 
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výrazné porušení vlastní politické svébytnosti. Z druhé strany, turecký stát vnímá 

přítomnost Kurdů, jako porušení národní celistvosti tureckého národa. Je to jeden 

z důvodu proč se snaží o turkizaci Kurdů.  Nacionalismus je tedy teorie, která vyžaduje, 

aby politické a etnické hranice území nebyly přerušeny. To však v případě Kurdistánu je 

zcela nemožné (Gellner, 1993). Podle Waldenberga(2003) může mít nacionalismus 

v současné době tyto významy: proces utváření národa, stav národního uvědomění, ideu 

národního uvědomění a její následné realizace nebo snaha o ní a určitý postoj vlastního 

národa v postavení k těm ostatním. 

1.3 Separatismus 

Separatismus je založen na konkrétním politickém cíli, jehož výsledkem má být snížení 

politického a celkového vlivu ústřední vlády nad konkrétním územím a přesunout tyto 

pravomoci na populaci anebo elity reprezentující dotyčné území. Separatismus zahrnuje 

veškeré případy politického odcizení, které souvisejí s touhou vymanit se z područí 

centrální vlády. Je také možné ho definovat jako soubor požadavků na větší autonomii  

oblastní, lokální anebo regionální úrovně. Strany podporující separatismus bývají často 

vyloučeny z politické soutěže, protože mohou sloužit jako krytí pro agresi proti státnímu 

aparátu. (Cabestan, Patkovič, 2013) 

1.4 Národnostní menšina 

Termín národnostní menšina má mnoho významů a bývá používán jako sjednocující 

termín pro veškeré typy a kategorie etnických skupin, které nedisponují vlastním státem. 

Národnostní menšina má odlišné kulturní a etnické zvyklosti a především má zájem o 

jejich uchování a rozvíjení. V podobných případech se stává, že minoritní etnikum samo 

sebe považuje za národ, ale stát, ve kterém se dané etnikum nachází, je jako svébytný 

národ neuznává. Při pohledu na Turecko je situace ještě o trochu extrémnější, protože 

neuznávají Kurdy ani jako etnikum.(Průcha, 2007) 
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1.5 Konflikt 

Konflikt je v rámci politologie naprosto přirozeným jevem, který je více definován až 

v rámci mezinárodních a vnitrostátních vztahů. Nejvíce sledované jevy v rámci 

ozbrojených konfliktů jsou dopady na jedince, společnost a stát. (Pšeja, 2002) 

Celkově je ozbrojený konflikt spor zájmů, který je mezi dvěma stranami. Ve kterých je 

jedním aktérem vláda státu a je použita ozbrojená síla, která má za následek nejméně 25 

obětí na lidských životech.  

Konflikt se dělí do několika kategorií. Konkrétně se jedná o tři hlavní skupiny. Prvním 

typem je mezinárodní konflikt, který probíhá mezi více státy, a hlavními představiteli jsou 

vedoucí elity těchto států. Druhý typ, kterým se v tomto případě zaobírám je vnitrostátní 

konflikt. Definován je jako spor vládní strany s nevládní politickou organizací. A 

posledním je vnitrostátní konflikt, který je podporován zahraniční účastí. To znamená, že 

jedna ze stran konfliktu přijímá vojenskou podporu od ostatních států. Co se týče této 

práce, tak se bude jednat především o vnitrostátní ozbrojený konflikt. Vnitrostátní 

konflikt můžeme definovat jako spor, ve kterém se nevládní organizace či skupina postaví 

proti vládě státu. V tomto případě se ve finále může konflikt projevit i jako mezinárodní 

a to za předpokladu, že se do něj zapojí kurdské obyvatelstvo z okolních zemí. 

(Departement of Peace and Conflict Research, 2020)  
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1.6 Terorismus 

Terorismus je další složitý pojem, který je potřeba v této práci představit.  Opět bude 

definice pomerně náročná, protože pod sebe zahrnuje velice široké spektrum možností. 

Ve své samotné podstatě můžeme terorismus vysvětlit jako projev agrese, nenávisti a 

nespokojenosti vůči zřízením, jakými jsou státní zřízení, jejich vlády, různé organizace, 

společnosti, skupiny, druhy náboženství a mnoho dalších. Jedná se o aktivitu jedince či 

skupiny, která ve většině případů používá neúměrné násilí v rozporu se zákonem, 

především s cílem prosadit své cíle a názory. Takovéto útoky bývají velmi dobře 

organizované a pomocí strachu působí především na civilní obyvatelstvo.(Jakubec, 2015) 

V případě Kurdistánu můžeme hovořit o dvou druzích terorismu, které v tomto 

speciálním případě splývají. Jedná o nacionalistický terorismus a etnoseparastický. 

Nacionalistickým terorismem označujeme aktivitu, při které se určitá skupina se 

společnou identitou snaží získat nezávislost na jejich dosavadní vládě. Jedná se  o 

dosažení nacionalistických cílů, které si vynucují vyvoláváním paniky, naháněním hrůzy 

a zastrašováním veřejnosti. Nejdůležitějším článkem je nenávist vůči vládnoucí vrstvě či 

režimu a stěžejním mezikrokem je získání oblíbenosti u své cílové skupiny a zvýšit počet 

jejich podporovatelů. Což bude de facto cílem zkoumání v této bakalářské práci. 

Cíle těchto útoků bývají většinou autority, vládní úřady, diplomaté, ale především se to 

velmi týká i civilního obyvatelstva.(Světový terorismus encyklopedie, 2001) 

Dalším typem je etnoseparastický terorismus, který je vnímán jako zcela specifický druh 

terorismu. Vyznačuje se tím, že radikální skupiny žádají na centrální vládě specifické 

požadavky, které se týkají nezávislosti nebo autonomie.  Rozhodující faktor zde hraje 

etnický prvek, který převažuje nad jakýmikoliv ideologickými motivy. Konflikt se 

odehrává mezi nějak konkrétně znevýhodněnou menšinou a většinovou společností. 

Právě autonomistická uskupení se snaží bojovat za práva populace, která sice v daném 

státě znamená menšinu, ale v určitém regionu se většinou jedná o většinovou populaci. 

Důvodem takové radikalizace nejčastěji bývá represivní chování státního aparátu, 

v tomto případě Turecka oproti Kurdské menšině. Samotní aktéři těchto činů se vyhýbají 

označením jako teroristický a podobně. Místo toho často užívají názvy jako svobodný, 

sebeobrana nebo spravedlivá odplata. Cílem útoku bývají zástupci nepřátelského režimu, 

významné instituce, zastupitelské úřady, dopravní tepny a strategická 

místa.(Souleimanov, 2006).  
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V případě tureckého Kurdistánu mohou teroristické útoky vytvořit nevraživost a nenávist 

mezi civilním obyvatelstvem obou etnik. Což může vést u obou skupin k určité politické 

mobilizaci. Například u Kurdů, kteří se budou cítit ohrožení vůči tureckému obyvatelstvu, 

tak raději přijmou ochranu PKK a tím že se k organizaci přidají.  

1.7 Politická mobilizace 

Jedním ze zásadních termínů této práce je politická mobilizace. Ta se dá obecně popsat 

jako určitý vývoj ve společnosti, kdy probíhá interakce mezi jednotlivci či skupinami a 

politickými subjekty, s cílem nějakým způsobem ovlivnit již existující rozložení moci. 

Může se projevovat pomocí velkých veřejných shromáždění, protestních akcí, 

demonstrací, nebo založením revolučních hnutí. (Nedelmann, 1987)  

Jedná se o přímé politické zapojení občanů. Využívána je  k budování nových režimů a 

jejich systémů. Mobilizace bývá vedena prostřednictvím subjektů se společnými zájmy a 

pomocí jejich monopolních masivních organizací je v občanech povzbuzována, 

odměňována, usměrňována a v neposlední řadě vyžadována.(Balík, 2007) 

Nejzásadnějším ukazatelem politické mobilizace je její přechodnost, protože nikdy 

nemůže být trvalým stavem. Ta působí především jako důsledek společenského hnutí a 

jakýsi ventil pro společnost. Naopak z dlouhodobého hlediska potvrzuje spíše pasivitu  

obyvatel než jejich praktickou aktivitu.(Smith, 2000)  
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2. Data a metodika 

Tato kapitola popisuje způsoby sběru a využití dat pro účely vytvoření této práce. 

Porovnává se zde především reakce a ohlasy z tisku na uvedené události. Velmi důležitým 

aspektem bylo nalezení a nastudování dostatečného množství informací k zadanému 

tématu. Dále je v kapitole popsáno zpracování jednotlivých dat. 

2.1 Datová základna 

Data, která se objevují ve výzkumné části bakalářské práce, jsou především kvalitativního 

rázu. Zkoumaná byla na úrovni jednotlivých zpravodajských deníků. Konkrétně se jedná 

se o kurdské zpravodajství Kurdistan24 a Rudaw, z turecké strany o Yeni Safak, Daily 

Sabah a Hürriyet Daily News. Tyto deníky byly zvoleny z důvodu jejich velikosti, tudíž 

kvůli dosahu mezi lidmi a především proto, že poskytují nejširší spektrum vyhledávání 

ve svých databázích. V rámci nezávislého média bylo zvoleno zpravodajství Euronews, 

protože zkoumaným událostem věnovalo největší pozornost. Původním metodickým 

předpokladem bylo zvolení jednoho média z každého úhlu pohledu. To znamená jedno 

kurdské, jedno turecké a jedno nezávislé zpravodajství. Bohužel, jako jeden jediný zdroj 

šlo využít jen nezávislé médium. V tureckých a kurdských databázích jednotlivých 

deníků byl problém s přístupem k jednotlivým článkům, proto muselo být k výzkumu 

využito více zdrojů. Kurdské deníky se věnují především událostem napříč celým 

Kurdistánem s mírným přesahem do světového dění. Jsou vydávány v několika jazycích 

s určením i pro celosvětové využití. Turecké deníky jsou také vydávané ve více jazycích, 

ale jsou určeny především přímo pro Turecko a k některým článkům v angličtině je 

obrovský problém získat přístup. Data byla zkoumána v časovém rozmezí téměř celého 

roku 2016. Konkrétněji od událostí prvního útoku 17. února 2016 až k tomu poslednímu 

uskutečněnému 17. prosince 2016. Od konce příměří v průběhu roku 2015 je právě toto 

období nejbrutálnější, co se týče odporu od 90. let. Důležité je postavit historický průběh 

tohoto konfliktu, alespoň s přibližným počtem obětí, které si sebou nese. To je umožněno 

díky výzkumu univerzity v Uppsale, která má ve svém programu ojedinělé oddělení, kde 

zkoumá konfliktní zóny a mírová jednání po celém světě. Z dosažených výsledků 

Uppsalské univerzity byl modifikován výběr, který slouží k zobrazení tureckého 

Kurdistánu. Tyto data jsou posléze detailněji vysvětlena a zobrazena pomocí tabulky a 

grafu. Obdobně došlo ke zjištění detailnějších informací o sledovaném roce. Zjištění se 

opírá o informace poskytované pomocí Crisisgroup(2020), která se konfliktu detailně 

věnuje. Opět jsou data vyjádřena pomocí tabulky a grafu.  
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2.2 Zkoumané deníky 

V následující tabulce je počet jednotlivých článků, ze kterých byly čerpány informace 

k daným událostem. Konkrétně jsou jednotlivé články přiloženy v přílohách. 

 

2.2.1 Kurdistan24 

Jedná se kurdskou zpravodajskou stanici, která má sídlo v Erbilu, jenž náleží území 

Iráckého Kurdistánu.  Stanice má také své kanceláře v zahraničí, například ve 

Washingtonu DC v USA, nebo v Kolíně nad Rýnem v Německu, dále mají v plánu otevřít 

další pobočky v Londýně a Bruselu. Provoz byl zahájen v říjnu roku 2015 a schraňuje 

pod sebou rozhlas, televizi a pro mou práci nejdůležitější webové zpravodajství. 

Informace nabízí v kurdštině, turečtině, angličtině, arabštině a perštině.  Soustředí se na 

téma ohledně kultury, sportu, ekonomiky a především politiky a to jak v Kurdistánu, tak 

i v zahraničí. Cílem stanice vlastními slovy je nepřetržitou prací přivést Kurdistán do 

světového podvědomí. 

2.2.2 Rudaw 

Opět jde o médium publikované v iráckém Kurdistánu. Publikuje v kurdštině, angličtině, 

arabštině a turečtině. Schraňuje pod sebou televizi, rádio, tiskové noviny a online digitální 

portál. Toto médium je značně kontroverzní jak pro vlády zemí kde vysílá, tak i pro 

kurdskou společnost. Bylo obviněno z podněcování k nenávisti a ohrožení míru a 

bezpečnosti.  

Kurdistan24 Rudaw Yeni Safak Daily Sabah H. Daily News Euronews Celkem

17.2. 3 4 2 3 1 5 18

18.2. 4 4 1 1 - 4 14

13.3. 2 4 3 - 2 7 18

31.3. 3 4 2 - 2 2 13

27.4. - 3 1 - - 3 7

10.5. 3 - - 2 1 2 8

12.5. 4 3 2 2 1 3 15

7.6. 3 2 - 2 3 2 12

6.10. 3 3 - 2 2 3 13

9.10. 4 - - 3 2 2 11

12.12. 5 5 2 3 3 5 23

17.12. 1 2 2 4 2 3 14

Celkem 35 34 15 22 19 41 166

Tabulka č. 1: Počet zkoumaných článků  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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2.2.3 Yeni Safak 

Yeni Safak je velmi konzervativní turecký deník založený už v roce 1994 se sídlem 

v Istanbulu. Internetové zpravodajství je nabízeno v angličtině, turečtině a arabštině. Patří 

mezi nejvíce odebírané v celém Turecku. Vyznačuje se především značnou podporou 

turecké vlády a především prezidenta Erdogana. Tento deník byl také spolu s dalšími 

tureckými deníky obviněn z povzbuzování k nenávisti vůči menšinám a opozičním 

stranám. Jedná se o medium, které se úzce soustředí na dění v Turecku. Několikrát byl 

deník odhalen zahraničními zpravodajskými službami při pokusech o dezinformace.  

2.2.4 Daily Sabah 

Patří také k deníkům, které jsou loajálně nakloněné vládě prezidenta. Často bývá také 

nazýván jako propagandistickým médiem. Jedná se o pomerně nové médium, které 

vzniklo až v roce 2014. Produkuje zprávy v angličtině a arabštině. Na evropské půdě bývá 

deníku nejvíce vyčítáno obhajování Turecka v ohledu zanedbávání lidských práv. Sám 

sebe popisuje jako médium, které svým čtenářům předkládá přesná fakta a zůstává oddán 

demokracii, právnímu státu, lidským právům a svobodě. Dle svých slov poskytuje 

milionům lidí vše, co potřebují k pochopení místního, národního, regionálního a 

mezinárodního vývoje. 

2.3.5 Hürriyet Daily News 

Tradiční Turecký zpravodaj, jehož tradice sahá už do roku 1961. Jedná se o nejstarší 

anglicky vydávaný deník v Turecku. Je to liberální médium se středo-levicovým 

postojem, čímž se liší od většiny podobných tureckých novin. Přesto, že má poněkud jiný 

politický postoj než vládnoucí strana a prezident, tak jim jednoznačně vyjadřuje podporu 

a stojí za nimi. Má co do činění především se změnou majitelů nakloněných těmto 

politickým kruhům.  
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2.2.6 Euronews 

Společnost patřící do evropské sítě televizních a tiskových zpráv. Založena byla v roce 

1993 celkem deseti různými veřejnoprávními společnostmi s cílem pokrýt zprávy 

z celoevropského hlediska. Dle vlastních slov se jedná o nejsledovanější zpravodajský 

kanál v kontinentální Evropě. Tým 500 novinářů původem více než 30 národností 

pokrývá světové a především evropské novinky v arabštině, angličtině, francouzštině, 

němčině, řečtině, maďarštině, italštině, perštině, portugalštině, ruštině, španělštině a 

turečtině. Prezentuje se především svou nestranností a uvádí, že na rozdíl od většiny 

konkurentů pracují bez jakýchkoliv stranických, či národních zájmů.  

2.3 Metodika zpracování dat 

Nejdříve proběhlo prozkoumání již několikrát zmiňovaných teroristických útoků pomocí 

nestranných a nezávislých médií, aby bylo možné určit, co se stalo a jaké to mělo dopady. 

Útoky jsou zobrazeny pomocí tematicky zaměřených map, které ukazují jejich četnost, 

rozmístění a počty obětí.  

Nejdůležitějším bodem bylo zpracování článku ve vybraných médiích ohledně celého 

tématu. Jelikož se databáze deníků velmi lišily, tak byla potřeba vyhledávání poněkud 

modifikovat. Vesměs se vždy jednalo o vyhledávání pomocí klíčových slov, jakými jsou 

Kurdistán, terorismus, svoboda, smrt, oběti, PKK, teror, TAK, nebo místa samotných 

útoků. Velmi ulehčujícím faktorem při práci v databázích deníků bylo možné nastavení 

prohledávání pomocí konkrétního data. Bohužel tato funkce nebyla možná u všech a to 

především u tureckých médií. Problém se vyskytl u detailnějších textů ohledně 

teroristických útoků, speciálně u těch z kurdského pohledu úspěšnějších. Z tohoto důvodu 

bylo potřeba zapojit více zdrojů. Čerpal jsem primárně ze tří velkých tureckých deníků. 

U kurdského zpravodajství byl největší problém s neochotou informovat o některých 

událostech.  

Následně byly tyto zprávy postaveny vedle sebe a pomocí komparativní analýzy, která je 

vysvětlena v další podkapitole, porovnány. Informace z novinových článků byly 

získávány kvalitativně. Z textu byly subjektivně vytahovány klíčové pasáže, které byly 

porovnávány se stejně vybranými pasážemi jiných textů.  
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3. Geografické vymezení 

3.1 Historie Kurdského národa 

Historie Kurdské etnické skupiny sahá až do období starověku, kdy většina těchto 

obyvatel žila v hornatých oblastech, které dnes můžeme považovat za části východního 

Turecka, východního Iráku, severovýchodního Iránu a také části Sýrie. Zde během téměř 

3000 let Kurdové vytvořili vlastní jazyk, kulturu a tradice.(O’Ballance, 1996). V sedmém 

století bylo území historického Kurdistánu podrobeno nájezdům arabských chalífů, což 

následuje islamizaci v regionu, především kvůli přežití. Izolovaná poloha ale zapříčinila, 

že si zanechali i části původních pohanských kultů.(MCDowall,1996) 

Velkým zlomem v celých dějinách Kurdistánu je nástup Osmanské říše, která dokázala 

získat kontrolu nad převážnou částí území v 15. století. Krizové období Osmanské říše a 

Persie v 19. století vyvolalo v Kurdech touhu vymanit se z pod nadvlády a zajistit si 

vlastní kus území. V roce 1878 proběhlo významné povstání proti ústavě, která 

jednoznačně odebrala jakékoliv náznaky jejich autonomie. Bohužel opět zaúřadovala 

roztříštěnost klanů a rodů, které nedokázali najít společnou řeč, která by vedla 

k jednání.(Baar, 2001)  

3.2 Dějiny po 1. světové válce 

Naděje na vznik samostatného Kurdského státu se objevila v období po 1. světové válce. 

Tuto možnost deklaroval už za války americký prezident Woodrow Wilson, který přislíbil 

všem netureckým menšinám právo na samosprávu. Jistá míra autonomie, která mohla 

vést i ke vzniku samostatného státu, byla uvedená Sevreskou mírovou smlouvou. 

(MCDowall,1996)V té době dala Turecká vláda příslib uznání národnostních, politických 

i ekonomických práv Kurdů. Ti se tedy postavili na stranu Tureckého lídra Mustafy 

Kemala, který využil Kurdy při vyhánění Řeků a posléze i Arménů a Gruzínců. Naprosto 

zásadní pro další vývoj Kurdského národa byla nová mírová smlouva tzv. Lausannská, 

která nabyla platnosti 24. července 1923. (Baar, 2001) Tato smlouva se už o Kurdech 

absolutně nezmiňuje a naprosto uznává Tureckou republiku. Bylo v ní definitivně 

stanoveno rozdělení etnika mezi Turecko, Sýrii, Irák a Írán. Veškerá práva Kurdů se tak 

ocitla naprosto v pravomoci Turecké vlády.(Neumann, 2010) 
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Není úplně jisté, zda Mustafa Kemal plánoval nemilosrdné potlačení kurdské identity, 

nebo zda jeho myšlení prošlo právě v roce 1923 radikální změnou. Vláda se rozhodla 

eliminovat jakékoliv znaky, které by mohly naznačovat samostatný kurdský národ. Cílem 

bylo vytvořit Tureckou národnostní jednotu, kde pro žádné minority nebylo místo. 

(MCDowall, 1996) Z důvodů velikosti kurdské populace a vnímaní síly a počtu této 

menšiny byli bráni jako možné ohrožení jednoty státu. Mimo zákon bylo postaveno 

typické kurdské oblečení, kultura, jména, dokonce i jazyk což znamenalo i zánik 

školství.(Baar, 2001)  

Represivní kroky Turecké vlády postupně vedly k projevu nespokojenosti kurdského 

obyvatelstva, což vedlo k několika povstáním. První proběhlo v roce 1925, kdy se 

podařilo zmobilizovat okolo 40 tisíc boje schopných mužů. Turecko svou obrovskou 

vojenskou silou rozprášilo povstání během dvou měsíců a jeho hlavní představitele 

nechalo chladnokrevně popravit. Známky dalšího odporu se začaly objevovat v roce 

1927. Představitelé ilegálních skupin zorganizovali společný výbor za nezávislost a 

podařilo se jim dát dohromady armádu. Ta dokonce slavila obrovské úspěchy a do roku 

1930 měla moc nad velkou částí severovýchodního Turecka. Státní jednotky musely proti 

povstalcům postavit celé tři vojenské divize, které nakonec povstání opět dokázaly rozbít.  

Aby mohlo být obyvatelstvo lépe kontrolováno, tak byla pozměněna v roce 1934 ústava. 

Ta umožnila jakékoliv přesídlování obyvatel ve snaze Kurdy ještě více asimilovat. 

Turecko bylo rozděleno do zón tří druhů. Prvním byly lokality, které byly vyhrazeny pro 

osoby, jež mají tureckou kulturu. Druhý byl typ regionů, do kterých se měla přesouvat 

populace jiné než turecké kultury za účelem asimilace do tureckého jazyka a kultury. A 

třetí byl typ regionů, které mají být zcela evakuovány. Přesto se nepodařilo mít pod 

kontrolou všechny oblasti. (MCDowall, 1996)  

V roce 1938 byl zaznamenán asi největší počet obětí tohoto konfliktu. Turecká vláda 

začala provádět rozsáhlé vojenské operace, které byly velmi brutální a při kterých zemřelo 

okolo 70 tisíc Kurdů. Nejzásadněji se projevila v regionu Dersim. Probíhalo ničení 

vesnic, pokračovalo přesídlování, byli popravováni kmenoví vůdci i civilní obyvatelé, 

dokonce i ženy a děti. (Jongerden, 2007)  
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Od těchto událostí proběhlo postavení mimo zákon všech organizací, které byly na bázi 

rodu, klanu, třídy a podobně. Vláda si dokázala zajistit právní hranice pro turkizaci Kurdů, 

kteří byli nazýváni ‚‚horskými Turky‘‘. A propaganda přišla s tvrzením, že se jedná o 

Turky, kteří pouze ve vývoji ztratili svůj vlastní jazyk a je potřeba je navrátit do lůna 

tureckého národa. (Baar, 2001) 

3.3 Po 2. světové válce 

 Po represích před 2. světovou válkou situace ohledně kurdské národnostní otázky trochu 

utichla. Zlom přinesly události, které se staly koncem padesátých a šedesátých let a hrály 

zásadní roli při navrácení kurdské otázky zpět do politického prostoru. Velmi výraznou 

událostí bylo zatčení 50 studentů, kteří se vydali na protest proti Asimu Erenovi. Eren byl 

turecký nacionalistický politik, který se ostře vymezoval vůči kurdské populaci a 

obhajoval jakékoliv útoky na ně. Aktivisté byli trestně stíhání a to výrazně zvýšilo zájem 

veřejnosti o téměř zapomenutou otázku. V 60. letech byl zaznamenán výrazný nárůst 

kurdských kulturních aktivit, především vydávání časopisů a jejich šíření. Toto a další 

podobné aktivity oživily kurdskou kulturu a vytvořily prostor pro diskuzi o kurdských 

právech. Zapojením do levicových organizací začali Kurdové rozvíjet a šířit alternativní 

interpretaci sociální reality, která zpochybňuje oficiální ideologii státu v Turecku. Debata, 

zejména v rámci levicových stran a organizací, vedla k re-konceptualizaci kurdské 

identity. To zapříčinilo vznik nových kurdských hnutí, jež přitahovala masovou 

pozornost. V roce 1969 vznikla a postupně rostla revoluční kulturní centra východního 

hnutí. Ta zformulovala svůj program o lidových otázkách, jako je nedostatečný rozvoj a 

nedostatek státních investic v kurdských „východních“ regionech. Od roku 1980 byly 

veškeré výzvy směrem k Turecku tlumočeny Stranou kurdských pracujících neboli PKK, 

která se stala hlavní hybnou silou odporu. (Gunes, 2014)  
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3.4 PKK 

Partiya Karkeren Kurdistan neboli Kurdská strana pracujících je povstalecká skupina, 

která byla založena v roce 1974. Svým přesvědčením vychází ze zásad marxismu-

leninismu. (Baar, 2001) Vzestup strany proběhl velmi potichu. V zásadě vznikla z vize 

jednoho muže v zapadlé vesnické čajovně. Tím mužem byl vysokoškolský absolvent 

Abdullah Öcalan a jeho jasným a deklarovaným cílem bylo ozbrojeným bojem osvobodit 

nezávislý, sjednocený Kurdistán pro všechny Kurdy. (Europe Report N°219, 2012) 

Strana a její členové přerušili veškeré spojení s tureckými levicovými skupinami a stáhli 

se do ústraní kurdských oblastí. Zpočátku byla skupina malá, ale záhy začala přibírat 

přívržence v kurdských provinciích, kteří byli naplněni hněvem a zneužíváni z turecké 

strany.  

Je možné, že nacionalismus ze strany PKK byl a je ještě více intenzivnější, protože jeho 

zakladatelé se snažili znovu od základu vybudovat identitu, o které byli přesvědčeni, že 

jí ztratili. Síla národního cítění byla ještě zvýrazněna ztrátou mluvené kurdštiny mezi 

zakládajícími členy. Počáteční politika strany byla poměrně jednoduchá. Snažila se dostat 

pod kůži kmenovým sdružením, aby dokázala získat více přívrženců. Konala tak 

především skrz krevní spory. V místech, kde probíhaly, se je snažila kontrolovat, a kde 

nebyly, tam je uměle vytvářela. Poté se zapojila do místní politiky s řešením problému a 

tím stoupla v oblibě. 

Po dalším vojenském převratu (1980) bylo zajato velké množství členů PKK, ale nikdo 

z nejužšího vedení. Těm se podařilo přes hranici proklouznout do Sýrie a začali operovat 

ze zahraničí. (MCDowall,1996) Výraznější vojenské operace proti státu začala PKK 

podnikat v roce 1984. Z počátku se jednalo téměř o partyzánské pokusy, které s nabytými 

zkušenostmi získávaly na účinnosti. Probíhaly útoky na členy vojenských jednotek a 

menší bitvy o území v příhraničí, při kterých umírali desítky vojáků i civilistů. Od té doby 

začala PKK nabírat na oblibě i síle. Vyprofilovala se ve skupinu s jasně definovanou 

politickou agendou a velkou disciplínou ohledně dosažení jejích cílů. 
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Poté ve straně proběhla reorganizace funkcí a rozdělila se do tří hlavních částí. První 

tvořila samotné jádro strany a byla jeho nejvýznamnějším orgánem, tedy PKK. Druhou 

část tvořila Národní osvobozenecká fronta Kurdistánu, ta měla za úkol posílit nábor, 

poskytovat zpravodajství a především se zapojit do propagandistických aktivit jak 

v Turecku, tak i v zahraničí. Posledním střípkem  skládanky se stala lidová 

osvobozenecká armáda Kurdistánu.(Barkley, 1998) 

Mezi roky 1983-1999 byla taktika PKK stále ofenzivní a bylo používáno násilí jak proti 

civilistům, tak proti tureckým státním silám. V tomto období proběhla zhruba stovka 

velkých útoků a bylo usmrceno přes 10 000 lidí, přičemž poměr civilistů a vojenských sil 

byl půl na půl. (Bilgin, 2013) Velkou ranou pro samotnou stranu bylo uvěznění jejího 

lídra a zakladatele Abdullaha Öcalana. Ten byl nejprve po tlaku Turecka vyhoštěn ze 

Sýrie a poté se mu nepodařilo najít dostatečně bezpečné útočiště. Byl zatčen v Nairobi a 

odsouzen k trestu smrti, který byl později změněn jen na trest doživotní. Následující 

desetiletí vypadalo pro Turecko jako období klidu ohledně kurdské otázky vzhledem k 

tomu, že Öcalan byl ve vězení a PKK vyhlásila příměří. V prosinci 2012 zahájila PKK 

tajné mírové rozhovory s tureckou vládou, a zdálo se, že kurdská otázka Turecka míří k 

mírovému řešení. Bohužel veškerá příměří přišla vniveč. PKK v roce 2015 zahájila další 

akce proti státu, povzbuzená úspěchem kurdských bratrů v oblasti Rojavy v Sýrii. 

Zahájila tak vlnu teroristických útoků ve velkých městech po celém Turecku. V roce 2016 

PKK vyhlásila za cíl svrhnout Erdogana. (Cagaptay, 2017) 

3.5 Oběti konfliktu 

Určit celkový počet obětí v Kurdsko-Tureckém konfliktu je skoro nemožné. Informace 

v různých zdrojích se  zrovna v tomto případě o moc neliší, spíše dochází ke složitějšímu 

sčítání obětí, jelikož se v Turecku neodehrává jen Kurdsko-Turecký konflikt, ale mnoho 

dalších. Obecně se odhaduje, že od roku 1984, kdy začala vojensky operovat PKK, a 

konflikt nabral reálné parametry, tak zahynulo spolu s civilisty na obou stranách mezi 

40 000 až 45 000 lidmi. Dále se odhaduje, že bylo zničeno okolo 4 tisíc vesnic. V rozmezí 

obětí se shodují všechny strany konfliktu.(Baar, 2001) 

Podle univerzity v Uppsale (2020), která se zaměřuje svým výzkumem především na 

konflikty po celém světě, vykazuje počty úmrtí za celé období konfliktu tak, jak jsou 

uvedená v grafu a následné tabulce.  
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Rok Civilisté PKK 

Vládní 

síly 

Celkem 

obětí 

1984 43 28 26 97 

1985 141 201 58 400 

1986 133 74 51 258 

1987 237 95 71 403 

1988 109 123 54 286 

1989 178 179 153 510 

1990 204 368 161 733 

1991 233 376 244 853 

1992 832 1129 629 2590 

1993 1479 3050 715 5244 

1994 992 251 1145 2388 

1995 313 4163 772 5248 

1996 170 3789 608 4567 

1997 158 7558 518 8234 

1998 85 2556 383 3024 

1999 83 1458 236 1777 

2000 17 319 29 365 

2001 8 104 20 132 

2002 7 19 7 33 

2003 63 87 31 181 

2004 28 122 75 225 

2005 30 188 105 323 

2006 38 132 111 281 

2007 37 315 146 498 

2008 51 696 171 918 

2009 18 65 62 145 

2010  -  - 72 72 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

2013 4 14 3 21 

2014 53 19 20 92 

2015 131 267 208 606 

2016 390 1818 973 3181 

2017 50 591 164 805 

2018 17 362 123 502 

2019 22 258 77 357 

Celkem 

obětí 6354 30774 8221 45349 

Tabulka č. 2: Počet obětí kurdsko-tureckého konfliktu od počátku fungování PKK 

Zdroj: UCDP conflict encyclopedia(2020), Vlastní zpracování 
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Z tabulky a grafu můžeme vyčíst, že jednoznačně nejhorší období probíhalo v 90. letech 

minulého století. V tuto dobu byla aktivita PKK v největším rozmachu a podnikala 

nejvíce akcí za svou věc. Extrémní opadnutí přišlo až v období uvěznění vůdce strany 

Abdullaha Öcalana. Nejmírnější však bylo čtyřleté období 2010-2014, kdy se jak turecká, 

tak kurdská strana snažila o politický dialog. (Cagaptay, 2017) 

Od posledního příměří v roce 2015 se situace opět rapidně zhoršila a nastalo jedno 

z nejkrvavějších období za téměř celých 40 let konfliktu. Při střetech a teroristických 

útocích zemřelo nejméně 5 tisíc lidí. Nejvíce úmrtí se ukazuje na straně bojovníků PKK, 

číslo se blíží třem tisícům padlých. Obecně se však předpokládá, že toto číslo bude mírně 

vyšší. S touto informací ale zásadně nesouhlasí turecká vláda, která tvrdí, že od obnovení 

nepřátelství bylo zneutralizováno více než deset tisíc bojovníků. Od července 2015 při 

střetech s organizacemi kurdské menšiny zemřelo minimálně 1231 členů bezpečnostních 

sil Turecka. Konkrétně se jedná o 820 vojáků, 298 policistů, 113 vesnických stráží. Velká 

část těchto úmrtí byla zprostředkována pomocí výbušných zařízení, která zabila téměř 

polovinu obětí. Další byli zavražděni pomocí odstřelovačů, granáty, či raketomety. 

(Crisisgroup,2020) 

  

Graf č. 1: Počet obětí kurdsko-tureckého konfliktu 

Zdroj: UCDP conflict encyclopedia(2020), Vlastní zpracování 
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3.6 Geografické informace o Kurdech 

V Turecku dnes podle odhadů žije lehce přes 82 000 000 obyvatel. Při vyčíslování počtu 

kurdského obyvatelstva byl vždycky problém a různé zdroje se velmi liší. Dnešní 

statistiky odhadují, že z celkového počtu obyvatel Turecka tvoří Kurdové okolo 19%. To 

činí hodnotu téměř 16 milionů obyvatel. Všechny ostatní menšiny jako jsou Řekové, 

Arméni, Židé, Adygejci, Gruzíni a Lázové tvoří dohromady pouze cca 7-12 %. (CIA, The 

World Factbook, 2020) Neexistuje žádná přesná hodnota pro velikost kurdské populace, 

protože většina Kurdů má tendenci zveličovat jejich počet, zatímco státy, ve kterých žijí, 

je z politických důvodů podceňují. Navíc, značný počet Kurdů se částečně nebo úplně 

asimiloval.(Gunter, 2004) 

Nejvíce Kurdů se v Turecku nachází v jihovýchodní Anatolii, kde jsou majoritní etnickou 

skupinou. Poté  v severovýchodní Anatolii, kde jsou velmi významnou menšinou. 

V dnešní době i vlivem přesídlování jsou Kurdové přítomni v západním Turecku i ve 

velkých městech. V dnešním Istanbulu žije přibližně 15 % celkové kurdské populace, což 

ho činí největším kurdským městem na světě. Většinu mají v provinciích: Osmaniye, 

Kilis, Kahramanmara, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elaziğ, Tunceli, Bingöl, 

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdir, Ağri, Muş, Batman, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Siirt, Van, 

Şırnak, Hakkâri. Neoficiálním hlavním městem je Diyarbakır.(Country Policy and 

Information Note Turkey: Kurds, 2018) 
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Hory jsou nejvýznamnější geografickou charakteristikou vnitrozemského Kurdistánu. 

Slavné kurdské přísloví vysvětluje, že „Kurdové nemají přátele, ale hory.“ To znamená, 

že ačkoli jejich drsný hornatý terén výrazně přispívá k nedostatku kurdské jednoty, tyto 

hory také definovaly kurdskou historii a kulturu a chránily Kurdy před úplným 

dobýváním nebo asimilováním Turky. Pohoří Zagros představuje nejdůležitější část 

těchto hor a běží severozápadně na jihovýchod jako páteř přes velkou část země. V 

Kurdistánu se také zvedají části pohoří Taurus, Pontus a Amanus.  

Průměrné roční teploty v Kurdistánu vykazují velké výkyvy podle nadmořské výšky.     I 

když léta zůstávají v horách příjemně chladná, v nižších nadmořských výškách mohou 

být nepříznivě horká a vlhká. Klimatické kontrasty byly zvýšeny ztrátou lesů, které kdysi 

pokrývaly zemi, ale podlehly přerůstání, těžbě, stavbě a důsledkům války. Na rozdíl od 

většiny ostatních částí Středního východu má velká část Kurdistánu přiměřené a 

pravidelné srážky. (Gunter, 2004) 

Obrázek č. 1: Mapa rozložení obyvatelstva v Turecku 
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4. Prezentace výsledků 

4.1 Popis teroristických útoků ve sledovaném období  

Než se dostaneme k prezentaci získaných dat, tak je potřeba si popsat dané teroristické 

útoky. Všeobecně je udáváno, že během roku 2016 jich bylo spácháno dohromady celkem 

12. Informace o útoku jako jsou místo, datum, pachatelé, atd. jsem čerpal ze zpravodajství 

Euronews, protože v tureckých a kurdských médiích se občas viníci útoků lišili. Obecný 

popis těchto událostí je čerpán z nezávislých médií v celém regionu. Především se jedná 

o Euronews s přispěním BBC a CNN. 

První útok ve zkoumaném období proběhl 17. února v hlavním městě Ankaře. Útok byl 

organizován skupinou Sokoli osvobození Kurdistánu (TAK). Proveden byl pomocí 

vozidla s výbušninami, které projíždělo blízko parlamentu, vládních budov a tureckého 

vojenského velitelství. Bylo usmrceno 28 lidí a dalších 60 zraněno. Druhý útok na sebe 

nenechal dlouho čekat, jelikož přišel hned další den a to 18. února v kurdském regionu 

Diyarbakir. Jednalo se o čistě vojenský cíl provedený kurdskou osvobozeneckou 

armádou. Ruční bomba na dálkové ovládání vybuchla v tureckém vojenském konvoji, 6 

vojáků bylo usmrceno a jeden vážně zraněn.  

Druhý největší počet obětí (37) přinesl útok, který se odehrál opět v Ankaře 13. března. 

Cílem byl autobusový dopravní uzel, zastávka pro minibusy a stanice podzemní dráhy.  

Bombový útok byl dílem dvou sebevražedných atentátníků z řad PKK. Turecká vláda 

jako reakci na tuto událost zahájila bombardování kurdských pozic. 

31. března proběhl další vojenský útok v regionu Diyarbakir, který byl uskutečněn 

naprosto přesně jako ten z 18. února. Tentokrát zahynulo 7 policistů a zraněno bylo okolo 

30 dalších lidí. Opět byl tento čin přisouzen PKK. 

Menší výjimku a jednu z nejmenších účinností má na svědomí sebevražedný útok 

v centru Bursy ze dne 27. dubna. Mezi obětmi byl pouze onen atentátník a 13 lidí utrpělo 

mírná zranění. (TAK) 
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10. května proběhl atentát už po několikáté v hlavním městě jihovýchodního Turecka 

Diyarbakiru.  V zaparkovaném autě byla připravena bomba, která byla odpálena při 

průjezdu policejního konvoje, který měl převážet vězně, kteří jsou členy PKK. Zabiti byli 

3 policisté a dalších 12 jich bylo poraněno. V osadě Dürümlü v okrese Central Sur, 12. 

května proběhl další útok. Tentokrát bylo použito 15 tun trhaviny. Na místě byly 

identifikovány 3 oběti. Dalších 13 bylo  původně nezvěstných a později prohlášeno za 

usmrcené. (PKK) 

Velkým atakem byl bombový incident v Istanbulu 7. června. Na dálkové ovládání bylo 

odpáleno automobilové vozidlo v blízkosti Istanbulské univerzity a velkého bazaru. 

Zavražděno bylo 7 policistů a 5 civilistů, celkem tedy 12 obětí. Dalších 36 lidí bylo 

poraněno. Proveden byl skupinou Sokoli osvobození Kurdistánu (TAK). 

6. října pomocí motocyklu naloženým bombou byl proveden pokus o útok v Istanbulské 

čtvrti Yenibosa. Naštěstí událost nepřinesla žádné oběti a bylo pouze 10 zraněných. Jako 

pachatel byl zadržen člen PKK s falešnou identitou. Národní osvobozenecká fronta 

Kurdistánu podnikla 9. října bombovou aktivitu opět ve městě Diyarbakır. Pětitunová 

nálož schovaná v kamionu měla za cíl poničit a destabilizovat vojenskou základnu. Sílu 

výbuchu byl možno pocítit v okruhu 20 kilometrů. Bylo zde celkem 18 obětí na životech 

a dalších 27 zraněných.  

10. prosince nedaleko fotbalového stadionu Besiktase Istanbul 2 hodiny po utkání 

s Bursasporem proběhly dvě veliké exploze. Pohled na organizátory se napříč médii liší, 

ale obecně jsou za viníky považování buď členové ISIS, nebo kurdští separatisté. Pokud 

by se jednalo o kurdskou protistátní aktivitu, tak tento útok přinesl nejvíce obětí z celého 

roku. Zemřelo 45 lidí a dalších 170 jich bylo zraněno. Poslední útok roku proběhl 17. 

prosince ve městě Kayseri v centrální části Turecka, které je klíčovým průmyslovým 

centrem považovaným za mírové území. Usmrceno bylo 14 lidí a dalších 55 zraněno. 

Cílem bombového útoku byl autobus přepravující vojenský personál, do kterého 

nabouralo vozidlo naložené výbušninami. Proveden byl skupinou Sokoli osvobození 

Kurdistánu (TAK). 

Na přiložené mapě můžeme vidět rozložení a četnost výše zmíněných teroristických 

útoků. Vyplývá z ní, že nejvíce útoků proběhlo v regionu Diyarbakir, který je jako jediný 

ze všech míst útoků v regionu, kde je kurdská většina. Převážně se jedná o vojenské cíle, 

což znamená, že z kurdského hlediska se jedná spíše o obranně motivované akce. 



33 
 

  

Obrázek č. 2: Mapa rozložení a četnosti teroristických útoků v Turecku 
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4.2 Počet obětí ve sledovaném období 

Co se týče této nové fáze konfliktu, tak byl jednoznačně nejkrvavější právě zkoumaný 

rok 2016. Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, tak proběhlo celkem 12 

teroristických útoků jen z kurdské strany, doplněno několika vojenskými akcemi ze 

strany Turků a proběhla celá řada dalších konfrontací.  

Sledovaný rok zemřelo celkem 2131 lidí, a jak bylo zmíněno, nejvíce obětí se objevilo na 

straně kurdské menšiny. Jak je vidět v přiložené tabulce a následně grafu, tak počty 

mrtvých tohoto konfliktu se během celého roku pohybovaly v rozmezí 77-261. V tomto 

ohledu byl paradoxně nejmírnější prosinec se 77 zemřelými, přestože proběhly dva útoky 

v centrech velkých a důležitých tureckých měst. Nejintenzivnější bylo období od ledna 

až do května, kdy počet obětí přesahoval dvě stovky mrtvých každý měsíc. V tomto 

rozmezí byla intenzita konfliktů nejvyšší, což je vidět jak výskytem útoků, tak počtem 

obětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf č. 2: Počet obětí v roce 2016  

Zdroj: Crisisgroup(2020), Vlastní zpracování  
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Obrázek č. 3: Mapa počtu obětí teroristických útoků 2016 
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4.3 Reakce deníků na konkrétní události 

V této výzkumné části práce se zaměřuji na sledování rozdílů informací podávaných 

v zaujatých mediích, reakce tureckých i kurdských institucí a politickou mobilizaci 

vlivem teroristických útoků. Sledované jsou bezprostřední zprávy v rozmezí tří dnů po 

dříve popsaných událostech. Z turecké strany se jedná o deníky Yeni Safak, Daily Sabah 

a Hürriyet Daily News. Z kurdské strany se jedná o zpravodajství Kurdistan24 a Rudaw. 

Co se týče nezávislých médií tak ve zprávách od Euronews se na rozdíl od kurdského a 

tureckého zpravodajství neobjevovaly spekulace o pachatelích, obětech a motivech. Jasné 

informace se fakty nijak zásadně nelišily, ale shodovaly se více s tureckým 

zpravodajstvím. Velkým rozdílem bylo sledování reakcí na dané události. Nezaujatá 

média se těmto dohrám prakticky nevěnovala, takže je bylo potřeba dohledat v zaujatých 

médiích.  

4.3.1 Únorové útoky 

První útok roku se odehrál 17. února. Přes vysoký počet obětí se v kurdských médiích o 

událostech onoho výbuchu dozvídáme absolutní minimum. Jedním z mála stanovisek, 

která jdou vyčíst je, že militantní skupina TAK jednala v reakci na politiku tureckého 

prezidenta Erdogana. Dalším bodem je zde jasné odmítnutí obvinění syrské demokratické 

strany (YPG) na spoluúčasti atentátu. Turecká média naopak jednoznačně označila jako 

viníky PKK, Syrskou demokratickou stranu a také TAK. Pachatelem měl být mladý 

syrský Kurd, který měl mít dostatečné napojení na všechny zmíněné organizace. Při jeho 

identifikaci nastaly určité problémy, ale veškeré pochybnosti byly smeteny ze stolu s tím, 

že jméno pachatele se může lišit, ale nemůže to změnit realitu a způsob provedení útoku. 

Turecká vláda reagovala okamžitě, proběhlo zatýkání 48 lidí, ale událost neměla žádnou 

vojenskou dohru. Probíhal zde akorát politický nátlak vlády o spojení útoku spolu s YPG.  

Hned o den později přišel další incident, který se paradoxně v médiích objevoval mnohem 

více, ačkoliv měl mnohem méně obětí. Z údajů databází kurdského zpravodajství se 

můžeme dozvědět, že si žádná organizovaná skupina nenárokuje zásluhy za způsobené 

ztráty na turecké straně. Z opačného pohledu nejsou o zapojení PKK nebo TAK ani 

nejmenší pochybnosti. V souvislosti s tím bylo zatčeno 14 podezřelých, především díky 

dobré práci zpravodajských služeb.  

Objevovala se dost často tvrzení o tom, že vláda vlastní dostatečný počet důkazů i o 

zapojení YPG a její přirovnání k al-Kaidě a islámskému státu.  
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Reakce Turecka měla obrovské rozměry. Byly uzavřeny silniční komunikace v okolí 

Diyarbakiru, proběhlo odstřelování kurdských pozic pomocí tanků a bylo zde nasazeno 

4000 vojáků spolu s leteckou podporou. Kurdští politici zásah odsoudili s odůvodněním, 

že reakce byla naprosto nepřiměřená, protože v oblasti nebyly žádné vojenské pozice.  

4.3.2 Březnové útoky 

O samotné události ze dne 13. března se deník Kurdistan24 vyjadřuje zcela minimálním 

způsobem. Proběhla zde jen malá zmínka o výbuchu a několika obětech, blíže však 

nespecifikované údaje. Více se události věnuje až ve chvíli, kdy spolu s PKK byla 

tureckou stranou obviněna i syrská demokratická strana. Její předseda se proti výroku 

zásadně ohradil a vyčetl Turecku, že si uměle vytváří prostor k legitimizaci zásahu proti 

Kurdům v Sýrii. Dále reportáže řečnickými otázkami zpochybňují veškeré organizované 

zapojení do daných událostí. Reportáže z druhé strany barikády mají naprosto opačné 

znění. Objevují se titulky, jako jsou například: Teroristická skupina PKK pokračuje se 

zabíjením novorozenců a dětí. Je zde jednoznačně obviněna kurdská strana pracujících a 

i další organizace. Velkým tématem je odsouzení viníků, často je zmiňováno, že hlavní 

pachatel byl odsouzen 37krát k doživotnímu trestu.  K tomu je u téměř každého článku 

zmíněno, jak je PKK mezinárodně uznána jako teroristická skupina a jakých hrůz se po 

celou dobu existence dopouští. Ve spojení s útokem bylo pozatýkáno 53 podezřelých. 

Turecká vláda jen pár hodin po této události zahájila bombardování 18 kurdských cílů. 

Prezident Erdogan celou situaci okomentoval slovy, že musí teroristy srazit na kolena.  

Při výbuchu adresovanému vojenskému konvoji ze dne 31. března se zprávy z obou 

zdrojů ve velké míře shodují, vesměs se věnují jen faktům dané události a nezabíhají do 

dalších konspiračních teorií a obviňování. Liší se však v jednom zásadním bodě a to že 

Turkové opět celkem jasně uvádějí jako viníka PKK, naopak  Kurdové referují o doposud 

nezjištěném viníkovi s tím, že se k útoku žádná skupina nepřihlásila. Odpovědí bylo opět 

bombardování kurdských pozic poblíž hranic s Irákem. Kurdská osvobozenecká armáda 

poté vydala prohlášení, že útok byl veden jako pomsta za zabití jejich spolubojovníků při 

vojenských operacích turecké armády v oblasti Diyarbakiru.  
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4.3.3 Dubnový útok 

V dubnu situace poměrně vychladla, odehrál se jen jeden z pozice protivládní strany ne 

zcela úspěšný a dobře organizovaný útok. Oba dva zdroje o události vlastně téměř 

neinformovaly, především z toho důvodu, že to pro ně nemělo potenciál pro velký 

mediální dopad mezi lidmi. V Yeni Safak se jednalo pouze o základní shrnutí incidentu 

a v Kurdistan24 se tato informace vůbec neobjevila. V jiných tureckých denících ještě 

probíhaly určité spekulace o napojení útoku na ISIS, které nakonec byly vyvrácené 

přihlášením TAK k útoku. Zatčeno bylo celkem 15 podezřelých, kteří mohli být 

spolupachateli činu sebevražedné atentátnice. Jiné kroky turecká vláda nepodnikala. 

Kurdští představitelé TAK akci označili jako neúspěšnou, jelikož nebyl dosažen cíl, který 

by vysvětlil masakry kurdského lidu. Cílem bylo pomstít současné operace 

bezpečnostních složek turecké vlády v jihovýchodních provinciích.  

4.3.4 Květnové útoky 

10. května po útoku na vojenskou kolonu se poprvé v kurdských mediích objevuje jako 

pachatel PKK. Strana se k útoku přímo přihlásila. V deníku je také popsán důvod tohoto 

aktu. Z různých zdrojů popisují, že uvedená kolona převážela sedm zraněných a 

především neoprávněně zadržených osob, z nichž minimálně čtyři měli být členy strany, 

a v ostatních případech se mělo jednat o informátory. Z turecké strany  to bylo okamžitě 

označeno jako teroristický útok. Akt je popisován jako zoufalý pokus odporu strany 

práce, protože ofenziva turecké armády proti kurdským militantům je velmi úspěšná. 

Detailně jsou popsána příkoří zraněných policistů a také civilistů. Převážení lidé byli 

označeni jako podezřelí bojovníci militantní skupiny PKK, kteří byli odváženi k lékařské 

prohlídce. Byli údajně zatčeni při pokusu o sabotáž továrny přímo v oblasti  Diyarbakıru.  

V dalším incidentu 12. května se obě strany v informacích zásadně liší. V kurdských 

médiích se objevuje, že se k útoku přihlásilo vojenské křídlo PKK, tudíž kurdská 

osvobozenecká armáda. Čin je popisován jako odvetný čin na památku partyzánů, kteří 

byli mučeni v Sasonu a také jako reakce na turecký státní fašismus v Kurdistánu a 

terorismus spáchaný tureckou stranou v kurdských oblastech. Kurdská osvobozenecká 

armáda ve svém vyjádření sdělila, že zemřelo 34 tureckých vojáků a dalších 70 bylo 

zraněno. Turecká média původně proklamovala pouze 3 oběti, protože dalších 13 bylo 

nezvěstných. Poté se jejich informace od těch kurdských nijak zásadně nelišily. Nejspíše 

z důvodu, že útok nebyl sám o sobě naplánován. V předchozím popisu útoků je uvedeno, 

že vybuchlo 15 tun trhaviny, která  ale byla pouze převážena na jiné místo.  
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Vybuchla díky vzniklé roztržce a následné střelbě mezi tureckými vojáky a členy PKK. 

Ke květnovým incidentům nebyla v médiích vysledována žádná protiakce turecké vlády 

ani další komentář kurdských organizací. 

4.3.5 Červnový útok 

Incident ze 7. června  v Istanbulu je na obou stranách připisován ozbrojené skupině TAK. 

Akce je v kurdských médiích opěvována jako reakce na turecké nájezdy na kurdské 

oblasti a na hromadné zabíjení civilistů. Dále se zde zmiňuje umučení jednoho 

z bojovníků kurdských militantních skupin. Je zde jasně vydáno stanovisko o 

pokračování aktivit vůči státu, dokud nebudou zastavené zločiny proti kurdským 

obyvatelům. Zvláštností je varování vydané pro zahraniční turisty, na které se útoky 

mohou zaměřit, jelikož jsou finančními zdroji pro turecké úřady. Turistika je Kurdy 

označena jako jeden z nejdůležitějších zdrojů pro tzv. špinavou válku. Druhou stranou je 

událost popisována jako extrémně násilná, při které byli doslova umučeni členové 

policejního sboru a několik dalších civilistů. Velké pozornosti se ve zprávách dává 

slavnostnímu pohřbu organizovaného stranou práce pro zemřelého viníka celé akce. Dle 

médií se účastnilo mnoho vrcholných členů strany a pohřeb měl téměř parametry oslavy. 

Veřejně odsouzeni byli i někteří členové ve vedoucí politice města Diyarbakır, kteří se 

události také měli účastnit a přímo tak měli vyjádřit podporu PKK. V celé záležitosti byli 

zadrženi 4 lidé. Prezident Erdogan navštívil zraněné v nemocnici. Poté vystoupil a označil 

útok za neodpustitelný. Bylo zdůrazněno, že poslání vojáků a policistů je chránit životy 

a je nepřijatelné, aby bylo na tyto lidi cíleno, jako na terče. Ozbrojené síly se opět uchýlily 

k bombardování, tentokrát v jihovýchodním regionu Hakkâri poblíž hranic s Irákem, při 

kterém se jim povedla zabít desítka podezřelých. Představitelé PKK a TAK se k situaci 

vyjádřili, že Turecko není bezpečnou zemí, s doporučením, tam necestovat. 
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4.3.6 Říjnové útoky 

První útok, který proběhl 6. října, si opět nárokuje organizace TAK. Už po několikáté 

přebírají kurdské noviny kompletní informace přímo z webových stránek Osvobozených 

sokolů Kurdistán (TAK). V prohlášení a dalších zprávách se objevuje, že účelem útoku 

bylo upozornit na mezinárodní spiknutí a tyranii turecké vlády na obyvatele Kurdistánu. 

Podle Kurdských zdrojů útok v centru Istanbulu způsobil daleko více škody, než uvádí 

turecká vláda a především její média. V těchto médiích se objevují detailní informace o 

obětech včetně jejich jmen či fotek. Věnují se především pachateli, který byl pojmenován 

jako dlouhodobý přepravce zboží a především zbraní pro teroristickou organizaci PKK. 

Byla s ním navíc spojena účast na dalších protivládních operacích. Reakce vlády a 

kurdských představitelů se v médiích neobjevila. 

Události z 9. října disponují z kurdské strany podobnou rétorikou. Opět většinu informací 

přebírají tentokrát z prohlášení strany pracujících. Mylně se počet obětí v mediích 

vyšplhal až k číslu 58, což bylo velmi vzdáleno od ostatních zdrojů. Akce byla 

odůvodněna jako reakce na izolaci vedení strany, mučení soudruhů a vraždu čtyř občanů. 

Jako izolace vedení je zde myšleno věznění zakladatele PKK. V článcích je až téměř 

oslavován sebevražedný atentátník, kterému se připisují úspěchy za zničení pěti 

obrněných vozidel, čtyř pozorovacích věží, tří strážních budov a výrazné poškození 

dalších 10 budov. Nejen z tureckého, ale vlastně i celosvětového pohledu proběhlo až 

extrémní odsouzení tohoto aktu. Celkově to zažehlo velkou vlnu rozhořčení na turecké 

straně, přičemž se většina politiků shodla na nutnosti řešení celé situace. Prezident 

Erdogan v písemném prohlášení tento útok důrazně odsoudil a prohlásil, že vláda je 

odhodlána bránit se útokům PKK a přijímat veškerá politická, diplomatická a vojenská 

opatření doma i v zahraničí v zájmu bezpečné budoucnosti. Po výbuchu bylo do oblasti 

posláno velké množství tureckých jednotek, které se snažily stabilizovat celou situaci. 

Pořízené záběry celého incidentu a jeho následků bylo zakázáno publikovat ve všech 

tureckých médiích. Kurdská strana prohlásila, že už dříve dala najevo, že Turecko není 

bezpečná země. Dále se v prohlášení objevovalo, že další podobné akce budou 

následovat.  
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4.3.7 Prosincové útoky 

V původních zprávách o nejkrvavějším útoku z 10. prosince se v kurdských médiích 

nejprve spekulovalo o možném viníkovi. Předpokládalo se, že šlo buď o určitou kurdskou 

ozbrojenou militantní skupinu, nebo o ISIS. Také  počty o obětech se výrazně měnily. 

Zpočátku, když nebyl jistý viník, zdroje tvrdily, že při výbuchu zahynulo okolo 40 lidí. 

Později, když se k útoku jednoznačně přihlásila skupina TAK se začaly objevovat 

informace až o stovce zabitých policistů. Dle Kurdů nebyli turečtí obyvatelé přímým 

cílem útoku. Atentátnici byli označeni za mučedníky a jejich čin oceňován za svou 

preciznost.  

Turecká media se spíše soustředila na samotné dopady oné tragické události, která byla 

označena jako podlý a zákeřný útok na celý národ. Velmi populární byla prohlášení 

politiků o tom, jak Turecko jako národ takové činy neodradí, nýbrž je spojí. Proběhlo 

informování veřejnosti o zadržení desítek podezřelých. Převládá všeobecné tvrzení o 

snaze způsobit co nejvíce obětí, především mezi civilisty a policisty. Pochvaly se dostalo 

všem druhům bezpečnostních jednotek za jejich snahu a námahu při každodenním boji 

proti extrémistickým teroristům. Do policejní vazby bylo se spojením s teroristickým 

útokem vzato okolo šesti stovek lidí. Vláda vyhlásila, že pomstí všechny oběti. Situaci 

ale také využila k pozatýkání okolo stovky členů opoziční pro-kurdské Lidově 

demokratické strany z údajného podezření spolupráce s PKK. Samotná strana veřejně 

útok ostře odsoudila.  

17. prosinec je popisován pouze jako útok na převážené turecké vojáky. Jednalo se o 

velmi aktivní brigádu, která podnikala nejrůznější akce proti kurdským bojovníkům 

v hornaté provincii Hakkâri. Média informují o tom, co tato událost vyvolala. Před 

budovou pro-kurdské Lidově demokratické strany v Kayseri se zmobilizoval dav 

rozhořčených Turků, kteří se pokusili vzít budovu útokem.  V tureckých mediích 

informovali o okamžitém zadržení 7 hlavních podezřelých. Zavraždění a poranění vojáci 

se v této oblasti pohybovali především z důvodu dovolené. Čin byl automaticky přiřknut 

PKK. Nejvyšší rada pro rozhlas a televizi vyhlásila dočasný zákaz vysílání, aby nedošlo 

k zveřejnění věcí, které mohou způsobit strach na veřejnosti, paniku a nepořádek a které 

mohou sloužit jako další teroristické cíle. Opět byla zakázána jakákoliv obrazová 

dokumentace médii. Státem bylo zadrženo celkem 7 lidí s tím, že dalších 5 podezřelých 

bylo hledaných. V reakci na oba prosincové útoky vláda spustila desítky vojenských 

operací po celém Turecku s cílem zadržet, nebo zneškodnit co nejvíce podezřelých. 



42 
 

V celkovém pohledu se kurdská média snažila ovlivnit pohled svých čtenářů na jednotlivé 

události. Zprvu téměř neinformovala o útocích ve velkých městech, a když už se tak stalo, 

tak zpochybňovala pachatele. Více se vyjadřovala o akcích, které proběhly na území 

s kurdskou většinou, kde byli útočníci postaveni do role až téměř ochránců. Od poloviny 

roku byly všechny útoky prezentovány jako jediná možná reakce na bezpráví páchané na 

kurdském lidu. Reakce kurdských institucí a obyvatel není v médiích zmapována, ale  

jelikož rétorika ohledně událostí byla stále silnější, lze předpokládat,  že u  kurdského 

obyvatelstva události nevyvolávaly rozhořčení, ale naopak sympatie. Při srovnání rozdílů 

s tureckým zpravodajstvím a vzniklými konflikty i mezi civilními lidmi, se dá usoudit, že 

útoky měly, nebo alespoň mohly mít směrem k politické mobilizaci pozitivní vliv.  

5. Interpretace výsledků 

Četností a frekvencí teroristických útoků je Turecko v rámci okraje Evropy vlastně raritní 

oblast.  Odpor etnických Kurdů pomocí jejich ozbrojených sil v roce 2016 vygradoval 

k největším číslům od 90. let. Počet obětí  ozbrojených konfliktů, který přesahuje dvě 

stovky měsíčně, je extrémně vysoké číslo na tuto oblast světa.  Děje se tak především 

z frustrace ohledně nepovedených mírových jednání mezi kurdskými představiteli a 

tureckou vládou.  

Při pokusu o shrnutí a vysvětlení výsledků se může použít několik pohledů. 

Z předchozího popisu je poměrně jednoznačné, že informovanost o oněch akcích se 

v rámci médií zásadně liší. Z kurdské strany se přístup k informacím měnil mnoha směry. 

Při útocích v první polovině roku se držela poměrně zkrátka. Incidenty ve velkých 

městech Ankaře a Burse téměř nekomentovala a věnovala  se spíše událostem 

v Diyarbakıru, které byly interpretovány spíše jako obranné. Přes to všechno probíhalo 

zpochybňování pachatelů a většinou odmítání kurdské účasti. Zásadní změny 

v interpretaci se odehrály po útoku z 12. května. Média začala informovat o odplatě za 

bezpráví a to jak v útocích na vojenské a policejní cíle, tak i v útocích na civilní 

obyvatelstvo. V tisku se objevovalo oficiální vyjádření kurdských ozbrojených skupin, 

opěvování bojovníků za hrdinství, jejich důvody a dokonce i preciznost provedených 

útoků. Média nadhodnocovala počty tureckých obětí a poukazovala na to, že útoky jsou 

vinou turecké vlády, její politiky a především prezidenta Erdogana.  

Z turecké strany se přístup k událostem příliš neměnil. Ke všem akcím používala tvrdou 

rétoriku především proti Kurdské straně pracujících (PKK). 
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Téměř v každém článku se objevuje odsouzení činů této strany a je zdůrazněno, že se 

jedná o teroristickou skupinu a to i z mezinárodního pohledu. Články se zaměřují 

především na dvě věci. První jsou počty obětí, jejich fotografie, příběhy. Výrazně se 

soustředí více na vojenské oběti než na civilní. Druhou věcí velkého zájmu je zatýkání a 

odsouzení viníků. Vždy je zatčeno na desítku podezřelých, se kterými jsou vedeny velké 

procesy. Specialitou jsou v některých novinách sloupky vycházející po daných útocích, 

které mají zamýšlející  se podtext ohledně vyřešení situace s kurdským terorismem.  

Dalším faktem je neochota informovat o událostech s větším počtem obětí, tyto články 

jsou napříč médii nepřístupné pro čtenáře v anglickém jazyce. Stejně jako v kurdských 

médiích zde probíhá manipulace s počtem obětí podle toho jak je situace příhodná. 

Aby bylo možno zhodnotit cíle práce, tak je potřeba odpovědět na výzkumné otázky které 

se objevily v úvodní kapitole. První otázkou bylo:  

Jak se změnil přístup k politické mobilizaci kurdských obyvatel po teroristických útocích? 

Restrikce od turecké vlády, ozbrojené konflikty spolu s teroristickými útoky měly za 

následek posílení sebevědomí a podpory PKK. Kroky spojené s touhou vyhlásit 

autonomii vždy měly v očích Kurdů velké sympatie. Teroristické útoky spolu s určitou 

mírou propagandy na obou stranách rozdmýchaly mnoho dalších konfliktů mezi Turky a 

Kurdy. Celkově situace přinesla spoustu útoků na kurdské obyvatelstvo a to jak na 

vojenského tak i civilního. Dále také proběhlo zatýkání spousty lidí jen dle jejich 

etnického původu a mnoho dalších omezení běžného života. V celkovém kontextu 

událostí, jejich interpretace, důsledků a také rozpadlého příměří, měly za příčinu novou 

vlnu nacionalismu mezi kurdskými obyvateli s touhou znovu zabojovat o svou 

nezávislost. 

Druhou otázkou bylo: Jak se lišily pohledy na dané události napříč zkoumanými médii? 

Pohledy se napříč médii lišily zásadním způsobem. Každá zúčastněná strana si hleděla 

vlastních zájmů. Ve většině případů byly jiné a naprosto zásadní. Výrazně se lišily 

především počty obětí. Kurdská média buď pachatele zpochybňovala, nebo naopak 

oslavovala. V případě, že se k útoku přihlásila jakákoliv kurdská organizace, tak 

navyšovala počty obětí.  

Zároveň se zde objevovaly prohlášení teroristických organizací a vysvětlování jejich 

činů. Útočníci byli několikrát označeni jako hrdinové a vina se připisovala turecké vládě.  
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Z druhé strany se turecká média stavěla k situaci se zaměřením na oběti a jejich příběhy. 

Prezentovala sílu národa, který se díky těmto nešťastným událostem spojí a především 

chválila vládu za její nekompromisní postoj k terorismu. Velkým rozdílem je cenzura 

několika útoků, především jejich obrazové stránky, které turecká vláda zakázala.  

Třetí otázkou bylo: Jaké byla reakce Tureckého státu na teroristické útoky? 

Reakce tureckého státu a jeho vlády společně s prezidentem byly v mnoha případech 

nekompromisní. Častým jevem bylo bombardování kurdských pozic, zatýkání desítek 

podezřelých po každé události, restrikce vůči kurdské menšině a odsouzení veškerých 

kurdských organizací s podezřením na účasti při daných událostech jak v Tureckém tak i 

mezinárodním měřítku. Vláda dokázala využít příležitosti k zatýkání části členů své 

politické opozice z pro-kurdské Lidově demokratické strany. Turecká armáda také 

získala větší pravomoci k boji proti terorismu, čímž jsou její činy zákonem v podstatě 

nepostihnutelné. Zajímavostí je, že díky mediální podpoře a obviňování syrských Kurdů 

ze spoluúčasti si turecká vláda připravovala už v roce 2016  mediální obhajobu pro 

budoucí invazi do severní Sýrie, která je ovládaná výhradně Kurdy.   

Čtvrtou otázkou bylo: Jaký byl postoj kurdských institucí k teroristickým útokům? 

K většině útoků se vyjadřovaly pouze organizace, které za nimi stály. Konkrétně se tedy 

jedná o PKK a TAK. Ve svých prohlášeních dávaly jasně najevo, že jejich činy se pouze 

snaží upozornit na utiskování jejich vlastního národa a jsou vlastně jakýmsi protestním 

činem.  V mezinárodním měřítku se ale jedná o teroristické organizace. Pro-kurdská 

Lidově demokratická strana, jenž má zastoupení i v tureckém parlamentu a je hlavní        

ne zločineckou organizací Kurdů v celém Turecku se k incidentům prakticky 

nevyjadřovala, nebo se to alespoň v médiích nedalo vysledovat. Jediné vyjádření 

prohlášení proběhlo 10. prosince po incidentu v Istanbulu, kdy byl útok ostře odsouzen. 

Pátou otázkou bylo: Jak byly události interpretovány světovými médii? 

Nezávislá média o událostech referovala poměrně stručně a jasně. Věnovala se pouze 

základním faktům a jasně podloženým informacím. Nedocházelo zde ke spekulacím jako 

v ostatních zvolených médiích. Z druhé strany se články téměř vůbec nezaobíraly 

následujícími odvetnými činy Turků vůči kurdským regionům. 
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6. Závěr 
Cílem této práce bylo především zjištění dopadů teroristických útoků, které byly 

vykonané kurdskými ozbrojenými skupinami a proběhly v roce 2016 po celém Turecku. 

Diskurzivní analýza mediálních subjektů byla provedena na základě článků vyhledaných 

v databázích zvolených deníků. Díky tomu bylo možné získat dostatečné množství 

informací, které vedly k celkem jasným závěrům za pomoci výzkumných otázek. U obou 

stran byly sice nalezeny některé podobné reference, ale většinou se jednalo o naprosto 

rozdílné přístupy k původně stejným situacím.  

Teroristické útoky na Turecké obyvatelstvo jsou spíše zoufalou snahou upozornit na svůj 

problém, co se týče nevýhodného postavení jako menšiny uvnitř jiného státu a také snaha 

probudit ostatní kurdské obyvatelstvo z jakési letargie, přesto však zaznamenaly určitý 

úspěch.  Co se týče celkového pohledu na tento konflikt, tak si osobně myslím, že dostává 

naprosto minimální prostor a bylo by vhodné se mu hlouběji věnovat. To se netýká pouze 

česky psaných médií, ale bohužel i těch zahraničních. V mnoha případech je velmi 

náročné zjistit jakékoliv informace o probíhající situaci. Není to zanedbatelné téma, 

jelikož se tyto události dotýkají nepřímo celého světa. Je to otázka práva národů na 

sebeurčení a lidská práva jako taková.  

Téma by si určitě zasloužilo další a odbornější zkoumání. Především co se týče reakcí 

obyvatelstva v dalších letech, kdy se situace opět poněkud proměnila. Další možností je 

zkoumání míry vlivu médií v konfliktu. Zajímavou možností by bylo zkoumání 

prostorových lokalizací a cílových skupin teroristických útoku. Detailnější analýza by 

mohla objevit přesnější operování jednotlivých skupin, co se týče útoků nebo i nabírání 

dalších členů.  
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PKK - Partiya Karkerên Kurdistan (Kurdská strana pracujících) 

TAK - Teyrêbazên Azadiya Kurdistan (Sokoli osvobození Kurdistánu) 

YPG - Yekîneyên Parastina Gel (Syrská demokratická strana)  



 
 

Abstrakt 
Lacina, D.(2020). Dopady kurdských teroristických aktivit na politickou mobilizaci v 

tureckém Kurdistánu. (Bakalářská práce), Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická, Česko.  
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Bakalářská práce se zabývá událostmi, okolnostmi a důsledky teroristických útoků, které 

se staly v Turecku v roce 2016. Jedná se o aktivity, které souvisejí především s 

nacionalistickými tendencemi kurdského obyvatelstva. Nejzásadnějším aspektem je 

zmonitorování důsledků teroristických útoků, a to především na politickou mobilizaci 

tureckých Kurdů. Nejdůležitějším aspektem k vytvoření bakalářské práce bylo získání 

dostatečného množství odborných informací a především dat ke zvolenému tématu. V 

práci nalezneme podstatné množství informací o kurdské otázce na území dnešního 

Turecka. Data získána z novinových článků byla analyzována kvalitativně a subjektivně 

porovnána pomocí diskurzivní analýzy. Z výzkumu vyplývá, že média jsou schopná 

ovlivnit politickou mobilizaci obyvatel i v takových případech, jakými jsou teroristické 

útoky. V rámci navazujícího výzkumu je možné zkoumání vlivu médií v celém konfliktu, 

nebo zkoumání  prostorových lokalizací a cílových skupin teroristických útoku. 

Detailnější analýza by mohla objevit přesnější operování jednotlivých skupin, co se týče 

útoků nebo i nabírání dalších členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Lacina, D.(2020). The impacts of Kurdish terrorist activities on political mobilization in 

Turkish Kurdistan. (Bachelor Thesis). University of West Bohemia, Faculty of 

Economics, Czech Republic. 
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The bachelor  thesis deals with the events, circumstances and consequences of the terrorist 

attacks that took place in Turkey in 2016. These are activities that are mainly related to 

the nationalist tendencies of the Kurdish population. The most fundamental aspect is 

monitoring the consequences of terrorist attacks, especially on the political mobilization 

of the Turkish Kurds. The most important aspect to create a bachelor thesis was to obtain 

a sufficient amount of information and especially data on the chosen topic. In this work 

we find a substantial amount of information about the Kurdish question in the territory of 

today's Turkey. Data obtained from newspaper articles were analyzed qualitatively and 

subjectively compared using discursive analysis. Research shows that the media are able 

to influence the political mobilization of the population even in cases such as terrorist 

attacks. In the follow-up research, the possibility is to examine the influence of the media 

in the whole conflict or to examine the spatial locations and target groups of terrorist 

attacks. A more detailed analysis could reveal more accurate operation of individual 

groups in terms of attacks or even recruiting additional members. 


