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Bezpečnostní systém Jordánska
Anotace
Příspěvek se zabývá stěžejními ukazateli, týkajícími se bezpečnostního systému Jordánska.
Styčných ploch pro Českou republiku zde existuje více, než by se u tak relativně vzdálené
země mohlo zdát. Frekvence vztahů mezi oběma zeměmi (nejen) v bezpečnostní oblasti je
vysoká, i co se týče otázek migračního managementu nebo ochrany obyvatelstva.
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Abstract
Security System of Jordan as an Inspiration for the Czech Republic. The paper deals with the
crucial indicators relating to the security system of Jordan. Interconnecting aspects for the
Czech Republic is there much more than one might expect for such a relatively distant
countries. The frequency of relations between the two countries (not only) in the area
of security is high, including such issues as migration management and population
protection.
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Jordánsko: Základní informace o zemi
Oficiální název státu zní Jordánské hášimovské království; Al-Mamlaka al-Urduníja alHášimíja () اليمشمرألة اّيّنألرألة ال مم ل كة.
Rozloha státu je zhruba 89 300 km2, tedy asi o 15 % více než Česká republika. Většina
území je pouštního a polopouštního charakteru. Jen asi 8 % tvoří zemědělsky využívatelná
plocha.
V zemi oficiálně žije okolo 6,4 milionu osob (údaj k roku 2010). Přibližně 65 % z tohoto
počtu představují osoby původem z území dnešního Izraele/Palestiny, jejichž loajalita ke
státu respektive panovníkovi je značně proměnlivá. Tento údaj se překrývá s informacemi
o několika stovkách tisíc osob z Iráku a Sýrie, respektive s informací o asi 400 000 sezónních
dělnících z Egypta. Fakticky se tak může jednat o mnohem více než 7 milionů osob.
Tak jako tak, výše uvedené obyvatelstvo je dominantně arabské a muslimské. Etnické
(Čečenci, Čerkesové, Arméni) a náboženské (křesťané, drúzové) menšiny jsou zanedbatelné.
Úředním jazykem je arabština, vedle toho je relativně rozšířené i používání angličtiny.
Hlavou státu je král Abdalláh II. bin al-Husajn. Jedná se o absolventa britských
vojenských škol, který se s oblibou nechává zpodobňovat v uniformách (vojenských či
policejních) a do určité míry je možné hovořit o jeho kultu osobnosti. Král je osobně
a fakticky náčelníkem ozbrojených sil a rozhoduje o obsazování rozhodujících pozic ve státě.
Země je nicméně – na místní poměry – demokratická. Existuje zde vícestranický
systém, přičemž potlačovány jsou náboženské (fundamentalistické) politické proudy.
Praktická telefonní čísla v rámci Jordánska
191 Policie.
193 Zdravotní pohotovost.
199 Hasiči.
196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti).
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Demografie Jordánska
Okolo 36 % obyvatel je mladší 15 let. Z dospělých obyvatel je 40 % ekonomicky
aktivních a 60 % ekonomicky neaktivních (30 % studentů, 54 % žen v domácnosti, 8 % osob
uvádí jiné vlastní příjmy/renty, 7 % osob patří mezi zdravotně postižené, 1 % neuvedeno).
Přibližně 70 % obyvatelstva žije ve městech.1 Několik set tisíc Jordánců pracuje dlouhodobě
v zemích Perského zálivu.
Jordánsko je zemí, která je svého druhu šampionem, co se týče integrace velkých
migračních vln.2
Koncem čtyřicátých let XX. století do Jordánska přišly statis íce Palestinců po první
arabsko-izraelské válce. O dvacet let později se k nim přidala další vlna Palestinců, kteří po
šestidenní válce utekli ze Západního břehu Jordánu. V hlavním městě Ammánu tehdy sídlila
Organizace pro osvobození Palestiny, která pak počátkem sedmdesátých let XX. století
zorganizovala puč s cílem svrhnout krále. Jordánská armáda však boj vyhrála, palestinské
vedení odešlo do Libanonu a Jordánsko se natrvalo stalo jedním z hlavních spojenců Západu
na Blízkém východě.
Zbylí potomci Palestinců dodnes těžko hledají místo ve vyšších postech armády nebo
státní správy.
V roce 1990 se přihnala další vlna imigrantů, desítky tisíc lidí vyhnaných z Kuvajtu
Saddámem Husajnem. O něco později se k nim přidaly stovky tisíc Iráčanů utíkajících před
občanskou válkou. Více než půlmilion Syřanů v posledních letech je jen dalším dílem
v dlouhém seriálu ze života uprostřed rozbouřeného regionu.
Zkušenost je doposud taková, že země běžence během několika let vstřebá a život jde
dál. Pragmatický předchozí král Husajn tomuto procesu napomohl i tím, že nabídl
palestinským uprchlíkům a jejich dětem občanství, takže se z jejich čtvrtí nestala zchudlá
ghetta a základny extremistů jako například v Libanonu.
Domorodí Jordánci jsou dnes v tomto státě menšinou. V Jordánsku nyní podle
odhadů tamní vlády žije přes 1,3 milionu Syřanů. Kolem 700 000 jich přišlo už dávno, zbytek
tvoří uprchlíci, kteří ze Sýrie utíkají kvůli bojům v posledních letech. Fakt, že Syřané nyní tvoří
20 procent populace Jordánska, tamní společnost silně zasáhl. Projevuje se nedostatek vody,
elektřiny, jsou přeplněné školy a narůstá napětí mezi Jordánci a Syřany. 3

1

Jordánsko. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/jordansko/
2
LINDNER, Tomáš. Sousedé války. Respekt, 8. XII. 2013.
https://www.respekt.cz/tydenik/2013/50/sousede-valky?issueId=43223
3
ŠUPOVÁ, Tereza. Napětí mezi Jordánci a syrskými uprchlíky stoupá, říká generál. ČTK, 15. III. 2014.
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Ozbrojené síly Jordánska
Ozbrojené síly Jordánska ()ةيندرألا ةحلسملا تاوقلا, často označované jako Arabská
armáda ()يبرعلا شيجلا, jsou pod přímým faktickým velením krále, který přímo zastává
pozici náčelníka generálního štábu. Síly jsou chápány jako jedny z nestabilnějších a nejakceschopnějších armád v muslimském světě. Hlavními cíli jordánských ozbrojených sil, jsou: 4




Ochrana hranic a integrity státu.
Plnění vnitrostátních úkolů v bezpečnostní oblasti.
Ochrana krále a panovnické rodiny.

Věk pro odvod (zřejmě co se týče mužů) je 18 až 49 let. Od roku 1992 se ale odvody
neprovádí, stavy naplní vždy dobrovolníci. Obranný rozpočet Jordánska činí (rok 2015,
odhad) v přepočtu více než 54 miliard Kč, tedy okolo 7 % hrubého domácího produktu země
(pro srovnání, rozpočet Armády České republiky činí okolo 53 miliard Kč, tedy asi 1,08 %
hrubého domácího produktu České republiky; za skoro stejné peníze tak Jordánsko
disponuje daleko robustnější armádou). Armáda Jordánska se skládá z osmi částí:
Pozemní síly (Královská jordánská armáda) avizují (rok 2013) okolo 90 000 příslušníků
v aktivní službě a cca 60 000 rezervistů. 5
Letectvo (Královské jordánské letectvo) uvádí 12 000 příslušníků a 450 letounů. 6
Námořnictvo (Královské jordánské námořnictvo) zmiňuje „několik stovek“ příslušníků
a 43 plavidel různých druhů, včetně dálkově řízených. 7
Speciální síly (Spojené velitelství pro zvláštní operace, okolo 14 000 příslušníků,
v podstatě elitní předvoj pro případné bojové operace, osvobozování rukojmí, ale i zdroj pro
operace Organizace spojených národů).
Jordánská královská garda (osobní stráž krále, plnící i ceremoniální roli).
Královské složky údržby (tedy ženijní složky a opravárenské dílny). 8
Všeobecný zpravodajský odbor (tedy vojenská zpravodajská služba). 9
Kancelář krále Abdulláha pro návrhy a vývoj (KADDB).
Součástí systému je i vojenská akademie (de facto vyšší odborná škola, Mutah
University, 17 000 studentů, z řad vojáků i civilistů) a několik vysokých škol v pravém smyslu
slova (například Akademie krále Abdulláha II. pro obranná studia; Technická vysoká škola
prince Husseina a Královská vojenská vysoká škola).
4

Jordanian Armed Forces. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Jordanian_Armed_Forces
Jordanian Armed Forces. http://www.jaf.mil.jo/
Royal Jordanian Army. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Jordanian_Army
6
Royal Jordanian Air Force. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Jordanian_Air_Force
Royal Jordanian Air Force. http://www.rjaf.mil.jo/index.php/en.html
7
Royal Jordanian Navy. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Jordanian_Navy
Royal Jordanian Navy. Global Security. http://www.globalsecurity.org/military/world/jordan/rjn.htm
Armed Forces of Jordan. Nations Encyclopedia. http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-7470.html
8
About Royal Maintenance Corps. Royal Maintenance Corps. http://www.rmc.mil.jo/en/rmc -main-units/royalmaintenance-corps-main-wearhouse/24-royal-maintenance-corps/about-rmc
9
General Intelligence Department. https://gid.gov.jo/
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V Jordánsku existuje i několik vojenských výzkumných středisek (pro jazykové
vzdělávání, pro přípravu personálu do mírových misí Organizace spojených národů atd.).
Pro konkrétní vojenské složky jsou pak určena specializovaná učiliště, se zaměřením na
dělostřelectvo, dopravu, letectvo, ženijní práce nebo zpravodajskou činnost).
Co se týče milníků budování ozbrojených sil Jordánska, jako okamžik jejich založení je
uváděna tzv. arabská vzpoura proti Osmanské říši z roku 1917. Oficiální vznik armády se pak
datuje k roku 1920. Současný vojenský model platí v základních rysech od roku 1956.
Tradičně jsou připomínány i výročí konfliktů s Izraelem, počínaje rokem 1948, ale
i potlačení vzpoury Palestinských přistěhovalců v letech 1970 až 1971.
Jordánsko je někdy označováno jako „žoldák“ nebo „armáda k pronajmutí“
v kontextu arabského světa. Prvním případem byl údajně rok 1975, kdy byly nasazeny dvě
letky stíhacích letadel a prapor speciálních sil na žádost Ománu, s cílem porazit prosovětské
povstání podporované z Jižního Jemenu.10
Experti z této země, a to často i ve velkých počtech, působí jak při řešení občanské
války v Jemenu (2015) nebo v Libyi.11
„Zápůjčka“ vojenského personálu je přitom někdy považována za formu náhrady
arabským státům v Perském zálivu, které Jordánsku poskytují masivní rozvojovou pomoc
Jordánsko také působí jako konzultant pro řadu muslimských zemí co se týče otázek,
jako je výběr zbraní a organizaci vojenských sil. Například od roku 1988, jordánský
bezpečnostní personál provádí výcvik nebo provozní činnosti pro země jako Kuvajt, Katar,
Omán, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Mnoho důstojníků z těchto zemí absolvuje
odbornou přípravu v Jordánsku.
Od roku 2005 mohou v rámci Jordánska ženy sloužit v policii a armádě. Speciální
šestičlenná ženská jednotka působila i v Afghánistánu.12 Právě ženy se mohou dostat
k afghánským ženám, které se zahraničními muži (vojáky) z principu nemluví. A role žen je
tady obrovská. Na nich hlavně záleží, jestli své syny vychovají jako extremisty.
V současnosti je jako nejvážnější výzva pro bezpečnost Jordánska logicky hodnocena
situace v Sýrii. Islámské milice se dokonce v říjnu 2012 pokusily proniknout na území
Jordánska, ale byly rezolutně odraženy. 13

10

Jordan: Military Cooperation with Other Arab States. Mongabay, 1989.
https://data.mongabay.com/history/jordan/jordan-military_cooperation_with_other_arab_states.html
11
Jordan Begins Libya Police Training Programme. BBC, 25. IV. 2012.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17841672
12
SOUKUP, Ondřej. Proti Tálibánu bojují i ženy z Jordánska. Hospodářské noviny, 27. X. 2010.
13
October 2012 Jordanian-Syrian Border Clash. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/October_2012_Jordanian%E2%80%93Syrian_border_clash
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Orgány prosazování práva
První bezpečnostní síla v moderním smyslu slova byla na území někdejšího
Zajordánska založena po jeho odtržení od Osmanské říše (Turecka) dne 11. dubna 1921.
Jednalo se o prapor a záložní pluk Četnictva, klasické vojenské odvedence a „pouštní hlídku”.
Až do roku 1956 byly policejní činnosti prováděny zejména vojenskými složkami (tzv.
Arabská legie) a Pohraniční stráží. Teprve v tomto roce bylo založeno Ministerstvo pro vnitřní
bezpečnost.
I dnes je v Jordánsku, podobně jako jinde v arabském světě, ne zcela jasná či ostrá
hranice mezi policejními silami a armádními složkami. Jejich kompetence se prolínají, jejich
výcvik se překrývá, jejich uniformy, hodnostní označení a výstroj-výzbroj jsou prakticky
totožné. Neznalá osoba si nemusí být jista, zda konkrétně jedná s policistou nebo vojákem.
Ačkoli země na tom není v současnosti ekonomicky úplně ideálně, do bezpečnostních
sil je stále významně investováno, protože se jedná o nástroj, udržující křehkou rovnováhu
země.
Ohledně struktury policejních sil (dohromady údajně okolo 25 000 osob) je možné
narazit na tyto roviny:
1) Pořádková policie (“síla pro zajišťování veřejného pořádku”, jejíž kompetence jsou
alespoň teoreticky shodné jako u pořádkové policie v České republice), tedy národní
policejní síla, podřízená Ředitelství pro veřejnou bezpečnost Ministerstva vnitra. 14
Policisté oblékají tmavomodré uniformy, obdobné jako vojáci, nebo světlemodré
košile a tmavomodr kalohty a různobarevné barety – podle hodností nebo
specializace.
2) Justiční (de facto kriminální) policie.
3) Administrativní policie: Rutinní předcházení trestné činnosti a zachování veřejné
bezpečnosti; speciální složky pro řízení dopravy, vozidla licencování, udělování licencí
určitých podnikatelských aktivit, prosazování stavebních předpisů, lokalizovat
pohřešované osoby, hlídání veřejných prostranství, pomáhá celníků a imigračních
úředníků.
4) Podpůrné složky všeho druhu (technické síly).
V zemi existuje i Četnictvo 15 (Daraq, sílu se autorovi nepodařilo zjistit), které bylo
teprve roku 2008 přesystemizováno z Ministerstva obrany pod Ministerstvo vnitra a fakticky
slouží jako zásahová a pořádková jednotka (zvládání nepokojů, zajištění budov zahraničních
diplomatických mise a jejich diplomaty), nikoli jako tradiční orgán prosazování práva. 16

14

V jejím čele generální ředitel pro otázky veřejné bezpečnosti, což je obvykle bývalý armádní generál,
podřízený ministru vnitra.
15
Jordanian Gendarmerie. http://www.jdf.gov.jo/
16
Gendarmerie Director, United Nations Official Discuss Cooperation. Ammon News, 13. XI. 2010.
http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=10786
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Některé údaje hovoří o dalších speciálních složkách či součástech (cizinecká
-pohraniční stráž, policie pro ochranu životního prostředí atd. 17). Policie také provozuje
vězeňský systém v Jordánsku.
Součástí policejních sil je teoreticky i Všeobecná zpravodajská služba (Dairat
al Mukhabarat), reportující přímo králi, odpovědná za domácí (zachování stability v zemi
a monitorování rozvratných aktivit) a mezinárodní bezpečnost, špionáž a protiteroristické
operace. Jedná se údajně o jednu z nejefektivnějších zpravodajských agentur na Blízkém
východě, která spolupracuje jak se západními agenturami, tak se zpravodajskou komunitou
Izraele.
Z územního hlediska (a do značné míry i co se týče výstroje a výzbroje) se pak liší
složky:




Městské („metropolitní“), tedy hlavní město Ammán a jeho předměstí.
Venkovské; 8 okrsků (korespondujících s administrativními guvernoráty, muhafathat,
kterých je celkem 12); jiné údaje hovoří o tom, že se jedná jen o čtyři policejní
mezičlánky: Sever, Jih, Střed a Aqaba.
Pouštní policie (doslova Královská beduínská policie, kde vedle tradičních jezdců na
velbloudech působí i moderní vozidla, vykonávající i úkoly při ostraze hranic). 18 Její
příslušníci oblékají světle olivovou uniformu, podobnou armádní, a na hlavě nosí
tradiční fard.19

Jordánsko je první arabskou zemí, která provedla nábor žen do svých řad. Ženský
policejní kurs byl v Ammánu otevřen v roce 1972 (armáda se ženám otevřela roku 2005).
Královská policejní akademie
Královská policejní akademie se snaží ve spolupráci s Ministerstvem vysokoškolského
vzdělávání rozšířit své působení a stát se „bezpečnostní univerzitou" na místní a regionální
úrovni. Akademie v současné době nabízí tři magisterské programy (v každém po
20 studentech, což znamená skutečně výběrový model) a více než 70 školení (označitelných
za celoživotní vzdělávání, kterými projde okolo 1 000 osob každý rok).
Kurzy jsou zaměřeny hlavně na řízení krizí a lidských zdrojů, metody zatčení
a vyhledávání, informační technologie, zásady mediální politiky a školení vedoucích
policejních stanic.20
Akademie byla otevřena v roce 1987. Absolventi Akademie mohou zamířit k dalšímu
studiu na další vysoké školy (pro oblast trestního soudnictví, správy nápravných zařízení
a bezpečnostní studia).
17

Královské oddělení pro ochranu životního prostředí (Rangers), kteří dohlíží na dodržování pravidel ochrany
přírody a řeší další témata související s ochranou přírody.
Jordanian Police Transition to Their New KA2 Advanced Digital Urban Camouflage. HyperStealth Biotechnology
Corp., 27. IX. 2004. http://www.hyperstealth.com/ka2/psd/
18
Law Enforcement in Jordan. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_Jordan
19
Jordan. Interol. http://www.interpol .int/Member-countries/Asia-South-Pacific/Jordan
20
HUSSEINI, Rana. Royal Police Academy Looks to Expand Outreach. Jordan Times, 1. III. 2012.
http://www.jordantimes.com/news/local/royal -police-academy-looks-expand-outreach#sthash.Uk4SPRsa.dpuf
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Absolventi jsou členy Jordánských ozbrojených sil, oddělení civilní obrany a četnictva,
jakož i zaměstnanci ministerstev a dalších vládních institucí.
Ze zahraničních studentů jsou nejčastější frekventanti ze zemí Perského zálivu,
Palestiny, Pákistánu, Iráku, Sýrie a Súdánu.
Hospodářství Jordánska, s důrazem na bezpečnostní průmysl
Království v současnosti netěží ropu ani zemní plyn. Velkou výzvou pro společnost je
nedostatek pitné vody (údajně jen tři státy světa žijí s menšími zásobami pitné vody na
obyvatele).
Obrannému průmyslu Jordánska v současnosti dominuje de facto státní firma KADDB
(King Abdullah Design and Development Bureau, tedy Návrhová a vývojová kancelář krále
Abdulláha) založená roku 1999. Jedná se o motor industrializace a výzkumu v celé řadě
odvětví. Z produkce firmy je možné jmenovat řadu víceúčelových vozidel (s důrazem na
využití v pouštních oblastech), stejně jako technologii pro ostrahu hranic.
Firma spolupracuje s partnery ze zemí, jako jsou Bělorusko, Turecko, a přinejmenším
od roku 2015, i Česká republika (Tatra – Excalibur).21
Od roku 2009 je vlajkovou lodí obranného průmyslu Jordánska svobodná investiční
zóna Mafraq, kde roku 2015 pracovalo asi 15 000 osob.22 Výdaje země na obranu činí
v Evropě nepředstavitelných 8,7 % HDP a s obranou související zakázky a projekty jsou tak
významným motorem růstu a vývoje v zemi. Je přitom snaha určité projekty pokud možno
samofinancovat z vývozu výrobků.23
Jordánsko také od roku 1994 hostí veletrh vojenské techniky SOFEX, jeden
z nejvýznamnějších v prostoru Blízkého východu (každý sudý rok, doprovázený tematickými
konferencemi).24 Zajímavou informací je, že ve vztahu k prioritám Organizace spojených
národů Jordánsko předestřelo své plány na pomoc v boji proti změně klimatu, včetně
“ekologické modernizace” své ozbrojené síly do roku 2020/2030 (používání energeticky
úsporných technologií).25
21

FRYER-BIGGS, Zachary. Aselsan Inaugurates Facility in Jordan. Jane’s , 15. XII. 2014.
http://www.janes.com/article/47037/aselsan-inaugurates-facility-in-jordan
22
KADDB Industrial Park. KADDB Investment Group. http://www.kaddb-ipark.com/Home
23
King Abdullah Design and Development Bureau. http://www.kaddb.com/
King Abdullah Design and Development Bureau. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/KADDB
ALLEN, Patrick. SOFEX 2014: KADDB 105mm Self-Propelled Artillery System. Jane’s, 8. V. 2014.
http://www.janes.com/articl e/37776/sofex-2014-kaddb-105mm-self-propelled-artillery-system-christopher-ffoss-editor-ihs-jane-s-land-warfare-platforms
24
SOFEX Jordan. https://www.sofexjordan.com
ALLEN, Patrick. SOFEX 2014 Opening Ceremony: Jordanian Special Forces Capability Demonstr ation. Jane’s,
11. V. 2014. http://www.janes.com/article/37777/sofex-2014-opening-ceremony-jordanian-special-forcescapability-demonstration
TIC Velvyslanectví České republiky v Ammánu. Velvyslanectví České republiky v Ammánu, 2. XII. 2007.
č. j.: 1504/2007.
Special Operation Forces Exhibition. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/special_operations_forces_exhibition
25
Jordan’s Way to Sustainable Development. First National Voluntary review on the implementation of the
2030 Agenda. The Hashemite Kingdom of Jordan, 2015.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
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Zahraniční humanitární a obdobné mise Jordánska
Jordánské ozbrojené jsou významným účastníkem mírových misí Organizace
spojených národů. Od roku 1989 (nasazení v Angole) do roku 2012 země v rámci misí
„protočila" bezmála 62 000 osob.26
Jordánsko patří mezi země, značně aktivní při poskytování humanitární pomoci, nakolik
některé tyto aktivity mohou být chápány jako poněkud sporné. 27
Jordánsko vyslalo několik polních nemocnic do oblastí jako Irák (údajně 4 miliony
ošetření/zákroků), Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy 28 (kde proběhlo údajně 1 milion
ošetření/zákroků), Libanon (55 000 ošetření/zákroků), Afghánistán (okolo 500 000
ošetření/zákroků), Haiti, Indonésie, Kongo, Libérie, Etiopie, Eritrea, Sierra Leone a Pákistán.
Jordánsko navíc poskytlo policejním a vojenským složkám v Iráku nejen školení
(a zázemí pro školení, poskytované dalšími zeměmi, včetně České republiky), tak dar ve
formě 250 obrněných vozidel (vlastní i zahraniční výroby) pro potřeby Ministerstva obrany
Iráku (mezi tím i dva letouny C-130B Hercules a několik vrtulníků). Za přispění Jordánska
vznikly první “ženské” součásti v rámci vojenské policie Iráku. 29
Další prioritou je podobně koncipovaná pomoc (školení, výcvik, vybavení) pro potřeby
vnitřními konflikty zmítané Libye.
O dopadech mise v Afghánistánu může nejlépe poreferovat zestručněná pasáž
z tisku: „Naším cílem je ukázat Afgháncům, že úkolem koaličních sil je pomoci s obnovou
země a zastavit boje, ne bojovat proti islámu,“ říká velitel jordánského kontingentu plukovník
Árif Alzabín. „Náš královský rod Hášimovců jsou přímí potomci proroka Muhammada, jak
bychom mohli být proti islámu?“
I skeptici z koaličních jednotek uznávají úspěchy, kterých dosahuje jordánský imám
Šajch Umar. Možná zmůže více než urostlí vojáci ze speciálních jednotek. „Imám s námi chodí
na setkání se stařešiny, zahajuje jednání citáty z koránu. Místní to dovedou ocenit.“ Klerik,
který vystudoval v Saúdské Arábii, většinou nemá mezi místními imámy, v lepším případě
vzdělané v některé madrase v Pákistánu, přílišnou konkurenci. Šajch Umar má v místním
rozhlase jednou týdně vlastní pořad, v době ramadánu vysílal dokonce každý den. Soudě
podle počtu telefonátu, vysílání poslouchá mnoho obyčejných Afghánců.
Jordánci se snaží na svou stranu získat i místní elity. Minulý rok během ramadánu
pozvali na návštěvu Ammánu 34 lidí z lógarské provincie. „Přijel gubernátor, místní politici,
policisté nebo třeba sedmnáct vesnických stařešinů.“. Hostitelé se jim snažili ukázat, jak
vypadá jordánská varianta umírněného islámu. Přijal je i král Abdalláh II., na jehož osobní
přímluvu dostali víza do Saúdské Arábie a mohli se zúčastnit poutě do Mekky. „Po návratu

26

Jordan’s Peace-Keeping Forces. http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=6047
Military’s Afghanistan Mission Completed. Jordan Times, 5. I. 2015.
http://www.jordantimes.com/news/local/military%E2%80%99s -afghanistan-mission-completed
Jordan plays vital role in Middle East: says Afghan envoy. Alanba t News, 17. VIII. 2019.
http://www.alanbatnews.net/article_en/index/242476
28
Jordanian Military Field Hospital Arrives in Gaza. Ammon, 24. XI. 2010.
http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=10949
29
JENNINGS, Gareth. Israel Donates Cobra Helos to Jordan to Combat the Islamic State. Jane’s, 23. VII. 2015.
http://www.janes.com/article/53194/israel -donates-cobra-helos-to-jordan-to-combat-the-islamic-state
27
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pořádali setkání s lidmi v obrovských stanech a vyprávěli, jak to vypadá v jiných islámských
zemích. Mluvilo se o tom mezi lidmi ještě několik měsíců“.“30
Jordánsko a terorismus
Jordánsko patří aktuálně mezi země, velmi ohrožené potenciál radikalizací a náborem
do teroristických skupin (Palestinci s ohledem na arabsko-izraelský konflikt, další osoby,
ochotné k angažmá v Iráku – ze země pochází „mučedník“ džihádu, hlava Al-Qáida pro Irák
Musa Zarquawi). Situaci poněkud zklidnily efektivnější kontroly na hranici s Irákem (ale i tak
zůstává tato hranice zřejmě relativně propustná).
Jordánsku se dlouho dařilo vyhýbat teroristickým útokům. Ammán byl tradičně
považován za jedno z nejbezpečnějších měst regionu. To je však dnes do určité míry
minulostí. Teroristé považují Jordánsko za kolaboranta Západu v oblasti. Z jordánské Zarky
pochází vůdce iráckého odboje abú Músá Zarkáví.
Zde je přehled několika nejznámějších incidentů z poslední doby:
Rok 1998, jaro: Bez obětí se obešly dva útoky v Ammánu, jeden z nich směřoval
zřejmě na bývalého šéfa jordánské tajné služby Muhamada Kiláního a druhý se stal před
hotelem, v němž se krátce předtím konala recepce izraelského velvyslanectví.
Rok 2002, únor: Dva lidé zahynuli při explozi bomby v automobilu před domem
místního šéfa protiteroristické jednotky zpravodajské služby v centru jordánské metropole
Ammánu.
Rok 2005, 19. srpen: Útočníci vypálili rakety na dvě válečné lodi Spojených států
v přístavu Akaba v Rudém moři. Střely těsně minuly cíl. Zabily jednoho jordánského vojáka
a způsobily škody v izraelském přístavu Eilat.
Rok 2005, 9. listopad: Silné výbuchy otřásly okolo 18:50 středoevropského času třemi
luxusními mezinárodními hotely (Radisson, Grand Hyatt a Days Inn) v hlavním městě
Ammánu. Útoky si vyžádaly nejméně 63 obětí na životech (včetně 3 útočníků), z toho 36
Jordánců, a přes 120 raněných.31 Byl to největší útok svého druhu v zemi. Policisté vzápětí po
atentátech obklíčili velké hotely a diplomatické mise v metropoli. Policie zatkla v souvislosti
s útoky 120 lidí, většinou Jordánců a Iráčanů. Nakrátko byly uzavřeny školy i vládní budovy.
Izrael okamžitě nabídl Jordánsku zdravotnickou pomoc a transport zraněných do izraelských
nemocnic.32
Po 12 hodinách uzávěry byly znovu otevřeny pozemní hranice, ale stále platí
zpřísněná bezpečnostní opatření na hranici se Syrií, Irákem a Saúdskou Arábií. 33 Byl zpřísněný
režim na letištích. Nemocnice prostřednictvím SMS požádaly občany, aby darovali krev.
Útočníci (tři muži a jedna žena, zřejmě původem z Iráku) byli prý velmi klidní, jeden si dal
u baru drink. První vyšetřování ukázalo, že sebevražedný atentátník z hotelu Grand Hyatt byl
pravděpodobně Iráčan. Muže oblečeného v západním stylu a hovořícího s iráckým

30

SOUKUP, Ondřej. Proti Talibánu bojují i ženy z Jordánska, Hospodářské noviny, 27. X. 2010.
SLÁDEK, Jiří. Na jordánské hotely udeřili teroristé. Hospodářské noviny, 10. XI. 2005.
32
Jordánci se snaží identifikovat útočníky na ammánské hotely z DNA. ČTK, 10. XI. 2005.
33
Mezi oběťmi útoků v Jordánsku prý i Němci, Egypťané nebo Iráčané. ČTK, 10. XI. 2005.
31
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přízvukem, údajně už u vstupu zastavil pracovník ochranky. Muž mu řekl, že se "jen tak
rozhlíží", načež se odpálil. 34
K útokům se přihlásila irácká Al-Káida, kterou řídí Jordánec abú Músá Zarkáví.
V internetovém vzkazu uvedla, že Jordánsko bylo terčem útoků, protože "se stalo útočištěm
křižácké armády", a hotely prý byly vybrány proto, že jsou oblíbeným místem "amerických
a izraelských agentů". Bez kontextu k útoku zřejmě nebyl, ani fakt, že v Jordánsku našla
útočiště část rodiny někdejšího prezidenta Saddáma Husajna. 35
Tzv. Islámský stát upálil roku 2015 jordánského vojenského pilota Maaze
al-Kassasbeho a uveřejnil video z jeho vraždy. Jako odpověď na tento čin Jordánsko
uskutečnilo popravu teroristky Sajidy al-Rishawi a dalších čtyř teroristů, kteří si odpykávali
tresty v Jordánském vězení.
Dopady syrské krize
V důsledku krize v Sýrii pobývalo v Jordánsku v březnu 2012 na 100 000 Syřanů,
z toho asi třetina vyžadovala podporu státu či dobročinných organizací. 36
Syřané pro vstup do Jordánska nepotřebují vízum a až s odstupem času začal být
tento model de facto omezován (ale de iure nebyl Jordánskem zřejmě odvolán). To znamená
prostor pro korupci a převaděče.
K hranici Jordánska přiléhá lokalita Nasib, dlouhou dobu ovládaná protiasadovskou
opozicí, včetně skupin s islámským fundamentalistickým prvkem.
Jordánsko zprvu otevřelo své hranice uprchlíkům ze Sýrie, jež přicházeli zpočátku
často k příbuzným. Na konci srpna 2015 bylo v zemi registrováno necelých 630 000 Syřanů,
statisíce dalších tu ale žijí neoficiálně. Celkový počet obyvatel království se přitom odhaduje
na osm milionů.37
Vláda Jordánska při každé příležitosti volá po větší zahraniční pomoci, a zároveň
uzavřela nejfrekventovanější část hranice se Sýrií. Rozhodnutí proběhlo s tichým souhlasem
přetížených humanitárních organizací. Do Jordánska je dnes ze Sýrie možné přejít jen po
několikadenním pochodu pouští na východě země, kde hranici není možné tak efektivně
hlídat. Na syrské straně uzavřeného hraničního pásma přitom zůstaly kapsy uprchlíků
(řádově jsou jich desítky tisíc), které se ocitly v zemi nikoho.
Do Jordánska se postupně vypravily statisíce uprchlíků ze sousední Sýrie. 38 Pokud
osoby ze Sýrie překročí pouštní hranici, jsou zadrženi a registrováni armádou Jordánska.
Pokud získají v Jordánsku „sponzora“, osobu, která se zaručí, že bude pokrývat jejich základní
výdaje, mohou pokračovat do Jordánska a volně se po území státu pohybovat. V opačném
případě skončí v uprchlických zařízeních.
Kdo z uprchlíků pracuje, zejména na stavbách, vyvolává podezření, že vydělává na
černo. Uprchlíci potřebují práci, a proto jim někteří zaměstnavatelé dávají přednost, protože
jim mohou platit méně peněz.
34

SKLUKOVÁ, Jitka; ŠŤASTNÝ, Jiří. Výbuch raket v Izraeli a Jordánsku. ČT24, 2. VIII. 2010.
Útoky v Ammánu údajně provedlo čtyřčlenné komando Iráčanů. ČTK, 11. XI. 2005.
36
Jordanian Armed Forces. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Jordanian_Armed_Forces
37
Arabské státy pomohou, ale jen penězi. Lidové noviny, 9. IX. 2015.
38
LINDNER, Tomáš. Sousedé války. Respekt, 8. XII. 2013.
https://www.respekt.cz/tydenik/2013/50/sousede-valky?issueId=43223
35
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Nejsou nicméně pravdou spekulace, že Syřany přistižené při porušování pracovního
práva, posílají zpátky do Sýrie. Do Sýrie se je možné z Jordánska cestovat jen dobrovolně, po
podpisu prohlášení, že si je dotyčný vědom nebezpečí, která jsou s takovým krokem spojena.
V souvislosti s přílivem migrantů podle bezpečnostní komunity Jordánska stoupá
i zjištěná trestná činnost, zejména na severu země, a to u některých skutkových podstat
(loupeže a krádeže) až o desítky procent.
Napětí mezi dosavadní populací a nově příchozími Syřany je všudypřítomné
(přeplněné školy a lékařská zařízení, sporu vodu atd.).
Snahy o integraci přistěhovalců jsou značně nákladné, a i když do země míří ze
zahraničí (zejména to platí pro Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt)
určitá pomoc, představuje údajně jen 40 % toho, co Jordánsko potřebuje, aby zátěžovou
situaci se ctí. Navíc je zřejmé, že řada příchozích v zemi zůstane natrvalo, a ti, kteří odejdou,
tak budou činit jen postupně.
O celé řadě aspektů vývoje v Sýrii, a jejího přesahu do Jordánska, plasticky hovoří
článek z roku 2012:
„Konflikt začal v osmdesátitisícovém syrském městě Dar’á. „Doktore, další na řadě jsi
ty,“ napsali tam před dvěma a půl lety na zeď, volali po pádu diktátora Bašára Asada. Policie
je zatkla a mlátila. Když jejich příbuzní a sousedé šli demonstrovat, policisté do nich začali
střílet ostrými náboji a spustili tím syrskou spirálu násilí. Napřed utekla většina obyvatel
Dar’á a přilehlých vesnic, kteří do bezpečí odcházeli buď sami jen s nejbližší rodinou, nebo ve
skupinách. Během dvou let přišlo více než půl milionu uprchlíků a velká část překročila hranici
právě v okolí Ramsy.
Tábor Zaatari leží dvacet kilometrů od syrských hranic a prošli přes něj skoro všichni
uprchlíci. Vznikl na okraji malé vesnice a během půl roku už v bílých stanech a karavanech od
OSN bydlelo kolem sta tisíc běženců. Hned po prvních krocích v táboře se k nám přiblíží malý
školák. Bere do ruky kámen a hází ho naším směrem. Cestou se k němu přidá pár dalších
kluků. Kameny sviští vzduchem, několik dospělých Syřanů beze slov zamračeně přihlíží
a nepříjemná epizoda končí až při setkání s hlídkou jordánské vojenské policie.
„To se tu děje běžně. Mě už děti dvakrát zmlátily tyčemi od stanů. Ještě před půl
rokem házeli kameny i dospělí,“ říká Killian Kleinschmidt, který je správcem Zaatari,
a starostou zdejší frustrace. „Tohle je nejobtížnější prostředí, ve kterém jsem kdy pracoval.
Syrští uprchlíci nechtějí uznávat žádné pokyny, předpisy, strukturu, řízení. Když odmítnu
nějaký jejich požadavek, hned to berou jako osobní útok“.
Syrští uprchlíci před válkou nežili v bídě. Děti jezdily na kolech, koukaly se v televizi na
animované filmy a hrály na počítačích hry. Dnes žijí rodiny v kontejneru o rozloze šestkrát tři
metry, kde leží jen pár karimatek, šedých matrací a dek připravených na přicházející pouštní
zimu. Většina zdejších uprchlíků zažila hluboký pád, a to jejich frustraci zvyšuje.
Materiálně na tom osadníci Zaatari nejsou špatně. Nikdo tu nehladoví, jsou tu
basketbalová a fotbalová hřiště, školky.
Pitnou vodu dnes například dovážejí kamiony z venkovních studní, které jsou vyvrtané
ve vyprahlé polopoušti. Zatím náklaďáky den co den navážejí přes tři sta cisteren,
v budoucnu by tento systém mělo nahradit běžné vodovodní potrubí. Proměnu nouzového

12
Vydá vá : Ochra na a bezpečnos t o. s ., IČ: 22746986
La ma čova 825/11, 152 00 Pra ha 5, http://ocha b.ezi n.cz, ocha b@ema i l .cz

Ochra na & Bezpečnos t – 2017, ročník VI., č. 4 (zi ma ), ISSN 1805-5656.
Mgr. Ol dři ch Krul ík, Ph.D., Bezpečnos tní s ys tém Jordá ns ka (2017_D_02)

tábora v uprchlické město nezajistí jen technické úpravy: různé čtvrti tábora dostanou vlastní
správu sestavenou přímo z řad uprchlíků, časem budou tito zástupci vybíráni ve volbách.“39
„Syrští uprchlíci jsou … nejen vzpurní, ale také mimořádně podnikaví. První obchody
vznikly hned v počátcích tábora, když pár stánkařů začalo prodávat cukr a zeleninu. Buď
k tomu použili úspory, které si dovezli přes hranici, nebo do začínajících obchůdků vložili
peníze jordánští podnikatelé. Se syrskými sousedy v pohraničním regionu po desítky let
obchodovali a byznys teď mohl pokračovat – jen v nových, tvrdších podmínkách ... Jejich jazyk
se liší jen mírným přízvukem a hranice nikdy nebyla překážkou vzájemným sňatkům.
Výsledkem spolupráce je necelých sedm set obchodů v Zaatari, v nichž se dá koupit prakticky
všechno: ovoce, pračka, lednička, svatební šaty.
Nakonec se palestinské tábory proměnily v městské čtvrti se zděnými domky, jejich
obyvatelé založili obchody či malé firmy a dnes dominují jordánské ekonomice. Palestinci
z Kuvajtu a Iráčané s sebou přivezli spoustu valut a pomohli proměnit provinční hlavní město
v metropoli. Podnikavost viditelná v centru tábora Zaatari naznačuje, že podobně bude
možná Jordánsko nakonec profitovat i z přílivu Syřanů.
Syrské podnikatele jordánská vláda vítá, a tak v Ammánu vznikají levné i luxusní
syrské restaurace, továrníci sem přemisťují textilky a necelou polovinu továren otevřených
roku 2013 v jordánských průmyslových zónách založili Syřané. Jsou podnikavější a pracovitější
než my, zvýší konkurenci a to nám všem prospěje. „Buďte zticha, chcete dopadnout jako
v Sýrii?! To teď slyšíte vždycky, když voláte po reformách“. „Jasně, že nechceme, ale pohled
za hranice by neměl sloužit jako argument proti všem potřebným změnám.“
Na počátku arabského jara se demonstrovalo i v Jordánsku, islamisté nabírali
sebevědomí. Teď protesty vymizely. Muslimské bratrstvo se rozpadá a vláda pouští místní
džihádisty do Sýrie, v naději, že tam padnou v boji. Král a poddaní našli shodu: bylo dobře, že
jsme se arabskému jaru vyhnuli, revoluce je k ničemu, nejlepší jsou drobné krůčky vpřed.“40
„Pro Syřany tu není místo,“ říká nejeden náhodně oslovený starousedlík. Ceny
bydlení stouply a uprchlíci pracují načerno a skoro zadarmo. Berou tím práci Jordáncům
a vedle toho ještě dostávají podporu od humanitárních organizací.
Hospodářský růst Jordánska je na druhou stranu stimulován řadou odvětví, která
s migrační vlnou přímo souvisí (inženýrské sítě a osobní a sociální služby).
Občanská válka v Sýrii do určité míry paradoxně způsobila příliv peněz a obchodních
aktivit do Jordánska, tak zvýšenou finanční pomoc mezinárodního společenství, což úhrnem
stabilizovalo ekonomiku natolik, aby tento stav přitáhl další kapitál z oblasti Perského zálivu.
Velkou výzvou je zefektivnění hraničního managementu, zejména co se týče úseků
hranice se Sýrií a Irákem. První kroky nastaly v roce 2008. Vojenské hlídky na obou úsecích
hranice byly integrovány v červenci 2015.41 Z vlastních sil i za využití zahraniční pomoci jsou
na hranici instalována zařízení pro prvotní detekci možných chemických nebo biologických
zbraní, respektive pro prevenci infiltrace militantů a pašování zbraní. Základ systému
39

LINDNER, Tomáš. Sousedé války. Respekt, 8. XII. 2013.
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40
LINDNER, Tomáš. Sousedé války. Respekt, 8. XII. 2013.
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Mohammed Nasser. Jordan Sends Military Reinforcements to Borders with Syria, Iraq. Ara News, 9. VII. 2015
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hraničního zabezpečení zahrnuje radarové a pozorovací věže, které monitorují prostor
několik kilometrů před sebou. Řeč není o obavách z invaze do Jordánska, ale o aktivitách
jednotlivců nebo malých militantních skupin. 42
Skupiny pro ochranu lidských práv a svobod43 proti těmto opařením sice protestují, ale
Jordánsko kontruje, že v principu je, i v těchto vyhrocených podmínkách, hranice pro
zákona dbalé osoby otevřená.44
Energetická bezpečnost
Ekonomický a sociální rozvoj země do určité míry brzdí závislost Jordánska na dovozu
ropy a zemního plynu. Vláda se snaží o změnu využitím ropy z břidlic a obnovitelných zdrojů
energie. Jordánská energetická strategie pro roky 2007 až 202045 si v této souvislosti klade za
cíl posílit podíl místních zdrojů v celkovém energetickém mixu země.
Jordánsko je první zemí regionu, která přijala zákon o obnovitelné energii, který
umožňuje investorům vyrábět elektřinu a prodávat její přebytky do národní energetické sítě.
Problémy nastaly v souvislosti s výpadkem dodávek levného zemního plynu z Egypta
po roce 2011. Státní elektrárenská a distribuční společnost NEPCO nagenerovala dluhy ve
výši 1,8 miliard USD. Vláda je chtěla původně řešit odstraněním dotací koncových cen
elektřiny. K zamýšlenému zdražení koncových cen energií však nedošlo kvůli obavám
z negativních reakcí veřejnosti.
Záměr na rozšíření zdrojů solární energie byl revokován ve světle nálezu ložisek
zemního plynu v pobřežním šelfu mezi Kyprem a Izraelem, přičemž odběr tohoto plynu je
vyhodnocen jako optimálnější cesta než náklady na solární soustavu včetně přenosových tras
z pouštních destinací solárních elektráren do aglomerací.
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43
Jordan: Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Protection Project,
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Syria. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations .
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Jordan Response Plan 2015 for the Syria Crisis.
Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Planning and International Cooperation, 17. XII. 2014.
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Civilní ochrana
Civilní obrana či civilní ochrana v Jordánsku je do značné míry koncipována jako
agenda hasičských struktur.46
Zemi se nevyhýbají přírodní katastrofy, jako jsou povodně, zemětřesení a sucho,
stejně jako katastrofy způsobené člověkem, jako jsou úniky nebezpečných látek
– o terorismu a aspektech zvládání statisíců imigrantů z Iráku a ze Sýrie nemluvě.
Generální ředitelství pro civilní obranu bylo zřízeno v roce 1959 ve struktuře
Ministerstva vnitra.
Stanice civilní obrany (kterých je přinejmenším 172, z toho přinejmenším
4 v uprchlických táborech) v celém království si kladou za cíl rychle a účinně reagovat na
různé rutinní a mimořádné události.
Ročně je řešeno (rok 2014) okolo 150 000 incidentů různého typu. Vysoký počet
incidentů se přičítá hospodářskému růstu, rozrůstajícímu se obyvatelstvu a skutečnosti, že
služby jsou poskytovány zdarma, což povzbuzuje lidi k tomu, aby se obrátili na stanice civilní
obrany se žádostí o pomoc.47
Doba odezvy na tísňové volání byla v roce 2014 snížena na devět minut a panuje
snaha tento čas ještě dále snížit (na sedm minut pro sanitní služby a devět minut na hasičské
a záchranné operace).
Výzvou je rovněž využívání médií ke zlepšení připravenosti veřejnosti
(prostřednictvím internetových stránek a rozhlasových a televizních programů).
Pro školy, univerzity, průmyslové komplexy a hotely byly vytvořeny různé vzdělávací
kurzy a přednášky. V roce 2014 se uskutečnilo přes 2 300 kurzů.
Civilní obrana odpovídá i za poskytování záchranné služby první pomoci obětem
nehod způsobených požárem a jinými nehodami. Od roku 2005 do její kompetence spadá
i poskytování paramedicínských a přednemocničních služeb.
Dne 23. února 1991 bylo v rámci Generálního ředitelství pro civilní obranu zřízeno
oddělení katastrof, které slouží jako ústřední místo pro dotčené vládní a nevládní organizace
na místní, regionální a mezinárodní úrovni. Oddělení provádí:






Dohled nad výzkumem přírodních a člověkem vyvolaných mimořádných událostí.
Spolupráci s různými výbory na přípravě učebních osnov, pokud se jedná o problematiku katastrof a nebezpečí.
Rozvoj dovednosti jordánských expertů pro oblast civilní obrany, a to zejména
prostřednictvím specializovaných školení a cvičení.
Investice do vybavení helikoptér pro evakuaci, hašení požárů a pátrací a záchranné
operace.
Zvyšování využívání geografických informačních systémů při řízení katastrof
(identifikace a určení rizik v celé zemi).

Akademie pro civilní obranu Prince Husseina Bin Abdullaha II. v Ammánu je
považována za jednu z nejlepších vzdělávacích institucí pro oblast civilní obranu na Blízkém
46

Civil Protection in Jordan: Building the Future. International Civil Defence Organisation, 19. V. 2015.
http://www.icdo.org/en/media/press -media/civil-protection-jordan-building-future/
47
Hashemite Kingdom of Jordan. General Directorate of Civil Defence. http://www.cdd.gov.jo/main_en.aspx
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východě. Škola, jejíž historie sahá zpět do roku 1919, připravuje specialisty na požární
bezpečnost, management katastrof a paramedicínu.
Akademie byla přijata do mezinárodního uskupení Mezinárodní organizace civilní
obrany (International Civil Defence Organization; ICDO), a to jako regionální centrum pro
civilní obranu, což svědectví o kvalitě výcviku, které poskytuje. 48
Mezinárodní organizace civilní obrany, spolu s Generálním ředitelstvím pro civilní
obranu Jordánska organizovali První regionální fórum pro vzdělávací/výcvikové managery
v oblasti civilní ochrany/obrany (First Regional Forum for Training Managers and Directors
of Academies and Schools of Civil Protection/Defence) pro arabské země, ve dnech 24. až
26. listopadu 2014 (v prostorách Akademie Prince Husseina bin Abdullaha II.). 49 Akce se
zúčastnilo 12 expertů z Jordánska a 43 z dalších 16 zemí. Leitmotivem akce byly nové trendy
ve vzdělávání v této oblasti.
Vztahy mezi Českou republikou a Jordánskem 50
Za zmínku stojí ta skutečnost, že Jordánsko je zemí, se kterou Česká republika udržuje
propastně aktivní obchodní bilanci 51
Rok

Vývoz (Kč)

Dovoz (Kč)

Obrat (Kč)

pořadí

Saldo ve prospěch České
republiky

2013

693 997 000

18 396 000

712 393 000

95.

675 601 000

2014

698 732 000

17 949 000

716 681 000

97.

680 783 000

2015

858 963 000

23 849 000

882 815 000

99.

835 114 000

2016

1 410 613 000

14 358 000

1 424 971 000

88.

1 396 255 000

2017

1 372 383 000

23 642 000

1 396 024 000

90.

1 348 742 000

Mezi hlavní vývozní komodity České republiky patří mechanická zařízení (cca 50 %),
dále přístroje k reprodukci zvuku, papír a lepenka, motorová vozidla, zbraně, různé výrobky,
přípravky z obilí, mléka aj. Z Jordánska se dováží oděvy (cca 30 %), chemické výrobky, silice,
tabák, plasty, aj. V roce 2016 došlo k prudkému růstu výměny jako výsledek výrobní
kooperace mezi společnostmi TATRA a jordánské zbrojovky KADDB.
Mediálně vděčná byla inciativa v době působnosti premiéra Sobotky, která se týkala
možnosti v Jordánsku v uprchlických táborech vybírat uprchlíky, které by Česká republika
48

Prince Al Hussein bin Abdullah II: Academy of Civil Protection; General Directorate of Jordan Civil Defence.
http://www.pha.edu.jo/Default.aspx?tabid=768
49
First Regional Forum for Training Managers and Directors of Academies and Schools of Civil Protection;
Defence in Arab Countries. International Civil Defence Organisation, 19. V. 2015.
http://www.icdo.org/en/news/first-regional-forum-training-managers-and-directors-academies-and-schoolscivil-protection-defence-arab-countries/
50
Jordánsko: Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou. Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/jordansko/smlouvy/index.html
51
Jordánsko: Souhrnná teritoriální informace. BuzsinessInfo.cz.
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni -obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/jordansko.html
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přesídlila na své území. Tento projekt nebyl realizován a zůstává pouze v mantinelech
projektu zdravotnické spolupráce MEDEVAC. 52
A nyní telegraficky k vývoji situace v některých konkrétních letech.
Rok 1964
Byly navázány diplomatické vztahy mezi Jordánskem a Československem. Obě země
přitom zůstávaly na opačných stranách pomyslné fronty „studené války“.
Rok 1978
Jordánsko navštívil československý ministr zahraničí Chňoupek, mezi oběma zeměmi
byla uzavřena Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé
socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko. Cílem dohody je rozvíjet
přátelské styky a spolupráci mezi národy obou zemí v oblasti vědy, školství, kultury
a informací, zdravotnictví, umění a sportu. 53
Rok 1986
Byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Československem a Jordánskem ve
zdravotnictví. Politické vztahy zůstávaly spíše na formální úrovni.
Rok 1997
Podepsána byla Dohoda mezi Českou republikou a Jordáns kým hášimovským
královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic. Tato prezidentská dohoda si klade za cíl
posílení hospodářské spolupráce ke vzájemnému prospěchu obou států s úmyslem vytvářit
a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území státu. To
znamená vzájemnou podporu obou států a vytváření příznivých podmínek pro investory
druhého státu, aby investovali na jejich území v případě, že bude investice v souladu
s právním řádem. Investicím investorům bude vždy poskytováno s pravedlivé zacházení
a investice budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany).
Podepsána byla Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského
hášimovského království o leteckých službách, která vstoupila v platnost 27. května 1998.
Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za
účelem zřízení a provozování dopravních služeb na leteckých linkách. Dohoda umožňuje létat
bez přistání přes území státu druhé smluvní strany, přistávat na území státu druhé smluvní
52

Lékaři Ústřední vojenské nemocnice pomáhají v Jordánsku. Ústřední vojenská nemocnice.
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http://www.mvcr.cz/clanek/zdravotne-humanitarni-program-medevac.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
53
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1979, o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi Vládou
Československé socialistické republiky a Vládou Hašemitského království Jordánska . „Zákony pro lidi“.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-47
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strany pro potřeby nikoli obchodní a přistávat na uvedeném území v místech na určených
linkách za účelem vykládky a nakládky cestujících, zboží a poštovních zásilek pocházejících
z nebo určených pro území státu druhé smluvní strany nebo třetího státu.54
Roky 2004 až 2006
Policisté z České republiky působili v Jordánském mezinárodním policejním středisku
(Jordan International Police Training Centre 55). V šestiměsíčních intervalech se střídaly dvě
skupiny po deseti osobách, které školily rekruty Irácké policie. Původně byl projekt plánován
do konce roku 2005, ale byl prodloužen do konce roku 2006, neboť Spojené státy americké
požádaly státy o prodloužení pobytu instruktorů o další dobu. 56
Policisté z České republiky zde působili jako instruktoři sebeobrany a střelecké přípravy
a jako učitelé obecného výkonu policejní služby, kriminalistiky a také iráckého trestního
práva. Za dobu působení první desítky policistů prošlo osmitýdenním kurzem základní
policejní přípravy 4 184 iráckých kadetů a policistů.
Policisté, kteří se přihlásili do jordánské mise, museli splnit mnoho přísných podmínek,
mezi něž patřila kromě velmi dobré znalosti anglického jazyka i nutnost absolvování alespoň
nějaké zvláštní odborné zkoušky (například instruktorského střeleckého kurzu, pyrotechnického kurzu či výcviku bojových umění).
Velitelem kontingentu byl Jaroslav Vaněk a jeho zástupcem Zdeněk Svoboda. 57
Policisté, kteří touto zkušeností prošli, ji hodnotili jako velmi náročnou. 58 Paralelně zde
působil i menší kontingent policistů ze Slovenska.59
Rok 2007
Statistika obchodní výměny mezi oběma zeměmi pro tento rok ve výši 25,5 milionů
dolarů znamenala, že Jordánsko se z hlediska obchodní bilance umístilo jako v pořadí
96. nejvýznamnější obchodní partner České republiky.60

54

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2001, o Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou
Jordánského hášimovského království o leteckých službách. e-Právo.
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka -zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-2690.html?mail
55
Česká republika zprvu nabízela Iráku možnost výcviku jeho policistů na svém území, z tohoto projektu však
sešlo.
HORNEK, Jakub. Česko znovu nabízí výcvik iráckých policistů na svém území. ČTK, 19. V. 2005.
Ani tomuto středisku se nevyhnuly závažné incidenty. Například v roce 2015 zde jordánský policista zastřelil dva
instruktory ze Spojených států amerických, dva další z Jordánska a jednoho z Jihoafrické republiky. Další osoby
zranil.
Jordan Policeman Shoots Dead Foreign Trainers. BBC, 9. XI. 2015.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34764040
56
Pár kluků, co jsme vycvičili, je už mrtvých. Právo, 19. VIII. 2004.
57
MALÁ, Hana. Tisková konference k odletu českých policistů do Jordánska. ČTK, 27. I. 2004.
58
ŠTASTNÝ, Jiří. Čeští policisté by měli zůstat v Iráku a v Jordánsku i letos. ČTK, 2. I. 2006.
59
KERN, Miroslav. Slovenští policisté odletí do Jordánska školit irácké kolegy. ČTK. 1. II. 2004.
Slovenští policisté budou školit své irácké kolegy v Jordánsku. ČTK, 27. I. 2004.
60
Vztahy s Jordánským hášimovským královstvím. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
http://www.mzv.cz/amman/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_s_jordanskym_hasimovskym/index.html
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Rok 2008
Podepsána byla Smlouva mezi vládou České Republiky a vládou Jordánského
hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu a Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro
místní rozvoj České Republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Jordánského hášimovského
království.
Rok 2009
V průběhu tohoto roku byla uzavřena baterie smluv mezi oběma zeměmi:







Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ministerstvy obrany.
Memorandum o porozumění mezi ministerstvy zemědělství.
Protokol o změně Dohody o ochraně a podpoře investic.
Memorandum o spolupráci mezi letectvy České republiky a Jordánským hášimovským
královstvím.
Memorandum o spolupráci o výměně historických tanků mezi Vojenským historickým
ústavem a Jordánským královským tankovým muzeem.
Prováděcí program dohody o spolupráci v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu
mezi vládami České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na
období let 2009 až 2011.
Na přelomu let 2009 a 2010 v Jordánsku působil přístroj na odminování „Božena“.61
Rok 2010

Roku 2010 žebříček míry korupce Transparency International zařadil Českou
republiku na 53. místo. Ze zemí Evropské unie tak zaujímá jedno z nejhorších míst. 62
Jordánsko se se Saúdskou Arábií dělí o jednu příčku lepší pozici (51. a 52. místo).
Rok 2011
V prosinci 2011 navštívil policejní prezident Jordánska, genpor. Hussein Al-Majali
spolu s dalšími vysokými představiteli jordánských policejních složek, Českou republiku.
Předmětem návštěvy byla výměna praktických zkušeností, s důrazem na kriminalistickou
a forensní oblast. Členové delegace se zajímali také o činnost znalců, úroveň znaleckých
výstupů a možnosti stáží jordánských expertů v České republice.63

61

BOJČEV, Nikola a PRESOVÁ, Eva. Odminovací komplety Božena 5 se vrátí z Jordánska. Český rozhlas, 5. VIII.
2010. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/odminovaci -komplety-bozena-5-se-vrati-zjordanska_201008051631_epres
62
Úplatné Česko. Lepší je to i v Bhútánu. Lidové noviny, 27. X. 2010.
63
SRNKOVÁ, Petra. Jordánský policejní prezident v Kriminalistickém ústavu Praha, Policie České republiky,
12. XII. 2011. http://www.policie.cz/clanek/jordansky-policejni-prezident-v-kup.aspx
19
Vydá vá : Ochra na a bezpečnos t o. s ., IČ: 22746986
La ma čova 825/11, 152 00 Pra ha 5, http://ocha b.ezi n.cz, ocha b@ema i l .cz

Ochra na & Bezpečnos t – 2017, ročník VI., č. 4 (zi ma ), ISSN 1805-5656.
Mgr. Ol dři ch Krul ík, Ph.D., Bezpečnos tní s ys tém Jordá ns ka (2017_D_02)

Rok 2014
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor cizinecké policie ve dnech
22. až 23. ledna přijal delegaci z Jordánska, osoby z řad policejního managementu
a odborníky na počítačovou kriminalitu. Jedná se o přijetí v rámci Twinningových programů.
Rok 2015
Ve dnech 9. až 13. února 2015 se uskutečnila oficiální státní návštěva delegace České
republiky v Jordánsku.64 Hlavou delegace byl prezident Miloš Zeman.
Součástí delegace byli i podnikatelé a další experti (zástupci zbrojního průmyslu,
České exportní banky, Ústavu jaderného výzkumu Řež nebo Královopolské Ria). 65
Oba vrcholní představitelé států, prezident Miloš Zeman a král Abdalláh II., si
navzájem udělili vysoká státní vyznamenání, Řád bílého lva I. třídy s řádovým řetězem za
zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a Zlatý řád al-Husajna bin Ali pro hlavy
států spřátelených zemí.
Návštěva jako celek byla chápána jako silné politické gesto, neboť se jednalo o první
státní návštěvu poté, co teroristé Islámského státu zaživa upálili jordánského pilota. Při
vojenských poctách nehrála žádná hudba a atmosféra byla pietní.
Prezident Zeman uvedl, že chce podporovat Jordánsko činy, nikoliv slovy – nabídl
například pomoc firem z České republiky při výstavbě zdejší jaderné elektrárny. V rámci
návštěvy bylo ostatně podepsáno Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi
Ministerstvem energetiky a nerostných zdrojů Jordánska a Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky o zvýšení bilaterální spolupráce v oblastech elektřiny,
obnovitelných zdrojů, racionalizace energií, jaderné energetiky a zemního plynu. 66
Dohodu o spolupráci v oblastech výzkumu a jaderné bezpečnosti podepsaly
Jordánská komise pro jadernou energii a české Centrum jaderného výzkumu.
Memorandum o posílení vzájemné spolupráce podepsaly také Jordánská obchodní
komora a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.
Zároveň také zazněla výzva pro Jordánsko, aby v Praze založilo velvyslanectví.
Akcentována byla také o možnostech spolupráce v sektoru zdravotnictví, stejně jako při
zahájení přímých letů mezi Ammánem a Prahou.
Zmíněna byla i role lékařské mise České republiky, která byli do země vyslána na
pomoc syrským uprchlíkům.
Členem delegace byl i policejní prezident brigádní generál Tomáš Tuhý, který se
osobně setkal s jordánským ministrem vnitra, se kterým si vyměnili návrh smlouvy mezi
Českou republikou a Jordánskem o spolupráci v boji proti trestné činnosti. „Tato spolupráce
by měla zahrnovat výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních

64

MACALÍKOVÁ, Jana. Policejní prezident navštívil Jordánsko a Spojené arabské emiráty. Policie České
republiky, 20. II. 2015.
http://www.policie.cz/clanek/policejni -prezident-navstivil-jordansko-a-spojene-arabske-emiraty.aspx
65
Zeman udělí jordánskému králi řád bílého lva. Týden, 8. II. 2015.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-udeli-jordanskemu-krali-rad-bileho-lva_332759.html
66
Bilaterální dohody. Velvyslanectví České republiky v Ammánu, 2015.
http://www.mzv.cz/amman/cz/vzajemne_vztahy/bilateralni_dohody/index.html
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týmu či vyslání konzultantů. Rozhodně budeme intenzívněji spolupracovat například i při
pátrání po osobách apod.“67
Jednání se týkalo také syrské krize a jejího negativního dopadu na místní, regionální
a mezinárodní úrovni.68
Dnů Severoatlantické aliance a Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, 19. až
20. září na letišti v Mošnově na Novojičínsku se poprvé zúčastní Jordánsko, které na akci
vyslalo elitní jednotku speciálních sil tvořenou pouze ženami (Female Company for Special
Security Tasks, FCSST).69
Příslušnice se představily v efektní dynamické ukázce osvobozování rukojmí společně
s příslušníky 102. průzkumného praporu z Prostějova.
Předseda Vlády České republiky Bohuslav Sobotka zavítal do Jordánska v říjnu 2015,
kdy jednal s králem Abdalláhem II. i tehdejším premiérem Abdalláhem Ansúrem. Jednalo se
o první Sobotkovu návštěvu v arabském světě v roli předsedy vlády.
Sobotka navštívil také uprchlický tábor Zaatarí, ve kterém žije asi 80.000 syrských
uprchlíků. Jordánsku pak Sobotka přislíbil navýšení pomoci na zvládnutí migrační krize.70
Rok 2017
U příležitosti návštěvy jordánského premiéra Háního Mulkiho v Praze obě země
podepsaly dohodu o spolupráci při mírovém využití jaderné energie.
Vláda České republiky zároveň rozhodla, že do Jordánska pošle 15 milionů korun na
vybudování školicího centra pro oblast azylové politiky. 71

67

Jordánsko-česká policejní a bezpečnostní spolupráce. Eretz.cz, 11. II. 2015.
http://eretz.cz/2015/02/jordansko-ceska-policejni-a-bezpecnostni-spoluprace/
68
Jordánsko-česká obchodní a energetická jednání v Ammánu. Eretz.cz, 11. II. 2015.
http://eretz.cz/2015/02/jordansko-ceske-obchodni-a-energeticka-jednani-v-ammanu/
69
Dnů NATO v Mošnově se poprvé zúčastní Jordánsko. Vyšle ženy. Týden, 3. IX. 2015. http://www.tyden.cz/
rubriky/relax/ostatni/dnu-nato-v-mosnove-se-poprve-zucastni-jordansko-vysle-zeny_354497.html
70
Sobotka nabídl Jordánsku pomoc s migrační krizí. E-15, 25. X. 2015. https://www.e15.cz/domaci/sobotkanabidl-jordansku-pomoc-s-migracni-krizi-1239443
71
Premiér Sobotka se setká s premiérem Jordánska Hani Fawzi Al-Mulkim. Úřad Vlády České republiky, 22. VIII.
2017. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/22--srpna-2017-premier-sobotka-se-setkas-premierem-jordanska-hani-fawzi-al-mulkim--159011/
Sobotka podepsal jadernou dohodu s Jordánskem. Deník.cz, 22. VIII. 2017. https://www.denik.cz/z_domova/
sobotka-podepsal-dohodu-s-jordanskem-tyka-se-jaderne-energie-20170822.html
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Ilustrace
Znak a vlajka Jordánska.72

Král Abullláh (v „civilu“ a jako postava v seriálu Star Trek) a královna Ranja
(z rodiny Palestinců žijících v Kuvajtu). Královnin vliv se týká jak role žen ve společnosti, tak
budování „lidské tváře“ dynastie (bezmála 4,4 miliony „lajků“ na oficiální stránce královny na
Facebooku).73 Královna Rania se narodila roku 1970 palestinským rodičům v Kuvajtu
a vystudovala ekonomiku. Po studiích pracovala v marketingovém s oddělení společnosti
Apple a kolegyně ji v lednu 1993 pozvala na párty, kde se objevil i král Abdalláh. Za dva
měsíce již pár slavil zásnuby, svatba byla o 4 měsíce později! Spolu přivedli na svět 4 děti
– korunního prince Husejna (20), prince Hashema (10), princeznu Iman (18) a princeznu
Salmu (14). Rania se zabývá vzděláváním a zdravotnictvím. 74

72

The Coat of Arms. Hashemites Home. http://www.kinghussein.gov.jo/hashemites.html
Al-Urdunn, Hashemite Kingdom of Jordan, Al-Mamlakah al-Urdunniyyah al -Hāšimiyyah. Flags of the World.
http://www.crwflags.com/fotw/flags/jo.html
73
Zeman udělí jordánskému králi řád bílého lva. Týden. 8. II. 2015.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-udeli-jordanskemu-krali-rad-bileho-lva_332759.html
King Abdullah II. Plaid Avenger. http://www.plaidavenger.com/leaders/profile/king-abdullah-ii/
Queen Rania al Abdullah. http://www.queenrania.jo/
Queen Rania. Facebook. https://www.facebook.com/QueenRania
74
Královnina sukně nahoru a... Řád sem, řád tam! Blesk, 12. II. 2015.
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Mapa země, naznačující, že sousedí převážně se státy, jejichž bezpečnostní situace není
v současnosti vždy stabilizovaná. 75 Rok 1965 byl oproti tomu ve znamení poklidné výměny
území mezi Jordánskem a Saúdskoarabským královstvím. 76

Dva pohledy na administrativní uspořádání státu do 12 regionů (vpravo i včetně
vyznačení některých sídel, dopravních tahů a občasných vodních toků v poušti).77

75

Hashemite Kingdom of Jordan. Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. 2010.
http://sameaf.mfa.go.th/en/country/middle-east/detail.php?ID=36
76
Jordan Saudi Borders 1965. Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordan_Saudi_Borders_1965.png
77
Jordan Location Map Scheme. Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Jordan_imagemap_(location_map_scheme)
Jordan Political Map. Mappery.com. http://www.mappery.com/Jordan-political-Map
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Několik socioekonomických map Jordánska. 78 Vlevo nahoře: Stěžejní sídla
a jejich počet obyvatel (rok 2004, v hlavním městě Ammánu bylo tehdy hlášeno okolo
1,7 milionu obyvatel) Hustota obyvatelstva v Jordánsku. Vpravo nahoře: Srážky jsou
koncentrovány na severozápadě země. Vlevo dole: Hustota populace v jednotlivých
„podokresech“. Vpravo dole: Počet obyvatel ve 12 regionech země a jejich růst mezi lety
1994 až 2010.

78

ABABSA, Myriam. Atlas of Jordan. http://books.openedition.org/ifpo/5021
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Různé projekce populačních trendů v Jordánsku. Nelze vyloužit, že za 90 let se počet
obyvatel více než zdvojnásobí.79

Ammán: Demonstrace na podporu krále po popravě pilota (Muath al-Kasaesbeh),
kterého upálil samozvaný Islámský stát. 80

79

Country population statistics. Main Facts.com. 2011.
http://mainfacts.com/world-countries-capitals-cities-codes/JO-JOR-Jordan?oE=charts
80
Financial Times Photo Diary. Financial Times. https://www.ft.com/search?q=Kasaesbeh
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Oficiální stránka Policejních sil Jordánska. Ani zde nechybí přísný pohled panovníka. 81

Příklad moderního vozového parku policie v Jordánsku (centrum hlavního města
Ammán).82

81
82

Public Security Directorate. http://www.psd.gov.jo/
Law Enforcement in Jordan. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_Jordan
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Jordánsko bylo zřejmě první arabskou zemí, která do řad policie přijímala i ženy, a to
včetně výcviku bojových umění a zásahových jednotek. 83 Ženy slouží i v armádě.84

83

Jordanian Policewomen Train in Unarmed Combat. AVAX News. 2008.
http://avaxnews.net/wow/Jordanian_Policewomen_Train_In_Unarmed_Combat.html
Nejlepší snímky týdne: Výbuch chilské sopky, Věž duchů nebo jordánské policistky. Hospodářské noviny.
24. IV. 2015. http://zahranicni.ihned.cz/c1-63916160-nejlepsi-snimky-tydne-vybuch-chilske-sopky-vez-duchunebo-jordanske-policistky
84
Jordan Armed Forces. http://www.jaf.mil.jo/Default.aspx
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Příslušníci Četnictva při potlačování demonstrací v metropoli Ammánu (vlevo)85 a
otevření nového policejního velitelství v Ammánu, je zřejmé, že policejní uniformy jsou
nezřídka vojenského typu (respektive jsou identické s armádními – vpravo).86

Osmiletý chlapec a sedmiletá dívka, oba vážně nemocní, dostali možnost splnit si svůj
sen a na několik hodin se stali „dopravními policisty“ v ulicích Ammánu (vlevo).87 Beduínská
pouštní policie v turistické lokalitě Petra (vpravo).88

85

Jordánská policie napadla protirežimní protest. Wertyz Report. 1. IV. 2012.
http://wertyzreport.com/2012/04/01/jordanska -policie-napadla-protirezimni-protest/
86
Jordanian Police Transition to their New KA2 Advanced Di gital Urban Camouflage. HyperStealth
Biotechnology Corporation. 2005. http://www.hyperstealth.com/ka2/psd/
87
Two Cancer Patients Become Jordan’s Youngest Traffic Police. Al Arabiya News.
16. X. 2014. http://english.alarabiya.net/en/variety/2014/10/16/Two-cancer-patients-become-Jordan-syoungest-traffic-police.html
88
Bedouin Desert Police. National Geographic. 2010.
http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/photo-contest/2011/entries/74281/view/
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Král, vedení armády a konkrétní vojáci v pouštní uniformě.89

Obrněné vozidlo a puška (včetně moderní kamufláže) domácí výroby. 90

Tanky a samohybná děla (včetně přítomnosti krále na přehlídce ke dni „Arabské
vzpoury“).91

89

Jordanian Police Transition to their New KA2 Advanced Digital Urb an Camouflage. HyperStealth
Biotechnology Corporation. 2005. http://www.hyperstealth.com/ka2/psd/
90
Security Development. Jordan Armed Forces. http://www.jaf.mil.jo/SecurityDevelopment.aspx
Jordanian Police Transition to their New KA2 Advanced Digital Urba n Camouflage. HyperStealth Biotechnology
Corporation. 2005. http://www.hyperstealth.com/ka2/psd/
91
Formation of the Armed Forces. Jordan Armed Forces.
http://www.jaf.mil.jo/Contents/Formations_Of_The_Armed_Forcesar.aspx
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Logo ozbrojených sil Jordánska, KADDB a veletrhu SOFEX.92

Jordánsko je velmi aktivní, co se týče mezinárodních vazeb a vztahů v bezpečnostní
oblasti. Hostem v zemi byl náčelník generálního štábu Somálska (nahoře), podepsáno bylo
ujednání o spolupráci s armádou Tanzanie (dole).93

92

Jordan Armed Forces. http://www.j af.mil.jo/Default.aspx
King Abdullah Design and Development Bureau. http://www.kaddb.com/
SOFEX Jordan. https://www.sofexjordan.com
93
بي القوات المسلحة األردنية والقوات المسلحة ن ن
توقيع اتفاقية ن. Jordan Armed Forces. 3. IX. 2015.
التنانية
http://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=1086
الفريق أول الركن الزبن يستقبل قائد أركان الجيش الصومال. Jordan Armed Forces. 3. IX. 2015.
http://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=1087#.Ve0k3bfouUl
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Statistika, týkající se uprchlíků, situovaných na území státu (květen 2013 vlevo nahoře,
duben 2012 vlevo dole, rok 2015 vpravo).94

Pohled na uprchlický tábor Zaatari (na mapě a v reálu).95

94

Assistance to Syrian Refugees outside of camps in Jordan (As of 9 May 201 3). ReliefWeb. 9. V. 2014.
http://reliefweb.int/map/jordan/assistance-syrian-refugees-outside-camps-jordan-9-may-2013
Assistance to Syrian Refugees outside of camps in Jordan (As of 4th Apr 2013). ReliefWeb. 4. IV. 2013.
http://reliefweb.int/map/jordan/ass istance-syrian-refugees-outside-camps-jordan-4th-apr-2013
Jordan. United Nations High Commissioner for Refugees.
http://reporting.unhcr.org/node/2549#_ga=2.207232531.1493141697.1506338409 -1921134903.1459861118
95
Syrian Refugee Camps: Al -Zaatari Camp. ReliefWeb. 18. IX. 2012. http://reliefweb.int/map/jordan/
syrian-refugee-camps-al-zaatari-camp-mafraq-governorate-northern-jordan-18-sep-2012
Tens of Thousands of Syrian Refugees Stranded on Jordanian Border. The Telegraph. 3 IX. 2013.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10284503/Tens -of-thousands-of-Syrianrefugees-stranded-on-Jordanian-border.html
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Dva pohledy na zátaras, který Jordánsko vybudovalo přinejmenším na části svých
hranic se Sýrií (velikost naznačuje vojenské vozidlo a pastevec s ovcemi u paty zátarasu).96

Zátaras Jordánska je přímo napojen na linii, kterou vybudoval Izrael na hranici na
Golanských výšinách.97

96

Photo Library. IRIN News. http://www.irinnews.org/photo/Details.aspx?ImageId=201203210738290305
Jordan's Overland Trade Paralyzed by Iraq, Syria Border Woes. The Daily Stars Lebanon. 30. IV. 2015.
http://www.dailystar.com.lb/Business/Regional/2015/Apr-30/296322-jordans-overland-trade-paralyzed-byiraq-syria-border-woes.ashx
97
Four Front War: First time in History Israel attacked from Lebanon, Syria, Gaza, Sinai. Pamela Geller,
14. VII. 2014. http://pamelageller.com/2014/07/four-front-war-first-time-history-israel-attacked-lebanon-syriagaza-sinai.html/
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Spolupráce a komunikace Jordánska s Českou republikou je poměrně dynamická.
Ilustrace z návštěvy policejního prezidenta Tomáše Tuhého v Ammánu, únor 2015 (vlevo).98
Momentka z návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Jordánsku (únor 2015,
vpravo).99

Možnost společného snímku se členkami ženského zásahového armádního komanda
(Female Company for Special Security Tasks) si na dnech Severoatlantické aliance v Ostravě
nenechal ujít ani Tomio Okamura (srpen 2016). 100

98

MACALÍKOVÁ, Jana. Policejní prezident navštívil Jordánsko a Spojené arabské emiráty. Policie České
republiky. 20. II. 2015.
http://www.policie.cz/clanek/policejni -prezident-navstivil-jordansko-a-spojene-arabske-emiraty.aspx
Jordánsko-česká policejní a bezpečnostní spolupráce Eretz. 11. II. 2015.
http://eretz.cz/2015/02/jordansko-ceska-policejni-a-bezpecnostni-spoluprace/
99
http://eretz.cz/2015/02/jordansko-ceske-obchodni-a-energeticka-jednani-v-ammanu/
Jordánsko-česká obchodní a energetická jednání v Ammánu. Eretz. 11. II. 2015. http://www.novinky.
cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/379801-izrael-stavi-plot-na-hranicich-s-jordanskem.html
100
Invaze strachu aneb jak z uprchlíků udělat vojsko. Antifa.cz. 2016.
http://www.antifa.cz/content/invaze-strachu-aneb-jak-z-uprchliku-udelat-vojsko
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Přehled ropovodů (vlevo) a plynovodů (vpravo) ve východním Středomoří.101

Dovoz fosilních paliv do Jordánska mezi lety 2000 až 2010 a návrh budování potrubí
pro odsolenou mořskou vodu z Rudého moře.102

101

Overview of Oil and Natural Gas in the Eastern Mediterranean Region. United States Department of Energy,
15. VIII. 2013. http://www.eia.gov/beta/international/regions -topics.cfm?RegionTopicID=EM
102
JOSEPHS, Jeremy. Green Light for Red-Dead Sea Pipeline Project. Water and Wastewater International,
5. XII. 2016. http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-28/issue-6/technology-casestudies/water-provision/green-light-for-red-dead-sea-pipeline-project.html
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Královská policejní akademie v Ammánu: Přednáška krále Abdulláha v dubnu 2011)103
a návštěva krále v rámci katedry veřejného pořádku (výstava policejní a forensní techniky).

Anglickojazyčná mutace portálu Generálního ředitelství civilní obrany Jordánska, ani
zde nechybí odkazy na krále a jeho „osobní dary veřejnosti“ (vlevo).104 Snímek z blíže
neupřesněného cvičení orgánů civilní ochrany/obrany v Jordánsku (vpravo)105.

103

King Visits Royal Police Academy. Ammon News, 4. V. 2011.
http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=11826#.WcuhMbcUnVg
104
General Directorate of Jordan Civil Defence. http://www.cdd.gov.jo/english/index.php
105
Civil Protection in Jordan: Building the Future. International Civil Defence Organisation, 19. V. 2015.
http://www.icdo.org/en/media/press -media/civil-protection-jordan-building-future/
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Organigram Generálního ředitelství civilní obrany Jordánska.106

106

The Safe Home Handbook. The Hashemite Kingdom of Jordan; The General Directorate of Civil Defence,
2013. https://jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/c2f4aa64-00d1-4883-83df-ce504d7db8bb/albat24-112013.pdf?mod=ajperes
Civil Defense Directorate. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Defense_Directorate
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Čtyři momentky z tábora v Zaatari, včetně návštěvy předsedy vlády Sobotky v obytném
kontejneru (říjen 2015).107

Metropole Ammán.108

107
108

Snímky na místě pořídil František Valeš (říjen 2015).
Snímky na místě pořídil František Valeš (říjen 2015).
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Záběry z přehlídky na počet návštěvy představitelů České republiky. 109

109

Snímky na místě pořídil František Valeš (říjen 2015).
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