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Mgr. Miloš HOFFMANN 
 
Zapojení České republiky v postkonfliktních operacích v Africe 
 
Anotace  
 
Tato studie se věnuje zapojení České republiky v postkonfliktních operacích v  Africe, 
a prezentuje celé spektrum různých metod se zaměřením na peacekeeping, rozvojovou 
a hospodářskou pomoc, jejíž význam roste a počet takových operací v Africe toho může být 
důkazem. Hlavním cílem je zhodnotit zapojení a použité metody na řešení postkonfliktních 
situací. První část obsahuje základní definice, mechanismy a nástroje, které mají Spojené 
národy k dispozici a které jsou přítomny v mezinárodní politice. Druhá kapitola odkrývá vývoj 
vztahů Československa a České republiky v Africe v období od roku 1948 do současnosti. 
Poslední část představuje konkrétní příklady a jejich řešení. 
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Summary 
 
Involvement of the Czech Republic into the Post-Conflict Operations in Africa 

  
This study deals with the engagement of the Czech Republic in the post-conflict operations 
in Africa, and the whole spectrum of various methods is  presented with the main focus on 

peacekeeping, development and economic aid as their importance is increasing and the 
amount of such operations in Africa could be presented as the proof. The main target is to 
evaluate the involvement and methods used for the post-conflict resolution. The first part 
contains the fundamental definitions, mechanisms and tools that are at the disposal of the 
United Nations and international politics in general. The second chapter unveils the 
development of relations of Czechoslovakia and the Czech Republic in Africa throughout the 
time period from 1948 until the present time. The final section describes the concrete cases 

with their respective resolutions. 
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Úvod 
 
Africký kontinent má v spektru politiky evropských zemí své historicky dané stabilní 

místo v čele jejich zahraničních priorit. Vzájemné vztahy zemí obou kontinentů se 
dlouhodobě vytvářely a formovaly ve složitých podmínkách turbulentního vývoje tak, že 
dnes jsou oba kontinenty neoddělitelně propojeny navzdory rozdílům, kterými historicky 
prošly vztahy jednotlivých afrických zemí s  bývalými evropskými koloniálními mocnostmi  
a těmi z tehdejších evropských zemí východního bloku, se kterými jsou dnes „západní země“ 
ve společné Evropské unii (EU). Tohle spojení rozdílných orientací v dnešní EU může být ve 
vztahu k Africe obohacující, pokud naváže na pozitivní momenty tehdejší spolupráce každé 
země dvou seskupení a bude je dále rozvíjet ve prospěch EU, hlavně k prospěchu afrických 
zemí, pro které to má velkou důležitost. 

Afrika byla a je nadále kontinentem převážně ekonomicky slabých, rizikových  
a nestabilních států balancujících na hranici politické krize přerůstající často do ozbrojených 
konfliktů a státních převratů motivovaných politicky, ekonomicky, etnicky, a co je dnes snad 

nejzávažnější, motivovaných také expanzí islámského náboženského fundamentalismu, který 
se rozpíná do Afriky a přes Afriku anebo přímo, rovněž do Evropy z Blízkého východu. Tyto 
hrozby společně s katastrofickým vývojem klimatických změn vysoušejících africký kontinent 
dnes už jednoznačně přímo ohrožují Evropu jevem, který se může podobat v minulosti 
zachycenému „stěhování národů“. 

Evropská unie jako celek dává šanci, pokud tato šance bude racionálně a  operativně 
využita a současně propojena s  širokým rámcem možností, které skýtá Organizace spojených 
národů, humanitární a další organizace, čelit uvedeným hrozbám pevným koordinovaným 
postupem, který bude ve prospěch nejen budoucnosti Evropy, ale hlavně vytvoří základní 
podmínky pro africké obyvatelstvo k normálnímu životu ve svých zemích, nabízející pracovní 
příležitosti k obživě, sociální, zdravotní, kulturní zázemí, perspektivu a všestranný růst země.  

Rostoucí zájem o Afriku v očích EU, Čínské lidové republiky, Spojených států 
amerických pouze dokládá relevanci a význam Afriky v dnešním kontextu mezinárodních 
vztahů. 

Hlavní hypotézou diplomové práce je zjištění, zda je zapojení České republiky v Africe 
založeno především na politickém rozhodnutí (výzvy a spolupráce Evropské unie 
a Organizace spojených národů) a méně na skutečnostech spojených s ekonomickými 
příležitostmi. Za vedlejší hypotézu lze považovat předpoklad rostoucího vlivu nevládních 
organizací v rámci postkonfliktních řešení v Africe.  

Komplexnost celé nastíněné problematiky nedovoluje uvést plný rozsah jednotlivých 
operací. Proto jsem zvolil obsahově i formálně skromnější téma věnující se zapojení České 
republiky v postkonfliktních operacích v Africe, což by mohlo být považováno za jádro toho, 
co je podstatné z pohledu občana České republiky. 

Dané téma je rozděleno na dvě části – teoretickou a praktickou. První části se zabývá 
obecnými pojmy, strukturou, mechanismy a obsahovou náplní organizací a institucí 
zabývajícími se ve světě (především pak v Evropské unii) zmíněnou problematikou pomoci 
dotčených zemí s tím, že tento pohled se zasadí do historicky chronologického rámce  
a popisované aktivity a jejich dopady geograficky zaměří na  africký kontinent. 
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Druhá část se pak věnuje podrobnějšímu popisu historie aktivit a angažování se České 
republiky, resp. Československa v Africe od roku 1948 po současnost. V těchto kapitolách se 
zvýrazní rozdíl mezi motivací, přístupem, zaměřením a  pomocí tehdejšího socialistického 
Československa osvobozujícím se zemím anebo politickým hnutím Afriky a současným 
chápáním, principy a zaměřením zahraniční rozvojové spolupráce České republiky vůči 
zemím Afriky. 

 
Definice státu v mezinárodním kontextu 
 

Území státu je v odborné literatuře definováno různými způsoby, ale obecně řečeno 
se jedná o určitou část zemského povrchu a prostoru nad a pod ním, který podléhá 
suverénní moci konkrétního státu. Dalšími prvky, které definuje území státu je stálé 
obyvatelstvo, efektivní veřejná moc a schopnost vstupovat do mezinárodních vztahů.1 

Podle Montevidejské úmluvy z roku 1993 o právech a povinnostech státu jsou 
nezbytnými kritérii dle článku I: 

 stálé obyvatelstvo;  

 vymezené státní území; 

 efektivní vláda; 

 schopnost vstupovat do vztahů s dalšími státy.2 
 
Šturma definuje území státu jako: trojrozměrný prostor, který zahrnuje část zemského 

povrchu, část zemského nitra ležící v kuželovité výseči pod zemskou částí území státu až do 
středu Země a vzdušný prostor nad zemskou částí území státu až po hranici kosmického 
prostoru.3  

Přitom nejsou podle mezinárodního práva kladena kritéria na velikost a tvar státního 
území. Požadavky jsou kladena pouze na tzv. přirozený původ území.4 

Takto vymezený územní prostor stát výlučně mocensky ovládá, tedy uplatňuje vůči 
němu svou územní suverenitu.5 Tato suverenita není absolutní. Jednotlivci, kteří pobývají na 
území určitého státu, podléhají právní moci tohoto státu (cizinci jsou vázáni právním řádem 
svého státu), jedná se o tzv. územní suverenitu neboli „territorial supremacy“.6 V některých 
případech je třeba pro udržení mezinárodního míru a bezpečnosti omezit územní suverenitu 
státu pomocí opatření, která plynou z příkazů obecného mezinárodního práva.7 

                                                 
1
 ŠTURMA, Pavel a KOL. Mezinárodní právo a státní území. 7. Eva Roztoková, 2015. ISBN 978-80-87975-42-8,  

s. 10. 
2
 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf 
3
 ŠTURMA, Pavel a KOL. Mezinárodní právo a státní území. 7. Eva Roztoková, 2015. ISBN 978-80-87975-42-8,  

s. 10. 
4 ŠTURMA, Pavel a KOL. Mezinárodní právo a státní území. 7. Eva Roztoková, 2015. ISBN 978-80-87975-42-8,  

s. 10. 
5
 ŠTURMA, Pavel a Čestmír ČEPELKA. Mezinárodní právo veřejné. 2. Praha: C. H. Beck, 2018. 

ISBN 978-80-7400-721-7, s. 137. 
6
 ŠTURMA, Pavel a KOL. Mezinárodní právo a státní území. 7. Eva Roztoková, 2015. ISBN 978-80-87975-42-8,  

s. 13. 
7 ŠTURMA, Pavel a ČEPELKA, Čestmír. Mezinárodní právo veřejné. 2. Praha: C. H. Beck, 2018.  
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Mezinárodní organizace a státy využívají možnosti prevence vypuknutí násilí  
v konfliktech v mezinárodních vztazích, aby předešly destabilizaci regionů a nákladným 
poválečným rekonstrukcím území. Prevencí se rozumí takový nástroj, jenž sníží utrpení 
obyvatelstva, zabrání vypuknutí násilí a nalezne určité pokojné řešení v jeho počáteční fázi. 
Základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru byla svěřena nejdůležitějšímu orgánu 
Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti.8 

 
Organizace spojených národů 

 

Základní pojmy  
 

Prevence konfliktů 

 

Hlavními metodami prevence vzniku nových ozbrojených konfliktů nebo opětovného 
vzplanutí starých jsou preventivní diplomacie, preventivní rozmístění a  preventivní 

odzbrojení.9  
 

Obnova míru 

 
Obnovou míru rozumíme použití diplomatických prostředků s cílem přimět 

znepřátelené strany, aby ukončily válečné operace a zahájily jednání o mírovém urovnání 
sporu.10 

 

Udržování míru 

 
Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování 

míru a bezpečnosti. Udržování míru není přímo zakotveno v Chartě OSN. Spojené národy 
vytvořily první takovou misi, Organizaci OSN pro dohled nad dodržováním příměří na Blízkém 
východě.11 

 
Vznik Organizace spojených národů  
 

Dne 24. října 1945 oficiálně vznikla OSN, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, 
Sovětským svazem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a  většinou ostatních 
signatářských zemí OSN. 

                                                                                                                                                         
ISBN 978-80-7400-721-7, s. 139. 
8
 ŠTURMA, Pavel a ČEPELKA, Čestmír. Mezinárodní právo veřejné. 2. Praha: C. H. Beck, 2018. 

ISBN 978-80-7400-721-7, s. 318. 
9 FAKTA A ČÍSLA OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů.. 2003 . ISBN 80-86348-02-4. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf, s. 63. 
10

 FAKTA A ČÍSLA OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů .. 2003 . ISBN 80-86348-02-4. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf, s. 64. 
11

 FAKTA A ČÍSLA OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů .. 2003 . ISBN 80-86348-02-4. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf, s. 65. 
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Její prioritní činností je udržování mezinárodního míru a bezpečnosti ve  světě, rozvíjet 
mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na 
sebeurčení národů, spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, 
kulturních a humanitárních otázek a podporovat základní lidská práva a svobody.  

Mezi funkce a pravomoci Organizace spojených národů zabývající se mírovým 
řešením sporů lze uvést ty nejdůležitější: 

 zvažovat a činit doporučení v záležitostech týkajících se principů spolupráce při 
udržování světového míru a bezpečnosti včetně otázek odzbrojení a  omezování 
zbrojení; 

 jednat o otázkách týkajících se mezinárodního míru a bezpečnosti s výjimkou případů, 
kdy se sporem nebo situací zabývá Rada bezpečnosti, a činit v těchto otázkách 
doporučení; 

 prosazovat mírová řešení všech situací, které by mohly ohrozit přátelské vztahy mezi 
národy, bez ohledu na příčiny vzniku těchto situací; 
 
Organizace spojených národů prokázala ze začátku určitou neschopnos t ve 

vypořádávání se s množícími konflikty. Doporučení Organizace spojených národů zůstávala 
často bez odezvy, její přímé zásahy proti agresi byly velmi řídké nebo zmatené (arbitráž  
v bývalém Belgickém Kongu12). Nejčastější funkcí Organizace spojených národů bylo mírové 
oddělování válčících stran zejména na Blízkém východě (Suez, Kypr, Libanon).13 

 
Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

 

Charta Organizace spojených národů přisuzuje Rada bezpečnosti Organizace 
spojených národů (RB OSN) hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru  
a bezpečnosti.  

RB OSN má 15 členů, z toho 5 stálých, Čínskou lidovou republiku, Francii, Ruskou 
federaci, Spojené státy americké a Velkou Británii. Dále má 10 nestálých členů volených 
Valným shromážděním.14  

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů má konkrétní funkce a pravomoce: 
 vyzývat strany konfliktu, aby vzájemné spory řešily mírovou cestou (Peaceful 

Settlement of Disputes, kapitola VI Charty Organizace spojených národů;15 
 

„Strany v každém sporu, jehož trvání by mohlo ohrozit udržení mezinárodního míru 
a bezpečnosti, budou nejprve usilovat o jeho řešení vyjednáváním, šetřením, zprostředko-

                                                 
12

 FAKTA A ČÍSLA OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů. 2003. ISBN 80-86348-02-4. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf 
13

 FILIPPI-CODACCIONI, A.-M., M. FRAGONARD, Y. GAUTHIER, P.-A. ROGUES a P. MIGNAVALA. Dějiny 20. století: 
encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Paris: Bordas, 1991. ISBN 80-204-0403-1, s. 248-249. 
14 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora . 2015. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta_OSN.pdf. Kapitola V, článek 23, odst. 1. 
15

 CHAPTER VI: Peaceful Settlement of Disputes. United Nations. 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html 
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váním, řízením smírčím, rozhodčím nebo soudním, použitím oblastních orgánů nebo ujednání 
nebo jinými pokojnými prostředky podle vlastní volby.“16 

 zabývat se konflikty a situacemi, jež by mohly vést k mezinárodnímu napětí, 
a doporučovat způsoby řešení těchto sporů či podmínky pro uzavření dohody (Action 
with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace and Acts  of Aggression, 

kap. VII Charty Organizace spojených národů); 

 

„Rozhodne-li se Rada bezpečnosti použít síly, pak dříve, než vyzve člena v Radě 
nezastoupeného, aby poskytl ozbrojené jednotky k splnění závazků převzatých podle článku 
43, pozve ho, jestliže si to člen přeje, aby se účastnil rozhodování Rady bezpečnosti o použití 
kontingentů ozbrojených sil tohoto člena.“17  

 vypracovávat plány úpravy zbrojení (odzbrojení), jež pak předkládá členům 
Organizace spojených národů18 (The Security Council, kapitola V, článek 26); 

 podporovat mírová řešení místních sporů prostřednictvím regionálních mechanismů  
a využívat je k prosazování svých pravomocí; 

 vyzývat členské státy, aby se při naplňování rozhodnutí Rady bezpečnosti uchylovaly  
k opatřením vylučujícím použití ozbrojené síly (kupříkladu k sankcím).19 
 
Z přehledu pravomocí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vyplývá, že je 

v její pravomoci omezení územní suverenity podle kapitoly VII Charty Organizace spojených 
národů, jež dovoluje Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijmout taková 
opatření, která jsou závazná pro všechny státy, jimž jsou adresována, a  která jsou nezbytná 
pro udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.20  

Přítomnost cizích ozbrojených sil na území jiného státu je upravena obyčejovým 
mezinárodním právem a jejich pobyt je upraven mezinárodní smlouvou. Většinou 
je zapotřebí i souhlasu výkonné moci státu, která hostí cizí ozbrojené síly cizího státu. Mírové 
operace jsou uzavřeny mezi Organizací spojených národů a státy, které o to žádají. 
V současnosti jsou často uzavírány dvoustranné a mnohostranné smlouvy o zřízení 
vojenských základen. 21 

Status cizích ozbrojených sil výrazně závisí na okolnostech jejich přítomnosti na cizím 
území (dlouhodobý pobyt, či krátkodobý pobyt cizích ozbrojených sil). 

                                                 
16

 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora  , 2015, Kapitola VI, článek 33,  
odstavec 1. Organizace spojených národů. https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta_OSN.pdf 
17 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora , 2015, Kapitola VII, článek 44. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta_OSN.pdf  
18 ŠTURMA, Pavel a  Čestmír ČEPELKA. Mezinárodní právo veřejné. 2. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 319. 
ISBN 978-80-7400-721-7. 
19 FAKTA A ČÍSLA OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů . 2003. ISBN 80-86348-02-4. 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf 
20

 ŠTURMA, Pavel a kolektiv. Mezinárodní právo a státní území, 2015, s. 14. ISBN 978-80-87975-42-8. 
21

 ŠTURMA, Pavel a kolektiv. Mezinárodní právo a státní území, 2015, s. 56. ISBN 978-80-87975-42-8. 
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Peacekeeping  
 
Po druhé světové válce se členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 

nebyli schopni dohodnout na společném konsenzu v otázce použití ustanovení VII Charty 
Organizace spojených národů. To vedlo po druhé světové válce k vytvoření zvláštního 

přístupu k řešení konfliktů – peacekeepingu neboli návratu k míru a jeho udržování, kterým 
Organizace spojených národů pomáhá zemím zničeným konfliktem vytvářet podmínky pro 
trvalý mír pomocí mírových operací prováděných jednotkami „modrých přileb“. V odborné 
literatuře existuje několik možných variant, jak správně definovat peacekeeking.  

Akce určené k posílení mezinárodního míru, bezpečnosti a stability, které jsou 
autorizované kompetentními národními a mezinárodními organizacemi a které jsou 

realizovány kooperativně a individuálně vojenskými, humanitárními, civilně-policejními  

a dalšími relevantními organizacemi a skupinami.22 

Oficiální definice peacekeepingu podle Organizace spojených národů je: 
„Mírové operace Organizace spojených národů pomáhají zemím zasaženým konflikty 

vytvářet podmínky pro návrat k míru. Máme jedinečné silné stránky, včetně legitimity, sdílení 
břemene a schopnosti rozmístit jednotky a policii z celého světa a integrovat je  s civilními 

mírovými silami...“.23 

Prozatím žádná z existujících definic nebyla oficiálně akceptována ani členskými státy 
Organizace spojených národů ani odbornou veřejností. Jelikož neexistuje absolutně 
ekvivalentní výraz v českém jazyce pro peacekeeping operations, tak se tento výraz překládá 
jako „operace na udržení míru“.24  

Peacekeeping je dnes nejdůležitějším nástrojem Organizace spojených národů  
v řešení konfliktů, i když z formálního hlediska takové ustanovení v Chartě Organizace 
spojených národů chybí. Je ale pomyslně „vklíněno“ mezi Kapitolu VI (Pokojné řešení sporů) 
Charty a VII (Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných) Charty, kdy překračuje 
formát šetření, který je obsažen v Kapitole VI, ale nedosahuje ta opatření obsažené 
v Kapitole VII, které mají povahu donucovací. Podle Šárky Waisové se o mírových operacích 

mluví jako o operacích podle Kapitoly VI a ½.25 V několika následujících letech se ukázalo, 
že řešení konfliktních situací formou peacekeepingu je účinné a  není třeba použít Kapitolu VII 
Charty. Peacekeeping se v průběhu let měnil a přizpůsoboval se měnícím se bezpečnostním 
podmínkám ve světě.  

Mezi hlavní cíle mírových operací patří:  
 udržování příměří a oddělování vojenských sil;  
 preventivní rozmísťování mírových sil; 
 ochrana humanitárních operací – v mnoha konfliktech jsou civilisté záměrně využíváni  

k dosažení politických cílů;  

                                                 
22 BUREŠ, Oldřich. Hledání teorie mezinárodního peacekeepingu. Mezinárodní vztahy. 2007, s. 6.  
https://mv.iir.cz/article/view/276/282 
23

 Peacekeeping. United Nations. https://peacekeeping.un.org/fr 
24

 BUREŠ, Oldřich. Hledání teorie mezinárodního peacekeepingu. Mezinárodní vztahy. 2007.  

https://mv.iir.cz/article/view/276/282 
25 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 137. ISBN 80-7178-390-0. 
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 realizace celkového mírového urovnání.26  
 
První mírovou misi plnila UNEF I (United Nations Emergency Force), která byla 

vytvořena během suezské krize a umístěna na sinajském poloostrově. Následovaly dalš í mise 
jako UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) v Indii  
a Pákistánu a UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) a UNIFIL (United 
Nations Interim Force In Lebanon) na Blízkém východě. Na základě zkušeností těchto misí se 
vytvořily principy, podle kterých se měly budoucí mírové operace řídit. 

 

Principy tzv. klasického peacekeepingu první generace mírových operací: 
 

 mírové mise nemají donucovací charakter a jsou vysílány se souhlasem stran 
konfliktu, resp. se souhlasem země, na jejímž území jsou jednotky mírové mise 
umístěny; 

 jednotky mírových misí nejsou vyzbrojeny. Mohou použít sílu pouze v sebeobraně; 
 jsou sestavovány z dobrovolných příspěvků ve formě jednotek z malých neutrálních 

států – princip univerzality; 
 měly by být nestranné, nikoli neutrální, dále by neměly být nečinné; 
 řízení a kontrola je svěřena generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů  

a jemu podřízeným orgánům v rámci sekretariátu.27 
 
Jak vyplývá z principů (viz výše), mandát mírových misí první generace byl převážně 

omezen na pozorování a nevměšování se do konfliktu. 
Mírové mise druhé generace byly založeny na myšlence strukturální prevence  

a vědomí důležitosti politického i společenského řešení příčin konfliktů.28 Mezi mise druhé 
generace můžeme zařadit například misi UNTAG v Angole a Namibii (1989-1990). Této mise 
se zúčastnilo i socialistické Československo. Mandát pověřoval misi monitorováním příměří, 
oddělováním bojujících stran, dohledem na volbách a monitorováním propouštění 
politických vězňů a návratu namibijských uprchlíku z okolních zemí. 

V důsledku vzestupu občanských válek v devadesátých letech se Organizace 
spojených národů začala potýkat s problémy, které znemožňovaly plnění mandátu 
(UNOSOM – Somálsko, UNOMIL – Libérie, UNMIH – Haiti). Některé principy se ukázaly být 
zastaralými (princip nepoužití síly a nestrannosti, určení, kdo představuje oficiální vládu, 
definování stran konfliktu atd.). Proto bylo zapotřebí pojem peacekeepingu přehodnotit 
a přeformulovat. 

Mírové mise třetí generace jsou multilaterální, multidimenzionální, multikulturní 
a multinárodní. Snaží se zapojit velký počet účastníků – regionální mezivládní organizace 
(Africká unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a mezinárodní, regionální či 

                                                 
26

 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů . Praha: Informační 
centrum Organizace spojených národů v Praze, 2003. ISBN 80-86348-02-4. https://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2014/12/fakta-osn-2005-web.pdf, s. 69. 
27

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 140. 
28

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 139. 
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lokální nevládní organizace (Lékaři bez hranic a další).29 Hlavním cílem je zajištění 
bezpečného prostředí pro obyvatelstvo, politická, ekonomická a sociální rekonstrukce státu 
a společnosti a zajištění distribuce humanitární pomoci.  
 

Reforma mírových misí 

 
V reakci na dramatické selhání mírových operací Organizace spojených národů 

(Rwanda 1994 a Srebrenica 1995), byla skupinou deseti odborníků vypracovaná „Brahimiho 

zpráva“, která si – v souladu s Agendou pro mír Boutrose Ghálího z roku 1992 – stanovila za 

cíl obnovení politických závazků členských států Organizace spojených národů k udržování 
mezinárodního míru a bezpečnosti, realizovat institucionální změny a  zvýšit finanční 
příspěvky. Zpráva obsahuje řadu doporučení určených ke zlepšení operačních a  doktrinálních 
aspektů k udržování míru. Brahimiho zpráva ovlivnila všechny mírové operace Organizace 
spojených národů po roce 2000. Mise byly charakterizovány rostoucí účastí třetích stran  
a regionálních organizací mimo Organizaci spojených národů. Na pomyslném žebříčku priorit 

operací Organizace spojených národů byla původní „okamžitá pomoc“ předstihnuta právě 
úsilím o obnovu území a nastolení udržitelného míru. Nehledě k úspěšnosti těchto aktivit, 
Organizace spojených národů nepolevuje v hledání dokonalejších „mírových mechanizmů“.  

Další otázku, kterou Brahminiho zpráva řešila, byly problémy s  nedostatkem 
personálu v mírových operacích. Jedním z možných řešení bylo rozdělení kompetencí v rámci 
mírové mise mezi regionální a mezinárodní organizace. Světový summit v roce 2005 schválil 
desetiletý plán, který počítal s rozšířením kapacit Africké unie (UNGA 2005).30 Mise UNAMID  
v Dárfúru založená v roce 2007 byla první hybridní misí mezi Organizací spojených národů 
a Africké unie. Mandát UNAMID zahrnoval nasazení 26 000 osob, což z něj činí největší misi 
na světě (UNAMID 2001). Brahimiho zpráva ovšem varuje před potenciální nepřipraveností 
vojáků v nejvíce ohrožených oblastech (UN 2000) na požadavky moderních metod udržování 
míru. Proto konstatuje, že mise UNAMID, nehledě na její rozsah, nebyla ve skutečnosti tak 
úspěšná, jak by se dalo předpokládat. Vinu na tom nese nepřipravenost a  nezkušenost 
jednotek Africké unie (Mutithi 2009).  

Posílení spolupráce s regionálními organizacemi může být prospěšné, protože zvyšuje 
množství dostupných zdrojů. Na druhou stranu, dokud mise nezíská odpovídající prostředky 
a jednotky nebudou v potřebné míře připraveny, spolupráce nebude mít naději na úspěch  
a nemělo by se spěchat s její realizaci. UNAMID odhalila provozní nedostatky hybridního 
udržování míru vyplývající z logistických a strategických omezení. 

 
Koncepce R2P (Responsibility to protect) 
 
Koncepce vznikla v roce 2006, kdy Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

schválila rezoluci 1674 týkající se „Ochrany civilistů v ozbrojených konfliktech“. V roce 2009 
byl koncept R2P definovaný ve zprávě „Realizace odpovědnosti pomáhat“ (Implementing the 

                                                 
29

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 142. 
30

 How Did the Brahimi Report Improve the Effectiveness of United Nations Peacekeeping Operations? 

E-International Relations Students.  5. IX. 2012. https://www.e-ir.info/2012/09/05/ 
how-did-the-brahimi-report-improve-the-effectiveness-of-un-peacekeeping-operations/ 
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Responsibility to Protect), která nastínila základní principy uplatňování ochrany civilních osob 
v praxi. V návaznosti na to byla „The Responsibility to Protect“ jednomyslně přijata rezolucí 
Valného shromáždění Organizace spojených národů.  

„Koncepce R2P je použitelná výhradně v případech genocidy, válečných zločinů, 
zločinů proti lidskosti a etnických čistek. Neměla by tedy být automaticky vztahována na 

všechny ostatní zdroje lidského utrpení, ačkoli se v praxi objevují i  hlasy, které volají po její 

implementaci i v případě humanitárních či přírodních katastrof“.31  
Doktrína R2P, stejně jako Brahimiho zpráva, považuje intervenci za poslední možnos t 

řešení konfliktu.  
Koncept R2P je postaven na třech pilířích: 
 

 odpovědnost jednotlivých států za ochranu vlastních obyvatel před genocidou, 
válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti; 

 povinnost mezinárodního společenství pomoci státům při budování kapacit pro 
ochranu svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami  
a zločiny proti lidskosti; 

 včasné a rozhodné zakročení mezinárodního společenství v souladu s  Chartou 
Organizace spojených národů, které má předejít a zabránit genocidě, válečným 
zločinům, etnickým čistkám a zločinům proti lidskosti. 
 
V prvním a druhém pilíři má Rada bezpečnosti nástroje (použití síly, ekonomické 

sankce, peacekeepingové mise, pokojné řešení sporu dle Kapitoly VI Charty), jak dané 
principy uplatňovat. 

Smyslem R2P je chránit bezpečnost jednotlivce, což by měly vykonávat jednotlivé 
státy. V případě jejich selhání zavazuje R2P reagovat na danou situaci mezinárodní 
společenství. 
 

Definování postkonfliktní rekonstrukce země 
 
Postkonfliktní rekonstrukce je široký pojem, který zahrnuje jak rekonstrukci území po 

válečném konfliktu, tak i společnosti. Tedy obnovu státu, ekonomického, i  politického 
systému, infrastruktury atd.32 Do postkonfliktní rekonstrukce území je zapojena řada 
vládních i nevládních organizací, včetně vlád jednotlivých států. V některých situacích se 
konflikty opakují po krátké době období míru. V jiných případech násilí pokračuje v 
některých oblastech, i když konflikt údajně skončil.  

Jakmile je identifikován začátek období po konfliktu, je další otázkou, jak určit jeho 
konec. Respektive jak určit, kdy období rekonstrukce po konfliktu může skončit a situace  
v zemi je opět v normálu? Obyčejně by to mělo být ve chvíli, kdy se určité atributy zděděné 
během konfliktu úplně vytratí. Ve skutečnosti, ale nelze přesně definovat, kdy se země opět 

                                                 
31

 R2P anebo odpovědnost chránit: Pražský studentský summit/XVII/OSN/UNSC/III. Asociace pro mezinárodní 
otázky, 2011.    https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-R2P-aneb-odpov%C4%9Bdnost-

chr%C3%A1nit-UNSC.pdf 
32

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 99. 
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vrátí do „normálního stavu“. Období po konfliktu je tedy libovolně definováno jako 
desetileté období po skončení konfliktu.33 

Existuje několik fází v cestě za budováním míru a rekonstrukcí země. Proces 
postkonfliktní rekonstrukce je obvykle zahájen po ukončení násilí a trvá do normalizace 
situace. To znamená do situace, kdy již není potřeba vnější intervence, existuje efektivní 
struktura vládnutí a jsou vytvořeny základy funkčního ekonomického sys tému.34 

Mezi nejdůležitější fáze lze zařadit následující:  
 

 ukončení nepřátelství a násilí; 
 podpis mírových dohod; 
 demobilizace, odzbrojení a opětovné začlenění; 
 návrat uprchlíků; 
 vytvoření základů funkčního státu; 
 zahájení usmíření a společenské integrace; 
 zahájení ekonomického oživení.35 

 
Fáze postkonfliktní rekonstrukce země 

 
Bezpečnost  
 
Bezpečnost řeší všechny aspekty veřejné bezpečnosti, zejména zřízení bezpečného  

a zabezpečeného prostředí a rozvoj legitimních a stabilních bezpečnostních institucí. 
Bezpečnostní oblast zahrnuje poskytnutí kolektivní a  individuální bezpečnosti a je před-
pokladem dosažení úspěšných výsledků v ostatních pilířích. Především dosažení územní 
celistvosti území.36 

Mezi priority v oblasti bezpečnosti patří: 
 

 zhodnocení bezpečnostního prostředí; 
 redefinice vojenské doktríny a úkolů bezpečnostních sil;  
 restrukturalizace ozbrojených sil; 
 podpora paralelního rozvoje trestního právního systému;  

 podpora profesionalizace a odzbrojení opozičních i vládních ozbrojených skupin.  
 

                                                 
33

 JABAREEN, Yosef. Conceptualizing “Post-Conflict Reconstruction” and “Ongoing Conflict Reconstruction”  
of Failed States. International Journal of Politics Culture and Society. 2013. https://www.researchgate.net/ 
publication/257571700_Conceptualizing_Post-
Conflict_Reconstruction_and_Ongoing_Conflict_Reconstruction_of_Failed_States  
34

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 105. 
35

 Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity. United Nations Development Programme. 
New York, 2008. ISBN 978-92-1-126217-9. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/ 
crisis%20prevention/undp-cpr-post-conflict-economic-recovery-enable-local-ingenuity-report-2008.pdf 
36

 Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity. United Nations Development Programme. 

New York, 2008, p. 262. ISBN 978-92-1-126217-9. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/ 
crisis%20prevention/undp-cpr-post-conflict-economic-recovery-enable-local-ingenuity-report-2008.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Mi loš  HOFFMANN, Zapojení České republ iky v postkonfl iktních operacích v Africe (2020_B_01) 

 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

12 

V oblasti bezpečnosti dochází k rozvoji spolupráce s diasporou, vytváření efektivních 
hraničních kontrol a repatriace uprchlíků. 
 

Spravedlnost a usmíření  
 

Mezi priority v oblasti spravedlnosti a usmíření lze zařadit vytvoření přechodného 
systému justice, reformu a reorganizaci právního systému, monitorování dodržování lidských 
práv, vytvoření mezinárodních trestních tribunálů, případně uznání Mezinárodního trestního 
soudu a dosažení národního usmíření a budování důvěry.37 

 
Sociální a ekonomický blahobyt 
 
Sociální a ekonomický blahobyt řeší základní sociální a ekonomické potřeby. Zejména 

poskytování humanitární pomoci, obnova základních služeb obyvatelstvu, položení základu 
pro životaschopnou ekonomiku a zahájení udržitelného programu rozvoje. Jak se situace  
v dané zemi stabilizuje, tak pozornost přechází od humanitární pomoci k dlouhodobému 
sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Rovnoměrné zvyšování blahobytu všech sociálních 
skupin posiluje spokojenost obyvatelstva, vede ke vzniku mnohosměrných vazeb na různých 
úrovních společnosti a posiluje vzájemnou závislost těchto skupin. 

Za postkonfliktní priority v oblasti sociálního a ekonomického blahobytu můžeme 
považovat:  

 

 předcházení vyhnání a vysídlení obyvatelstva; 
 návrat uprchlíků a vnitřně přesídleného obyvatelstva; 
 zajištění dostupnosti základních potravin; 
 zajištění základních podmínek pro udržení zdraví obyvatelstva; 
 vytvoření fungujícího vzdělávacího systému; 
 získání základních investičních zdrojů.38 

 
V oblasti sociálního a ekonomického rozvoje po ukončení násilného konfliktu je 

důležitá distribuce humanitární pomoci pro uprchlíky. To má za cíl omezit fluktuaci uprchlíků 
a zajistit jim základní podmínky pro život. Dále je zapotřebí vytvořit plán návratu vnitřně 
přesídlených skupin obyvatelstva. V poslední fázi postkonfliktní rekonstrukce probíhá 
organizovaný návrat uprchlíků a vnitřně přesídlených osob na  území původního pobytu.  
V této fázi jsou uzavírány bilaterální a multilaterální dohody o ekonomické spolupráci  
a dotvořen systém daní, bankovní systém a dlouhodobé strategie ekonomického rozvoje.39 

                                                 
37

 Post-Conflict Reconstruction. Association of the United States Army; CSIS Framework, May 2002.   
https://www.ausa.org/sites/default/fi les/ramp_2002_post-conflict-reconstruction-task-framework.pdf 
38

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0, s. 109.  
39

 Post-Conflict Reconstruction. Association of the United States Army; Center for Strategic and International 

Studies Framework, May 2002, 2002. 
https://www.ausa.org/sites/default/fi les/RAMP_2002_Post-Conflict-Reconstruction-Task-Framework.pdf 
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Vládnutí a politická účast 
 
Dalším pilířem je vytvoření systému vládnutí a zajištění politické účasti pro různé 

skupiny obyvatelstva. 
Postkonfliktní priority v oblasti vládnutí a politické účasti jsou: 
 
 vytvoření struktur vládnutí a mechanismů pro politickou participaci občanů;  
 podpora legitimních politických institucí a procesu politické participace; 

 konsolidace politických institucí a procesu politické participace.40 

 
Nejtragičtějším důsledkem konfliktu je samozřejmě obrovská ztráta na životech. 

Kromě toho násilný konflikt vždy vede k rozsáhlému ničení a degradaci fyzického kapitálu  
a infrastruktury, snížení životní úrovně, úniku kapitálu a kolapsu hospodářského růstu, ztrátě 
pracovních míst a pracovních příležitostí. 

 
Dohody o hospodářské spolupráci mezi Africkými státy a Evropskou unií  

 
Dohoda z Lomé 
 

V roce 1975 byla v Kongu podepsána Dohoda z Lomé. Na její základě byla vytvořena 
skupina ACP (Africa – Carribean – Pacific; Afrika, Karibik, Pacifik), kterou tvořilo 46 afrických 
zemí (dnes tvoří 79 zemí). ACP spolupracovala s Evropským hospodářským společenstvím. 
Postupně došlo k čtyřem revizím Dohody z Lomé. 

Dohoda z Lomé IV byla v roce 1995 revidována především v důsledku nevyhovujících 
Programů strukturálních reforem.41 

Na začátku devadesátých let je kladen větší důraz na aktivnější přístup zemí ACP při 
vytváření strategií pro jejich rozvoj. Evropská unie v revidované Dohodě z Lomé obsahuje 
politickou otázku spolupráce v kontextu bezpečnostní a zahraniční politiky. Zároveň tlačí na 
zvýšení efektivity při nakládání s finančními prostředky. 

Příkladem jsou tzv. Country Strategy Papers (CSP)42, tedy programy rozvoje 
jednotlivých zemí, a Regional Strategic Papers (RSP), dokumenty definující obecnější rozvoj 
regionů. 

 

Partnerství Africké unie a Evropské unie  
 

Africké unii (AU) předcházela Organizace africké jednoty (OAJ), která byla založena  
v roce 1969 v Addis Abebě v Etiopii. Organizace africké jednoty však byla nejednotná kvůli 
rozdílným zájmům jednotlivých členů a nedokázala plnit úkoly, které byly obsaženy v Chartě 

                                                 
40

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 100-101. 
ISBN 974-80-7178-390-0. 
41

 Evropská unie a Afrika. České fórum pro rozvojovou spolupráci.  
http://www.fors.cz/rozvojova-spoluprace/evropska-politika/eu-a-afrika/#.XlJXbhNKhAZ 
42

 Republic of Ghana – Country Strategy Paper (CSP) 2019-2023. African Development Bank. 
2019 https://www.afdb.org/en/documents/document/ghana -country-strategy-paper-2019-2023-110049 
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Organizace africké jednoty (peacebuilding43 a peacemaking44). Organizace africké jednoty 
byla zrušena 9. července 2002 a úplně nahrazena Africkou unií.45 

Africká unie byla založena v dubnu 2000 na prvním summitu Africká unie – Evropská 
unie (AU-EU) v Káhiře, kde bylo definováno, že se bude jednat o politicko-ekonomické 
partnerství mezi Afrikou a Evropskou unií, prostřednictvím které členské země společně řeší 
politické a bezpečnostní otázky. Partnerství mezi Africkou unií  a Evropskou unií se řídí 
Společnou strategií, která byla přijata na druhém summitu Africká unie – Evropská unie v 
Lisabonu v roce 2007. Evropská unie tak nově navázala nejintenzivnější partnerství s celým 
africkým kontinentem a následovalo naplňování přijatého akčního plánu. 

Partnerství usiluje o přiblížení Afriky a Evropy posílením hospodářské spolupráce  
a podporou udržitelného rozvoje. V této souvislosti Africká unie i Evropská unie spolupracují 
na společném strategickém plánu. Nejdůležitějšími cíli společné spolupráce jsou především 
otázky týkající se změny klimatu, globální bezpečnosti a cíle udržitelného rozvoje (SDG, 
sustainable development goals).46 

Po 5. summitu Africké unie a Evropské unie konaném ve dnech 29. – 30. listopadu 

2017 se spolupráce v současnosti zaměřuje na čtyři prioritní oblasti: 
 

 investice do lidí – vzdělávání, věda, technologie a dovednosti; 
 posílení míru a bezpečnosti, řádná správa věcí veřejných a dodržování lidských práv;  
 migrace a mobilita; 
 mobilizace investic pro africkou strukturální transformaci.47 

 
Hospodářská unie západoafrických států 
 
Území známé jako západní Afrika je tvořeno skupinou států, které představují 

pozůstatek koloniálního období. 
Kulturní, jazyková a ekologická rozmanitost regionu představuje pro integrační proces 

příležitosti i výzvy. V tomto ohledu první integrační snaha sahá do roku 1945 vytvořením 
středoafrického franku (Central African Franc, CFA), který přivedl frankofonní země regionu 
do jednotné měnové unie. V roce 1964 liberijský prezident William Tubman navrhl vytvořit 
Hospodářskou unii západoafrických států (Economic Community of West African States; 

                                                 
43

 Strategie a mechanismy, jejíchž cílem je zabránit obnovení násil í, resp. Obnovení ozbrojených konfliktů  
a násilných střetů.  
WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 166. 
ISBN 974-80-7178-390-0. 
44

 Soubor diplomatických jednání, jejichž cílem je odradit strany sporu od použití násil í a přivést je k  dohodě,  
a to na základě nástrojů, které předpokládá kapitola VI Charty Organizace spojených národů.  
WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 166. 
ISBN 974-80-7178-390-0. 
45

 FILIPPI-CODACCIONI, Ange-Marie a kolektiv. Dějiny 20. století: encyklopedie politického, ekonomického  

a kulturního dění. Paris: Bordas, 1991. ISBN 80-204-0403-1. 
46

 The Partnership and Joint Africa – European Union Strategy. The Africa – European Union Partnership , 2013. 
https://www.africa-eu-partnership.org/en/partnership-and-joint-africa-eu-strategy 
47

 Final Declaration AU European Union Summit. European Council; Council of the European Union. 

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/fi les/documents/ final_declaration_au_eu_summit.pdf 
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ECOWAS; Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest; CEDEAO).48 K založení 
regionální hospodářské a politické organizace došlo v roce 1975. V současnosti organizaci 
tvoří 14 členů: Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, 
Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone, Togo. Členem byla také Mauritánie, 
která však v roce 2000 vystoupila. Naopak Guineji bylo pozastaveno členství v reakci 
na události v prosinci 2008, kdy po smrti prezidenta se dostala k moci vojenská junta, 
Národní rada pro demokracii a rozvoj. 

Hospodářské společenství nejprve tvořily čtyři státy – Pobřeží slonoviny, Guinea, 
Libérie a Sierra Leone (1963). V roce 1978 došlo k prohloubení bezpečnostní spolupráce mezi 
členským státy, které přijaly tzv. Lagošský Protokol o neútočení a v roce 1981 uzavřely ve 
Freetownu Protokol o vzájemné pomoci při obraně. V roce 1991 deklarovaly členské státy 
ECOWAS principy politické spolupráce a odsoudily získání moci pomocí ozbrojených 
prostředků.49  

V návaznosti na změnu bezpečnostní situace v regionu byla v rámci Hospodářského 
společenství vytvořena skupina ECOMOG (ECOWAS Military Observer Group). ECOMOG 
zahrnoval síly z pěti zemí ECOWAS: Gambie, Ghany, Guiney, Nigérie a Sierry Leone, později 
se k nim připojila i Mali. První a druhá mírová mise ECOMOGu směřovala do Libérie (1. mise: 
1990-1996 a 2. mise v roce 2001). Cílem mise bylo monitorovat hranice s Guineou a zabránit 
infiltraci guerill z Guineji. Další mise se uskutečnily v Sierra Leone a v Guineji-Bissau.  

V roce 1999 byl vytvořen nástroj pro prevenci, management a řešení konfliktů 
a bezpečnosti, který nahradil smlouvy o neútočení a o vzájemné pomoci při obraně.50 

 
Dohoda z Cotonou – Dohoda o partnerství 2000/483/ES – mezi zeměmi AKT  

a Evropskou unií 
 
Cílem dohody z Cotonou je snížit chudobu, podporovat udržitelný hospodářský růst 

(průmysl, zemědělství nebo cestovní ruch), pokrok v oblasti kultury, vzdělávání, zdravotnictví 

a výživy a zasadit se o vzájemnou regionální spolupráci a integraci partnerských zemí do 
světové ekonomiky.51 Dohoda skončila v únoru 2020. V roce 2016 bylo přijato sdělení  
o obnoveném partnerství na období po roce 2020, které vychází z Agendy Organizace 
spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, podporuje Globální strategii zahraniční  
a bezpečnostní politiky Evropské unie, jež poskytuje strategické pokyny k vnějším zájmům  
a ambicím Evropské unie a je v souladu s Evropským konsensem o rozvoji. 

Budoucí dohoda by měla zahrnovat prioritní oblasti, mezi něž patří: 
 

 demokracie a lidská práva; 

 hospodářský růst a investice; 
 změna klimatu; 

                                                 
48

 History. Economic Community of West African States (ECOWAS). 

https://www.ecowas.int/about-ecowas/history/ 
49

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 149. ISBN 80-7178-390-0. 
50

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005, s. 150. ISBN 80-7178-390-0. 
51

 Dohoda z Cotonou: Dohoda o partnerství 2000/483/ES – mezi zeměmi AKT a Evropskou unií. EUR-Lex.  
https://eur-lex.europa.eu/legal -content/CS/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r12101&from=en 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Mi loš  HOFFMANN, Zapojení České republ iky v postkonfl iktních operacích v Africe (2020_B_01) 

 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

16 

 vymýcení chudoby; 

 mír a bezpečnost; 
 migrace a mobilita.52 

 
Ekonomická komise pro Afriku 
 
Ekonomická komise pro Afriku (Economic Commision for Africa) ECA) byla zřízená 

Hospodářskou a sociální radou (Economic and Social Council, ECOSOC) Organizace spojených 
národů v roce 1958, jako jedna z pěti regionálních komisí Organizace spojených národů. Má 
za úkol podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých členských států, podporovat 
hospodářskou integraci 53 členských zemí a rozvíjí postupy a strategie vedoucí k  rozvoji 
Afriky.53 Zvláštní pozornost věnuje zlepšování postavení žen, jejich angažovanosti a podílu na 
rozhodovacích procesech. Jejím sídlem je hlavní město Etiopské federativní demokratické 
republiky. 
 

Africká kontinentální zóna volného obchodu a příležitost pro České investice  
 
Během summitu v Kigali dne 21. března podepsalo 44 členů z celkového počtu 

55 zemí Africké unie54 tzv. Africkou kontinentální dohodu o volném obchodu (AfCFTA). Tato 
regionální integrace má za cíl vytvořit jednotný kontinentální trh se zbožím, službami  
a dosáhnout volného pohybu osob i investic, což povede ke zvýšení obchodu v rámci Afriky.  

Pokud bude AfCFTA plněna v souladu se svým záměrem, výrazně sníží náklady na 
podnikání v rámci Afriky. Má totiž potenciál sjednotit velmi roztříštěný africký trh.  

Nově vzniklá organizace bude vyžadovat obrovské investice do celkového rozvoje 
industrializace a lidského kapitálu. Jak ve skutečnosti bude fungovat nově vytvořená unie, 
ukáže část. Překážkou pro správné fungování unie se zdá být především chybějící 
infrastruktura a všudypřítomná korupce či byrokracie.  

Jisté je ale to, že se naskytla velká příležitost pro firmy z České republiky: k podnikání, 
investicím a obchodu. Především investice do industrializace se zaměřením na  zemědělství 
a zpracovatelský průmysl. Současně bude důraz kladen i na infrastrukturní projekty 
zaměřené na budování, modernizaci a konektivitu výrobních a distribučních center  
s obchodními křižovatkami.55 

 

                                                 
52

 Dohoda z Cotonou. Rada Evropské unie. 10. II. 2020. 
https://www.consil ium.europa.eu/cs/policies/cotonou-agreement/ 
53

 From Ideas to Actions for a Better Africa. United Nations: Economic Commission for Africa. 
https://www.uneca.org/pages/overview 
54

 Indication of Legal Instruments Signed at the 10th Extraordinary Session of the Assembly on the Launch  
of the AFCFTA. African Union, 2018. https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni -obchod/mezinarodni -obchod-
dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/2018/3/34033-pr-afcfta_indication_of_signing_authority_.pdf 
55

 HEJČ, Karel. Volný obchod: Afrika vykročila ve stopách Evropské unie. Moderní ekonomická diplomacie 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 24. IX. 2019. 
http://www.export.cz/komentar/volny-obchod-afrika-vykrocila-ve-stopach-evropske-unie/ 
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Tabulka 1: SWOT analýza investic v Mali.56 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Strategická zeměpisná poloha. 
 Politická a makroekonomická stabilita. 

 Důležité přírodní zdroje 
 Dvě historické památky klasifikované 

jako dědictví UNESCO. 
 Levná pracovní síla. 

 Velká vzdálenost od mořských přístavů. 
 Slabá základní infrastruktura (průmys-

lové oblasti, komunikační trasy atd.). 
 Vysoké náklady na veřejné služby 

(doprava, elektřina a voda, 
telekomunikace). 

 Byrokracie. 
Příležitosti  Hrozby 

 Zemědělství a chov dobytka. 
 Ložiska zlata. 
 Nové informační technologie. 
 Turistika. 

 Riziko sucha. 
 Bezpečnostní rizika na severu země. 

 

 
Peacekeeping v Africe 

 

Africký roh a Subsaharská Afrika 
 

Charakteristika Afrického rohu 
 
Z dlouhodobého hlediska je ve východní Africe v tzv. Africkém rohu (Džibutsko, 

Eritrea, Etiopie a Somálsko) největší počet podvyživených obyvatel z celé Afriky. V roce 2011 

byla dokonce na části území Somálska vyhlášena oblast hladomoru. Rozloha zemí v regionu 
Afrického rohu činí okolo 1,9 milionu km. V roce 2014 zde žilo 114,9 milionů lidí. 
Ze severozápadu sousedí se Súdánem, ze západu s Jižním Súdánem a z jihu s  Keňou.  
Z východu je Africký roh ohraničen Rudým mořem, Arabským mořem a Indický oceánem. 

Hustota osídlení v oblasti Afrického rohu je 61,0 obyvatel/km2. V roce 2014 je o něco 
vyšší než světový průměr. Nejnižší je v Somálsku, kde činí jen 16,5 obyvatel/km. Etiopie  
(87,8 obyvatel/km v roce 2014) má ale zase poměrně vysokou hustotu, srovnatelnou  
s některými státy střední a jižní Evropy. 
 

Ekonomická situace vybraných států Afrického rohu 
 
Nejvyšší ekonomickou sílu ze zemí Afrického rohu má Etiopie, přesto podíl HDP v roce 

2014 na HDP celé Afriky, pouze 2,24 %, je velmi nízký a znatelně zaostává za podílem na 
populaci.57 Nejvyššího HDP na obyvatele z oblasti Afrického rohu v roce 2014 dosáhlo 

                                                 
56

 Guide d' investissement au Mali. United Nations Conference on Trade and Development, 2004, p. 28, 67. 
https://unctad.org/fr/Docs/iteiia20041_fr.pdf 
57

 KUNA, Zbyněk. Země afrického rohu: Problémy a perspektivy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 24. 
ISBN 978-80-7380-629-3. 
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Džibutsko (1,785.00 USD), což však stále bylo méně než průměr Afriky. Hodnoty za Etiopii 
(562 USD) a Eritreu (598 USD) patří k nejnižším na světě. 

Všechny čtyři státy Afrického rohu se řadí k LDC58 zemím, které mají v mezinárodním 
společenství zvláštní statut. 
 

Důsledky nestability v regionu Subsaharské Afriky  
 

Migrační krize v regionu Sahelu 
 

Možných důsledků nestability bychom mohli najít hodně. Existují příčinné souvislosti 
mezi klimatem, zabezpečením potravin, konflikty a migrací. Migrace je adaptivní reakcí na 

omezený přístup k vodě, nižší úroveň zabezpečení potravin a následné konflikty. 59 
Česká republika se snaží participovat na udržení míru v oblasti Sahelu, která je 

zdrojovým i tranzitním migračním regionem. V případě Sahelu můžeme hovořit o celkem 
třech existujících fenoménech, které souvisejí s migrací osob. V první řadě se jedná o 
takzvaně vnitřně přemístěné osoby (Internally Displaced Persons, IDP).60 Zde je možné uvést 
především Mali (více než 180,000 osob), případně pak Súdán. Ve druhém případě se jedná  
o migraci osob v rámci afrického regionu, kdy zejména v důsledku konfliktu v Mali se  
v sousedních zemích vyskytuje mnoho tisíc malijských uprchlíků (např. v Mauretánii více než 
70 000 osob, v Nigeru více než 65 000 osob, v Nigérii více než 60 000 osob, v Burkině Faso 
více než 30 000 osob). Třetí případ je pak reprezentován v našem kontextu běžnou ilegální 
migrací (převážně ekonomických migrantů) z Afriky do členských států Evropské unie.  

V případě dalšího nárůstu násilí v Mali můžou tato čísla ještě vzrůst a  způsobit velký 
humanitární problémy v okolních zemích. Uprchlíci také utíkají do Evropy, kde tvoří pátou 
nejpočetnější skupinu běženců. Podle dostupných informací nemá malijská armáda, ani 
Organizace spojených národů, pod kontrolou severní hornaté oblasti země a ty tak slouží 
jako neohrožené útočiště pro islamisty, kteří zde mají bezpečnou základnu a mohou odtud 
podnikat útoky a vyrážet i do okolních států. Také nesmíme opomenout pašování, které díky 
žalostným podmínkám místních obyvatel a nárůstem počtu gangů a extrémistů v oblasti 
ještě vzrostlo a stalo se více lukrativní. 

Od října 2019 došlo ke zhoršení bezpečnostní situace v některých částech země 
Burkiny Faso. Podle ministryně zdravotnictví z Burkiny Faso Hélène Marie Laurence Ilboudo: 

„Burkina Faso čelí bezprecedentní humanitární krizi“. Vinou pokračování tohoto trendu mohl 
počet vnitřně vysídlených osob odhadovaných k 2. říjnu 2019 na 486 360 dosáhnout  

                                                 
58

 Least Developed Countries (LDC) je označení pro skupinu nejméně rozvinutých zemí.  
59

 COHEN, Robin. Migrace: stěhování lidstva od pravěku po současnost. Brno: Mapcards.net, 2019, s. 188. 
ISBN 978-80-87850-09-1. 
60

 Osoba nebo skupiny osob, které byly nuceny nebo nuceny uprchnout nebo opustit své domovy nebo místa 

obvyklého pobytu, zejména v důsledku ozbrojených konfliktů, situací všeobecného násil í, porušování l idských 
práv nebo s cílem předcházet jim práva nebo přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy , které nepřekročily 
mezinárodně uznávanou státní hranici.  
Migration and Home Affairs: Internally Displaced Person. European Commission. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_search/internally-displaced-person_en 
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v prosinci 2019 počtu 650 000 osob. Dle ministryně zdravotnictví v současnosti chybí Burkině 
Faso na 35 000 azylových domů. 

Zahraniční humanitární pomoc (potraviny) se dostala k 318 322 vnitřně vysídleným 
osobám, oficiálně se vytvořily čtyři uprchlické tábory (v severní části země) a v Titao (hlavní 
město provincie Lorum) a v Pissile (východní část země). Kromě toho 38 000 domácností 
obdrželo rodinné stany, plachty a peněžní převody za  přístřešky; 58 265 domácností bylo 
vybaveno zařízením na přežití – rohože, oblečení, stínění před slunečními paprsky, umyvadla, 
konvice a hygienické soupravy. 

 

Angažovanost Česká republiky v tomto regionu vychází ze Strategie České republiky 
na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro období 2018-2021 z dubna 2018.  
 

Odhad budoucího vývoje 

 
Robin Cohen popisuje ve své knize „Migrace-stěhování lidstva od pravěku po 

současnost“ popisuje dva hlavní problémy při posuzování míry migrace. 
První problém je ten, že řešení problému migrace záleží na vůli vlády dané země, zda 

se rozhodne migraci řešit, či nikoliv. Podle Světové banky se odhady počtu migrantů, kteří 
budou postiženi nepříznivými podmínkami životního prostředí do roku 2050, pohybují od 
117 milionů do 143 milionů osob.  

Druhým problém je ten, že musíme být opatrní, pokud jde o přisuzování specifického 
migračního proudu výhradně změnám životního prostředí.61 
 

Potravinový problém Subsaharské Afriky 
 
Dalším problémem celé subsaharské Afriky je nepříznivá výživová situace. Jedná se  

především o humanitární záležitost, která jde ruku v ruce s ekonomickými důsledky, které 
mají za následek velkou migraci obyvatelstva: „Nedostatečným množstvím potravin trpí 
zejména země, které se dlouhodobě potýkají s občanskými nepokoji, válečnými konfl ikty či 
terorismem. Strach, nejistota, hlad a tíživá ekonomická situace vede k velké migraci obyvatel 
žijících ve válečných oblastech.“62 Na zemi v letech 2012-2014 podle Organizace pro výživu 
a zemědělství (Food and Agriculture Organization) žilo na Zemi 805,3 milionů chronicky 
podvyživených lidí, v Africe to bylo 226, 7 milionů, přičemž v její subsaharské části se jednalo 

o 214,1 milionů podvyživených lidí. 
Afrika je jediným regionem světa, kde počet chronicky podvyživených lidí má  rostoucí 

trend.  
V letech 1984-1985 postihl oblast Afrického rohu, zejména Etiopii, hladomor, 

kterému podlehlo 1 milion lidí. V Somálsku v letech 1991-1992 podlehlo hladomoru 250 tisíc 
lidí. Další hladomor se v regionu vyskytl v letech 1998-2000, který zapříčinilo období sucha,  

                                                 
61

 COHEN, Robin. Migrace: stěhování lidstva od pravěku po současnost. Brno: Mapcards, 2019, s. 188. 
ISBN 978-80-87850-09-1. 
62

 ČERNÁ, Petra. Potravinový problém jako globální problém světové ekonomiky. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň, 2013, s. 31. 
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/7660/1/BP%20Petra%20Cerna.pdf 
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a právě probíhající válka mezi Etiopií a Eritreou. Zatím poslední hladomor se vyskytl v letech 
2010-2012 ve středním a jižním Somálsku a podlehlo mu 260 000 lidí. 
 

Příčiny potravinového problému 
 

Je mnoho důvodů, které ovlivňují potravinový deficit v zemích subsaharské Afriky. 
Jedním z nejzávažnějších důvodů je neukončená demografická revoluce, zaostalé 
hospodářství a kmenové konflikty. Rozšiřování pouští, nepravidelné srážky, globální 
oteplování a špatné zadržování vody (v subsaharské Africe je pouze 980 velkých přehrad, 
z toho 589 v Jihoafrické republice) vede k poklesu výnosů z půdy a vymírání přežvýkavců.63 

 

Rozvojová politika Evropské unie 
 

Evropský rozvojový fond, který byl vytvořen Římskou smlouvou v roce 1957, je 
hlavním nástrojem Evropské unie k financování rozvojové spolupráce se zeměmi AKT  
a zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ). Evropský rozvojový fond financuje jakýkoli projekt 
nebo program, který přispívá k hospodářskému, sociálnímu nebo kulturnímu rozvoji daných 
zemí. Financuje také programy regionální spolupráce a integrace. Evropský rozvojový fond 
využívá několik typů financování, včetně grantů, zakázek a  finančních nástrojů (jako jsou 
půjčky, záruky, investice apod.). Evropský rozvojový fond je financován členskými státy 
Evropské unie a dosud nespadal do souhrnného rozpočtu Evropské unie.64 

Evropský rozvojový fond bude i nadále financovat rozvojovou spolupráci se státy AKT 
a ZZÚ na období 2014–2020 bylo přiděleno 30,5 miliardy EUR. Evropská investiční banka dále 
poskytne 2,6 miliardy EUR ve formě půjček z vlastních zdrojů.  

Právním základem rozvojové politiky Evropské unie je Smlouva o fungování Evropské 
unie a Dohoda z Contonou. Dále její právní podstata je zahrnuta ve Smlouvě o Evropské unii 
(SEU). 

„Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím 
založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě: 
demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta 

k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace 

spojených národů a mezinárodního práva. 

Unie usiluje o rozvíjení vztahů a budování partnerství se třetími zeměmi 
a mezinárodními, regionálními nebo světovými organizacemi, které sdílejí zásady uvedené  
v prvním pododstavci. Podporuje vícestranná řešení společných problémů, především v rámci 
Organizace spojených národů.“65 
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 COHEN, Robin. Migrace: stěhování lidstva od pravěku po současnost. Brno: Mapcards.net, 2019. 
ISBN 978-80-87850-09-1. 
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 Funding: International Cooperation and Development. European Commission. 
https://ec.europa.eu/international -partnerships/funding 
65

 Smlouvy o Evropské unii  a Smlouvy o fungování Evropské unie: Úřední věstník C 326 26/10/2012 STR.0001 –
0390. EUR-Lex, čl. 21, odst. 1. https://eur-lex.europa.eu/legal -content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT 
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Evropská unie podporuje programy a iniciativy s přínosem pro více zemí ze skupiny 
států AKT. Realizuje rovněž programy zaměřené na zajištění dalšího regionálního 
hospodářského růstu a rozvoje určitých regionů v rámci zemí AKT.66 

 
Cíle a principy rozvojové politiky Evropské unie 

 
Zásadním dokumentem pro určení cílů rozvojové politiky Evropské unie je Evropský 

konsensus o rozvoji. Dne 20. prosince 2005 byl podepsaný „Konsensus“, který definuje 
společné zásady, jimiž se Evropská unie a její členské státy na základě doplňkovosti budou 
řídit při provádění svých rozvojových politik. 

V souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 usiluje tato politika  o zmírnění 
chudoby.67 

Cíle rozvojové politiky jsou především: 
 snížit chudobu a hlad ve světě; 
 zajistit základní vzdělání pro všechny; 
 prosazovat rovnost pohlaví; 
 snížit dětskou úmrtnost; 
 zlepšit zdraví matek; 
 bojovat proti HIV/AIDS a dalším chorobám; 
 zajistit udržitelnost životního prostředí; 
 rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.68 

 
Rozvojová politika Evropské unie se zaměřuje na regiony subsaharské Afriky, které 

výrazně zaostávají za ostatním světem v uskutečňování rozvojových cílů. Africké státy jsou 
podporovány v tom, aby se staly hlavními aktéry svého vlastního rozvoje.  

 
Z tohoto důvodu se Evropská unie zaměřila na splnění následujících cílů: 
 

 zlepšení veřejné správy v Africe, zejména formou finanční podpory Africké unie (AU), 
twinningového partnerství s jejími institucemi a refinancování nástroje podpory míru 

pro Afriku; 

 propojení afrických sítí a obchodu: je třeba vytvořit a udržet služby a sítě regionálních 
infrastruktur, aby se hospodářský růst a obchod staly konkurenceschopnými, a aby si 
afričtí vývozci našli místo na světovém trhu. Komise za tímto účelem založila 
evropsko-africké partnerství v oblasti infrastruktur. Zároveň je zapotřebí zvýšit 
kvantitu a kvalitu obchodu v subsaharské Africe; 

 úsilí ve prospěch spravedlivé společnosti, lepšího přístupu ke službám, důstojné práce 
a udržitelného životního prostředí.69  

                                                 
66

 The Africa- European Union Partnership's Main Stakeholders. African Union. 
https://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works 
67

 Evropský konsensus o rozvoji. EUR-Lex. 2007. 
https://eur-lex.europa.eu/legal -content/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:r12544&from=CS 
68

 Přínos Evropské unie k dosažení rozvojových cílů tisíci letí. EUR-Lex. 2009. 
https://eur-lex.europa.eu/legal -content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:r12533 
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Vztahy, spolupráce a pomoc Československa zemím Afriky od roku 1948-1989 
 
Počátky spolupráce Československa se zeměmi Afriky sahají do konce čtyřicátých let 

20. století, kdy byla např. založena Baťova filiálka Czechoslovak-Nigerian Export Import 
Company v nigerijském Midwestu70 a plzeňská Škodovka v Jihoafrické republice71. 

Československý průmysl byl orientovaný na export a africký kontinent pro něj představoval 
velmi zajímavý zahraniční trh. Zastupitelské úřady (ZÚ) se na africkém kontinentě budovaly 
od rozpadu Rakousko-Uherska (například v jihoafrickém Kapském městě byl zřízen konzulát 
dne 18. června 1925)72 velice rychle, jelikož si nově vzniklý stát potřeboval vybudovat ve 
světě dostatečně silnou politicko-ekonomickou pozici.  
 

Období 1948-1968 
 

Obecně se dá konstatovat, že po roce 1948 se Československo prezentovalo ve všech 
oblastech jako sovětský satelit. Týkalo se to také jeho zahraničních vztahů včetně vztahu vůči 
Africe. Ovšem už na konci padesátých let se Československo pokusilo stát významným 
hráčem na africkém kontinentu, v té době procházejícím bouřlivými změnami souvisejícím  
s procesem dekolonizace v podmínkách studenoválečného bipolárního rozdělení světa.73 

Do roku 1948 došlo k otevření 62 zastupitelských úřadů. Československo mělo 
konzuláty v Jihoafrické republice, v Etiopii, v Nairobi a v Kongu74. Českoslovenští diplomaté 
do roku 1948 fungovali především jako reprezentanti československých společností, které se 
chtějí uchytit na mimoevropských trzích. Po roce 1948 se role diplomatů změnila v roli 
propagátorů zájmů Sovětského svazu.75 V roce 1965 mělo Československo v Africe  

17 ambasád, jejichž personál se z 80-90 procent rekrutoval z kádrových příslušníků rozvědek 
a jejich agentů a spolupracovníků.76 
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 Přínos Evropské unie k dosažení rozvojových cílů tisíci letí. EUR-Lex. 2009. 
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 Shrnutí výsledků vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, RM 03/28/04: 
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Paralelně s rozvojem dvoustranných vztahů s  nově vznikajícími samostatnými 
nezávislými africkými státy, respektive také s africkými politickými organizacemi, které na 
jejich území působily ještě před tím, než se příslušné země zbavily kolonializmu, budovala 
Československá republika vnitřní strukturu, která se měla specializovat na pokrývání všech 
aktivit plynoucích z rozvoje vztahů a vzájemných styků s africkými zeměmi. 
 

Institucionální struktura pokrývající aktivity rozvoje vztahů se zeměmi Afriky 
 

Stranický aparát 

 
V roce 1955 bylo na Ústředním výboru Komunistické strany Československa posíleno 

mezinárodní oddělení, jehož počet pracovníků vzrostl na tři desítky a o deset let později se 
blížil padesátce. Kromě kontroly aktivit Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva 
zahraničního obchodu se oddělení ve vztahu k Africe věnovalo přímým kontaktům 
s komunistickými stranami zemí Maghrebu. V průběhu 60. let XX. století začalo oddělení 
navazovat také kontakty s národněosvobozeneckými hnutími a takzvanými revolučními 
demokratickými stranami třetího světa.77 
 

Státní orgány 
 
První správa Sboru národní bezpečnosti 
 
Československá rozvědka spadala od svého založení pod ministerstvo vnitra, kde od 

roku 1954 fungovala jako samostatná I. správa (Hlavní správa rozvědky). Byla nepochybně 
nejdůležitější státní institucí podílející se na zahraniční politice jak obecně, tak vůči Africe. 
Význam rozvědky byl dán nejen předmětem a povahou její činnosti, v nichž se zásadně 
nelišila od rozvědek jiných států, ale především důležitostí, kterou jí přikládalo stranické 
vedení a nadřazeným postavením nad ostatními institucemi, které se zahraniční politikou 
zabývaly. Ihned po únoru 1948 začala být rozvědka budována podle sovětských vzorů a za 
přímé účasti sovětských poradců. Sovětští poradci doporučovali, aby personál 
diplomatických zastoupení byl tvořen ze 70–80 % pracovníky rozvědných služeb.78 

Přestože za hlavní protivníky považovala československá rozvědka Spojené státy 
americké a Spolkovou republiku Německo, týkala se více než polovina informací, které 
předkládala vedení státu, rozvojových zemí.  

Ze všech zemí rozvojového světa rozvíjela československá rozvědka největší aktivitu 
v Africe, kde probíhal boj za nezávislost a překotná dekolonizace. Tento proces byl rychlý, 
nepřehledný, bylo o něm málo informací. V roce 1960 byla do Afriky vyslaná čtyřčlenná 
průzkumná mise pracovníků rozvědky pod diplomatickým krytím. Navštívila celkem  
16 afrických zemí, kde mapovala politickou situaci, možnosti jejího vývoje, snažila s e 
navazovat kontakty na nejvyšší úrovni, získávala slibné kontakty pro spolupráci. 
V následujících letech tuto spolupráci rozvíjela a podporovala ji rovněž odbornou přípravou 
zahraničních spolupracovníku.  
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Do roku 1968 pak československá rozvědka uspořádala na našem území 31 kurzů pro 
bezpečnostní pracovníky z jedenácti afrických zemí, kterých se zúčastnilo celkem 
219 stážistů. Zemím, resp. národněosvobozeneckým hnutím, které vyslaly do kurzů 
v Československu své bezpečnostní pracovníky, poskytla naše rozvědka rovněž materiální 
pomoc formou dodávek zbraní a technického materiálů. Ve stejném období působilo 

13 expertů rozvědky jako poradci ve čtyřech afrických zemích – v Guinei, Mali, Kongu-
Brazzaville a Portugalské Guinei (při Africké straně nezávislosti Guineje a Kapverd – PAIGC).79 

Podle hodnocení tehdejšího velení československé rozvědky byla její činnost v Africe 
efektivní. Výjimku tvořila Guinea a Mali. V hospodářské oblasti přispívala její aktivita v Africe 

kromě jiného také k prodeji zbraní a vojenského materiálu spějícího doma ke konci lhůty 
použitelnosti, což přinášelo nepředpokládaný finanční efekt, a  dokonce i v případě, že se tyto 
zbraně vyvážely formou bezplatné pomoci, tehdejšímu režimu přinášely politický kapitál.  
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Na Ministerstvu zahraničních věcí spadala agenda Afriky do roku 1959 pod Afro-
asijský odbor. Na konci roku byl vytvořen samostatný africký 10. teritoriální odbor, který 
převzal všechny africké země s  výjimkou severoafrických, jež zůstaly ve správě 
9. teritoriálního odboru. V roce 1960 vyhlásilo v Africe nezávislost 17 států, takže odbor 
posílil, protože byl přetížen agendou a také přípravou otvírání nových zastupitelských úřadů, 
které se zakládaly všude tam, kde se daly navázat diplomatické styky. Někdy na  přelomu let 
1962-1963 byla tato koncepce zaměněna úspornější variantou vytváření spádových 
velvyslanectví, z nichž každé bylo pověřeno zastupováním Československa v několika zemích. 
Tato praxe funguje dodnes.80 

 
Ministerstvo zahraničního obchodu 
 
Ministerstvo zahraničního obchodu, které bylo zřízeno v roce 1945 dekretem 

prezidenta republiky č. 1/1945, řídilo podniky zahraničního obchodu a mezinárodní 
zasilatelství a mělo své zastoupení v zahraničí. Jeho pomocným orgánem se stala 
Československá obchodní komora a v roce 1952 i orgány celní správy.81 Na ministerstvu pak 
existovala od padesátých let XX. století hlavní technická správa, do jejíž náplně spadal 
převážně vývoz zbraní, jež realizovala skrytě pod hlavičkou podniku zahraničního obchodu 
Omnipol. Zpočátku byli jeho zaměstnanci výlučně vojenští důstojníci, postupně jich ubývalo  
a personální obsazení se měnilo.  

Nicméně, podle zpravodajského důstojníka, který přešel na stranu protivníka Josefa 
Frolíka, Omnipol údajně zůstal největším legalizačním úřadem vojenské rozvědky, tedy 
zpravodajské zprávy generálního štábu.82  
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Aktivity a výsledky obchodování Omnipolu byly utajované, někdy kontroverzní. Podle 
dokumentu archivu ministerstva zahraničí, Omnipol např. prodával od r. 1957 zbraně 
alžírským povstalcům, přičemž v roce 1960 prodal se souhlasem Politického byra (PB) 
Ústředního výboru Komunistické strany Československa (československé letouny DC -3 
francouzské armádě k transportu francouzských vojáků v Alžírsku).83  

Pod Ministerstvo zahraničního obchodu spadaly podniky zahraničního obchodu, které 
byly samostatně hospodařícími právními subjekty. Jednalo se o vývozně-dovozní organizace, 
z nichž každá se specializovala na určitý druh výrobků. Patřily mezi ně rovněž organizace 
zvláštního charakteru, jako Polytechna, která zprostředkovávala technickou pomoc do 
zahraničí, Trans akta, jenž se věnovala barterovým obchodům, Československá námořní 
plavba atd. Podniky zahraničního obchodu vysílali do zahraničí své delegáty. V  roce 1963 
působil v cizině 3 971 pracovníků zahraničního obchodu (PZO), z čehož 2 177 operovalo 
v rozvojových zemích.84 

Samostatnou kapitolu v historii československé zahraniční spolupráce a  pomoci 
rozvojovým zemím představuje podnik zahraničního obchodu Polytechna, která vyvážela do 
zahraničí československé experty. Tento druh pomoci byl efektivní a v přijímajících zemích 
oceňovaný. Prudký nárůst expertů působících v Africe v padesátých letech sice vyvolalo 
rozhořčení Francie, která zde obhajovala své pozice a obávala se přílivu komunistických 
špionů a agitátorů, nicméně pro nic takového neměla jasný důkaz.  

Ani československé archivy takové skutečnosti detailně nezachycují. Dělí experty do 
čtyř základních skupin, ke kterým patří: 

 experti vyslaní do Afriky přes Polytechnu – především lékaři, střední zdravotnický 
personál, učitelé, lektoři, geologové, zemědělští a další odborníci. Tato skupina patří 
mezi nejpočetnější; 

 podstatně méně početná skupina expertů vysílána přímo svými resortními 
ministerstvy; 

 experti, kteří se dostali do zahraničí přes některou organizaci Organizace spojených 

národů; 
 vojenští specialisté vysílaní prostřednictvím Hlavní technické správy (HTS) 

Ministerstva zahraničního obchodu (MZO) a specialisté ministerstva vnitra vysílaní 
rozvědkou.85 
 
Podle dostupných dokumentů se nedají zjistit přesné počty expertů příslušících  

k jednotlivým skupinám, ani zda experti prvních tří skupin nespolupracovali s  ministerstvem 
obrany nebo ministerstvem vnitra. Podle hrubých odhadů z dostupných informací 
představovali experti vysílaní do Afriky Polytechnou nejs ilnější a nejpočetnější skupinu. 
Specialisté ministerstva vnitra nebo armády mohli tvořit početnější skupinu v zemích jako je 
Guinea nebo Etiopie. Rozhodně nejméně československých expertů působilo v Africe 

prostřednictvím některé z organizací Organizace spojených národů. 
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Vysílání expertů do Afriky mělo mnohé stinné stránky, mezi které patřila slabá 
jazyková připravenost pracovníků, nezkušenost z působení v cizí zemi, přílišná šetrnost 
motivovaná touhou po zbohatnutí, nekoncepčnost výběru expertů, nedostatek odborných 
rezerv. 

 

Teprve v roce 1964 dostalo vysílání expertů přesnější rámec vypracováním „Směrnice 
o vysílání expertů pro práci v rozvojových zemích a o vytváření kádrové rezervy“. Podle textu 
směrnic měl celostátně řídit a koordinovat technickou pomoc Vládní výbor pro 
hospodářskou vědecko-technickou spolupráci prostřednictvím Stálé pracovní skupiny pro 
technickou pomoc. Vlastní provádění pak zajišťovalo Ministerstvo zahraničního obchodu 
a jemu podřízené podniky, přičemž Podnik zahraničního obchodu (PZO) Polytechna dostal za 
úkol evidovat pracovníky, kteří byli zařazení do kádrové rezervy expertů.86 

 

Ministerstvo národní obrany 
 

Mimořádně důležitou úlohu v rozvoji spolupráce a pomoci Africe a všem zemím 
třetího světa mělo až do roku 1968 ministerstvo národní obrany. Jeho role byla důležitá,  
i když aktivita částečně limitovaná. Armáda poskytovala ze svých zásob vojenskou techniku 
na vývoz do Afriky, ovšem všechny smlouvy dojednávala a  podepisovala HTS. Armáda je 
mohla jen připomínkovat. Pokud jde o export, činnost armády se omezovala na ukázky 
bojové techniky případným zákazníkům, expedici zbraní ze skladů případně dopravu do 
koncového překladiště v Čopu. Nezastupitelnou roli ovšem armáda plnila vůči africkým 
partnerům poskytováním svých důstojníků jako instruktorů pro manipulaci a použití vojenské 
techniky. Českoslovenští instruktoři z řad důstojníků působily jednak v zahraničí, nebo 
zajišťovali výcvik zahraničních specialistů doma, ve školicích zařízeních československé 
armády.  

S růstem objemu vývozu zbraní do rozvojových zemí a vojenské technické pomoci 
narůstala agenda, které se na začátku 60. let zhostilo nově vytvořené specializované 
pracoviště oddělení technické pomoci (OTP) armádního generálního štábu. Toto pracoviště 
bylo styčným bodem mezi armádou a HTS. Zajišťovalo celou agendu technické pomoci, 
logistiku a s tím spojené úkoly zajišťování pobytů zahraničních vojáků, kteří přijížděli do 
Československa na výcvik nebo na studijní stáže. 

V roce 1962 byla otevřena zahraniční fakulta Vojenské akademie Antonína 
Zápotockého v Brně, ve které se soustředil výcvik zahraničních studentů v pozemních 

specializacích (piloti a letečtí mechanici se nadále školili na leteckých základnách). 87  
Na fakultě studovali stoupenci různých afrických revolucionářských hnutí (například 

z „Movement for the Liberation of Angola“, „African National Congress“ apod.), která získala 
také československou výzbroj a v některých případech i vojenské poradce.88 
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Nevládní organizace 
 
Pokud je řeč o nevládních institucích, v roce 1961 byla v Praze založena pro zahraniční 

studenty Univerzita 17. listopadu, která měla tři fakulty: fakultu jazykové a  odborné přípravy, 
fakultu přírodovědeckou a technickou a fakultu společenských věd. Na posledně jmenované 
fakultě mohli studenti studovat ve francouzštině nebo v angličtině mezinárodní vztahy 
politické, ekonomické, ekonomické řízení a plánování, sociologii a další.  

V roce 1962 zde studovalo celkem 627 Afričanů. Nejvíce bylo Malijců (86), Súdánců 
(69), Guinejců (51), Somálců (48) a Alžířanů (44).89 Kromě toho byl ve školním roce 1963/64 

otevřen pro československé studenty otevřen studijní obor tlumočnictví – překladatelství. 
Univerzita 17. listopadu byla zrušena v roce 1974, protože nepřinášela očekávané výsledky  
v získávání afrických studentů pro komunistickou ideologii. V konfrontaci se socialistickou 
realitou u nás byli afričtí studenti naopak, spíše demotivovaní a zklamaní.  

Ve stejném období byl založen formálně nevládní Československý výbor solidarity  
s národy Asie a Afriky nebo Československá společnost pro mezinárodní styky,  
v osmdesátých letech pak Ústav pro zahraniční studium vysoké školy Sboru národní 
bezpečnosti v Zastávce u Brna. 
 

Kategorizace afrických zemí  
 
Zahraniční politika zemí sovětského bloku rozdělovala od počátku 60. let všechny 

nezávislé africké státy do tří kategorií. Země sovětskému bloku nejbližší spadaly do nejvyšší 
kategorie tzv. zemí hlavního zájmu. Do druhé kategorie byly řazeny země, se kterými byly 
navázány „oboustranně výhodné“ hospodářské vztahy a ve třetí kategorii se nacházely státy 
„závislé na imperialismu“, které neměly na žádných vztazích se sovětským blokem zájem.90 

Pro zařazení do kategorie „země přednostního zájmu“ byla zpočátku nejdůležitější 
politická hlediska. Byly to země, které z pohledu komunistického vedení prováděly 
„nejpokrokovější politiku“. Pokrokovost byla ztotožňována s  navázáním přímých 
diplomatických vztahů se státy sovětského bloku, s  prováděním politiky tzv. pozitivní 
neutrality a s tzv. nekapitalistickou cestou vývoje. Byla sem zařazena i  Nigérie, přesto, že dle 
kritérií měla být o kategorii níže. Roli zde hrálo hlavně postavení země v regionu a rozsah 
vzájemných obchodních styků.91 

Do druhé kategorie zemí „oboustranné výhodné hospodářské spolupráce“ patřily 
země, které nešly „nekapitalistickou cestou“, ale navázaly diplomatické styky a hospodářské 
vztahy se zeměmi sovětského bloku. Pro Československo byly tyto země především 
odbytištěm průmyslového a spotřebního zboží a producentem důležitých surovin  
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a zemědělských produktů. Typickým příkladem zemí této skupiny je Maroko, Tunisko, Súdán 
nebo Etiopie.92 

Třetí skupinou podle kategorizace zemí sovětského bloku byly státy pod vlivem 
imperializmu, ve kterých Československo občas podporovalo opoziční politické skupiny 
například dodávkami zbraní. Týkalo se to hlavně silných politických skupin nebo hnutí, které 
měly perspektivu převzít v zemi moc a změnit politický kurz směrem k sovětskému bloku.  

V některých zemích Afriky se vnitřní vývoj ubíral mimořádně nepředvídatelnými, 
chaotickými cestami, proto byla mezi kategorii zemí „přednostního zájmu“ a kategorii zemí 
„oboustranně výhodné spolupráce“ vsunuta ještě přechodná kategorie zemí „blížících se 
zemím přednostního zájmu“. Sem patřily země, kde byl „pokrokový vývoj“ teprve zahájen, 
takže pronikání vlivu sovětského bloku muselo probíhat s určitou obezřetností. Např. v roce 
1965 se do této mezi kategorie dostaly Kongo-Brazzaville a Tanzanie.93 

První ucelenou koncepci československé zahraniční politiky vůči Africe vypracovalo 
ministerstvo zahraničních věcí v červnu 1961. Koncepce popisovala detailně vývoj  
v jednotlivých zemích a stav vzájemných vztahů s Československem.  

Koncepce vycházela ze strategie posunu zemí z nižších kategorií do vyšších s tím, že 
Československo mělo pomáhat post-koloniálním státům upevňovat svoji samostatnost 
zintenzivňováním vzájemných politických, hospodářských a kulturních styků.  

Ve vztahu ke koloniálním národům koncepce stanovila pomoc Československa v jejich 
boji za nezávislost, a to zejména politickou a materiální podporou. 

Mezi zeměmi „přednostního zájmu“ jsou v koncepci jmenovány Ghana, Guinea, Mali, 
Nigérie a Sjednocená arabská republika. Ve vztahu k těmto zemím koncepce počítá  
s posilováním zastupitelských úřadů, zvyšováním obratu vzájemné obchodní výměny, počtu 
československých expertů vysílaných do těchto zemí a zvyšováním počtu jejich studentů  
u nás.94 

O rok později se plněním koncepce zabývalo politbyro Ústředního výboru 
Komunistické strany Československa, které rozhodlo o rozšíření této skupiny zemí o Alžírsko 
a Tanganiku. Následující období pak ukázalo, že zařazení zemí do první skupiny bylo v mnoha 
ohledech příliš optimistické, zejména pokud se jedná o Guineu, Mali, Alžírsko, kde nebyly 
dosaženy stanovené cíle.  

Naopak, pozitivním překvapením byla dobrá spolupráce se zeměmi druhé skupiny, 
zejména s Marokem a Tuniskem. 

 
Dodávky vojenského materiálu 

 
Československo dokázalo ve své zahraniční politice vytvořit poměrně silnou pozici ve 

vývozu vojenského materiálu ne jenom do prosovětsky orientovaných zemí, ale vyváželo 
také vojenský materiál do tzv. „prozápadních států“ jako byla tehdy Uganda nebo Nigérie.95  
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Vývoz zbraní prokázal svou životaschopnost i během krize, kterou československé 
vztahy k subsaharské Africe prošly v období po roce 1962. Její příčiny spočívaly  
v momentálním propadu československého plánovaného hospodářství, odrážející nereálně 
stanovený pětiletý plán a k tomu nepředpokládané obranné výdaje (berlínská a karibská 
krize).  

I přes vzniklé obtíže Československo ke konci šedesátých let vyváželo vojenský 
materiál prostřednictvím nezávislých obchodníků se zbraněmi do různých afrických států, 
kde zrovna byla poptávka.96 

 

Alžírsko 
 
Vztahy Československa k Alžírsku v období alžírské války kopírovaly postoje 

Sovětského svazu. V průběhu 4 let přešly následujícími fázemi: 
 odstup od Fronty národního osvobození na politické a diplomatické úrovni; 
 intenzívní vztahy s Komunistickou stranou Alžírska; 
 od roku 1957 dodávky materiální pomoci Fronty národního osvobození v civilní  

a vojenské oblasti. 
 
Změna československého postoje přesně sledovala rytmus Kremlu. Ještě na jaře 1960 

bylo Československo ve styku s Frontou národního osvobození velmi zdrženlivé. Již v létě 
stejného roku ovšem zavítala do Československa první delegace GPRA (Dočasné vlády 
Alžírské republiky) vedená náměstkem generálního tajemníka alžírského ministerstva 
zahraničních věcí Belhusseinem.97 

Dne 7. února 1961 rozhodlo Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa o udělení souhlasu s  otevřením informačního střediska Fronty národního 
osvobození v Československu a se sjednáním mezivládního dokumentu o dodávkách civilní 
pomoci ve formě daru do výše 15 milionů Kčs. Podpisem „Protokolu o dodávkách zboží  
z Československé socialistické republiky do Alžírské republiky“ Československo fakticky uznala 
Dočasnou vládu Alžírské republiky. Následně pak bylo rozhodnuto o nepřímých, posléze 
přímých dodávkách zbraní a vojenského materiálu a vojenském výcviku Alžířanů  
v Československu. 

V listopadu 1961 požádala GPRA káhirského zástupce Ministerstva zahraničního 

obchodu o výcvik leteckých mechaniků. Politbyro projevilo 13. února 1962 souhlas 
s výcvikem 25–30 leteckých odborníků s  tím, že mělo jít o bezplatnou pomoc, jejíž výše 
neměla přesáhnout 4 miliony Kčs.98  

První část posluchačů v počtu 21 osob přiletěla z Káhiry 12. dubna 1962. Skupina byla 
převezena do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se od 13. do 16. dubna 
podrobila lékařskému a bakteriologickému vyšetření. Posluchači byli následně vybaveni 
civilními oděvy a odvezeni do leteckého výcvikového střediska v Přerově. Po zahájení kurzu 
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se projevily problémy s kázní posluchačů (2 byli odesláni zpět do Káhiry) a utajením akce. 
Výcvik trval až do konce roku 1963. 

Materiální pomoc Československa alžírským nacionalistům v civilní oblasti byla 
realizována prostřednictvím Alžírského červeného půlměsíce a Všeobecného svazu alžírských 
pracujících (ÚGTA). Obě tyto organizace byly pevně svázány s  Frontou národního 

osvobození.99 Přítomnosti alžírských uprchlíků v Maroku a Tunisku využívaly především jako 
záminku k získávání prostředků pro samotnou Armádu národního osvobození.100 

Z československé strany pomoc organizoval především Červený kříž a  Ústřední rada 
odborů. V menší míře se na této pomoci podílely také další organizace: Československý svaz 
mládeže, Československý výbor žen a Ústřední rada družstev. 

I v druhé polovině 60. let XX. století zůstalo Alžírsko mezi zeměmi „předního zájmu“ 
a „pokrokovými arabskými režimy“. Problémy obchodních vztahů se však nepodařilo vyřešit 
a jejich rozvoj podle dokumentů z konce roku 1968 ustrnul. Také vládní úvěr ve výši 100 
milionů Kčs, poskytnutý Alžírsku během Ben Bellovy návštěvy, byl čerpán jen z jedné třetiny 
a další čerpání se nepředpokládalo. Poněkud lepší byla situace ve  vědecko-technické 

spolupráci: v roce 1968 v Alžírsku působilo asi 200 československých expertů. V kulturní 
spolupráci stojí za zmínku spolupráce rozhlasů a zejména televizí, o kterou se zasloužil 
především ředitel Československé televize Jiří Pelikán.101 
 

Maroko 
 

Ve vztazích Československa k Maroku hrála více než u jakékoliv jiné bývalé 
francouzské kolonie roli tradice z předválečné doby. Kontinuita je patrná zejména 
v obchodních stycích. Maroko bylo před válkou, těsně po válce i v 60. letech XX. století 
největším Československým obchodním partnerem ze všech francouzských a později 
i bývalých francouzských kolonií.102  

Pouze v letech 1959–61 připravila v rámci bývalých francouzských kolonií Maroko ve 
výši obratu obchodu s Československem o prvenství Guinea. Základem československo-

guinejských hospodářských vztahů však byly velkorysé československé úvěry, jejichž 
následující nesplácení vzájemný obchod radikálně snížilo. Naproti tomu obrat vzájemného 
obchodu s Marokem, měl přes určité dílčí výkyvy v 60. letech XX. století, stoupající trend. 
Maroko bylo pro Československo významným odbytištěm strojírenských výrobků, 
spotřebního zboží a cukru, dováženy byly naopak fosfáty, rudy a citrusy.  

V polovině 60. let XX. století se československo-marocké obchodní vztahy dostaly 

do nerovnováhy. Československo mělo vůči Maroku značnou pasivní bilanci, která překročila 
limitní hranici 30 milionů Kčs. 

V zájmu vyrovnání pasivního obchodního salda Československa byly dohodnuty 
dodávky československých těžkých zbraní do Maroka v celkové výši 18 milionů USD  
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(129 milionů Kčs). Tento objem dodávek byl následně ještě navýšen na konečných 
22,4 milionů USD. Jednalo se hlavně o 129 tanků T-54 s náhradními díly a municí, 36 ks 
protiletadlových kanónů 85 mm včetně rádio-lokátorů a náhradních dílů.103 

Ještě do konce roku 1967 bylo v Brně vyškoleno 30 marockých instruktorů, kteří po 
návratu do vlasti vedli společně s  16 československými experty šestiměsíční kurz osádek 
dodaných zbraní. V letech 1968–1970 pak bylo v Československu vyškoleno nejméně  
99 marockých vojáků.104 

 
Tunisko 

 
Československo uznalo tuniskou nezávislost 20. června 1956 a hned začalo usilovat  

o navázání diplomatických vztahů. Tento proces byl složitý a zdlouhavý, protože byl tlumen 
silnou francouzskou pozicí v zemi a francouzským vlivem, stejně jako orientací tuniského 
vedení na Spojené státy. Společné vyhlášení o navázání diplomatických vztahů a vzájemném 
zřízení zastupitelských úřadů na úrovni velvyslanectví bylo vydáno 30. července 1959. 
Vzájemná spolupráce ovšem víceméně stagnovala i po otevření zastupitelských úřadů.105  

Zásadně ji odblokovala až tunisko-francouzská krize v roce 1961 v důsledku 
ozbrojeného konfliktu v lokalitě francouzské letecké a námořní základny v Bizertě. 
Československo se postavilo v Organizaci spojených národů na stranu pozice Tuniska, čím si 
vysloužilo jeho uznání. Vzájemná hospodářská spolupráce se začala prudce rozvíjet tempem, 
které se dá srovnávat s krátkým obdobím úspěšného rozvoje vztahů s  Guinejí. Kromě toho 
Československo využilo odchod francouzských expertů ze země k vysílání svých specialistů, 
po kterých byl v zemi značný odbyt. V Tunisku se uplatnili hlavně československé 
zdravotnické týmy a jednotlivci, geologové, lektoři odborného školství. Na rozdíl od jiných 
zemí Tunisko dokázalo bez problémů splácet své finanční závazky za vyslané československé 
experty. 

Zatímco v listopadu 1961 pracovalo v Tunisku jen 21 expertů (14 strojírenských 
techniků a 7 lékařů), v dubnu 1965 to již bylo 185 expertů (z toho 70 lékařů 

a 21 zdravotníků). Počet tuniských praktikantů zaučujících se v Československu se ve stejné 
době zvýšil z 19 na 32 osob.106  

Stejně dynamicky se rozvíjely také obchodní styky: zatímco v roce 1958 činil 
československý vývoz do Tuniska 4,7 milionů a dovoz 3,7 milionů korun, v roce 1964 dosáhl 

hodnoty 20,6 milionů a 15,5 milionů korun.107  
Československý vývoz představovalo především spotřební zboží jako sklo a  keramika, 

dovozními položkami byly zejména fosfáty, železná ruda a olivy. Četnost vzájemných návštěv 
vysokých představitelů obou zemí se pozitivně odrazila ve značném počtu podepsaných 
smluvních dokumentů o bilaterální spolupráci. Tyto vztahy úspěšné spolupráce jsou o to 
významnější, že v Československu nebylo Tunisko nikdy řazeno k zemím „přednostního 
zájmu“ a nepočítalo se ani s  tím, že by se mohlo vyvíjet jinou než kapitalistickou cestou. 
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Vztahy a spolupráce s dalšími zeměmi Afriky procházely složitým vývojem od politické 
rezervovanosti a zdrženlivosti některých afrických zemí až po turbulentní vztahy prudkého 
optimistického rozvoje spolupráce, následného ochlazení a znovuobnovení limitované 
spolupráce, jako tomu bylo v případu Guineje, nebo totálního úpadku spolupráce a zklamání 
vedoucího k uzavření československého velvyslanectví, jak k tomu dospěly vztahy Česko-

slovenska s Mali, nebo s Togem.  
Čad byl jedinou bývalou francouzskou kolonií, se kterou nemělo Československo 

téměř žádné styky. Omezené styky existovaly s  Dahome (dnešní Benin), kde vnitřní vývoj 
v jistém období naznačoval, že se bude ubírat „nekapitalistickou cestou“, než se v roce 1965 

ujal moci generál Sogla, který tyto náznaky vyloučil. Československo uznalo Gabon hned 
v den vyhlášení nezávislosti 17. srpna 1960. Vzhledem k silnému vnitřnímu odporu v Gabonu 
vůči spolupráci se zeměmi sovětského bloku k žádné spolupráci prakticky nedošlo. Styky se 
omezily na řídké kontakty představitelů obou zemí. Obdobně se vyvíjela situace ve vztazích 
Československa a Horní Volty, které dospěly k navázání vzájemných diplomatických styků na 
úrovni velvyslanectví až v červnu 1968. Styky s Kamerunem se odehrávaly v mezích zájmu  

o získání československé pomoci. Vzhledem k tomu, že existovalo podezření, že vládní 
pomoc bude zneužita k osobnímu prospěchu vedoucích představitelů, Československo ji 
neposkytlo. Vztahy se nerozvíjely, byly poznamenány vzájemnou nedůvěrou. Diplomatické 
styky byly navázány až v roce 1990. Vztahy s republikou Kongo-Brazzaville byly poznamenány 
zklamáním partnerské strany z toho, že Československo v zájmu udržení vyvážených vztahů 
v regionu nevyhovělo žádosti o dodávky zbraní. Až v roce 1965 poskytla československá 
rozvědka bezpečnostním složkám Konga-Brazzaville dodávky lehkých zbraní, dopravních 
prostředků a technického vybavení. Kvůli neuspokojivé obchodní výměně styky stagnovaly  
a v roce 1969 došlo k uzavření československého velvyslanectví, o jehož znovuotevření bylo 
rozhodnuto až v srpnu 1979. Vztahy Československa s  Madagaskarem, nebo s Pobřežím 
slonoviny byly zanedbatelné, podobně, jako s Nigerem a Středoafrickou republikou.108 

 
Období 1968–1989 

 
Sovětská invaze v srpnu 1968 znamenala na určitý čas vyřazení Československa   

z afrických mezinárodních vztahů – jednak kvůli čistkám, kterými se Husákův režim zbavil 
svých nejkvalifikovanějších „kádrů“ v diplomacii i rozvědce, jednak kvůli reakci některých 
afrických států (Tanzanie a Zambie), které okupaci odsoudily. V druhé polovině 
sedmdesátých let československá zahraniční politika výrazně zaostávala za  sovětskou  
a východoněmeckou, v některých případech ovšem dokonce i  za bulharskou. Rozsáhlé úvěry 
v řádu desítek miliónů dolarů poskytované Angole a Etiopii se ukázaly být buď nenávratnými 
nebo nebyly vůbec čerpány. Úpadek, který československý režim poznamenal ve druhé 
polovině osmdesátých let, zbavil československou politiku vůči Africe zbytků jakékoli 
iniciativy.109 
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Angola 
 
Československo v roce 1976 v průběhu občanské války bezplatně poskytlo několik 

dodávek vojenského materiálu (dělostřelecké náboje za 34 miliónů korun vyžádaných pro 
kubánská vojska v Angole Fidelem Castrem a lehké kulomety za šest a půl miliónu korun 
pro angolskou armádu). Dalších patnáct tisíc samopalů pak Angola získala na základě 
výhodného československého úvěru.110 V červnu 1982 pak byl bezplatně dodán další 
vojenský a zdravotnický materiál za více než jedenáct miliónů korun. Pomoc byla 
zdůvodňována očekáváním, že Angola bude schopna úvěry stejně jako obchod 

s Československem financovat z prostředků získaných z těžby ropy, diamantů a jiných 
vzácných surovin. Vedle vývozu sedmi set nákladních vozů Tatra dopravujících například 
angolskou kávu do místních přístavů se Československo v zemi angažovalo především 
vysláním několika desítek expertů (v polovině roku 1979 už jich bylo 41), kteří měli nahradit 
část odcházejících portugalských odborníků. Nicméně na začátku osmdesátých let 
československý vývoz prudce klesal, Angola přestávala za československé zboží platit a 

nabízela za něj jen svoje předražené suroviny. Nesplácení československých pohledávek 
(na konci roku 1983 šlo o 330 miliónů korun) bylo překážkou dalších projektů hospodářské 
spolupráce.111 
 

Dahome (později Benin) 
 
V období po státním převratu generála Sogla (1965) se v roce 1972 po dalším 

ozbrojeném puči zmocnil vlády podplukovník Mathieu Kerékou, který si  získal podporu států 
komunistického bloku, protože jeho revoluční vláda se přihlásila k marxismu. Dahome se 
následně přejmenovala na Lidovou republiku Benin. Bylo plánováno, že se koncem 
sedmdesátých let otevře zastupitelský úřad Československa v hlavním městě Beninu. Z toho 
nakonec sešlo, protože obrat vzájemné obchodní výměny byl téměř nulový a  Československo 
se nakonec v zemi nijak neprosazovalo.112 

 
Horní Volta (dnešní Burkina Faso) 

 
Vztahy Československa s  Burkinou Faso se vyvíjely obdobně jako s  Beninem. Ještě 

v 70. letech XX. století se partnerská země zajímala o dovoz československých zbraní 
a delegace československých obchodních kruhů navštívila Burkinu Faso, aby zmapovala 

možnosti hospodářské spolupráce. Naši experti dospěli k závěru, že v Burkině Faso není 
jediná oblast vhodná oblast k rozvoji dvoustranné ekonomické spolupráce. V roce 1968 byly 
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navázány vzájemné diplomatické styky a v roce 1983 se po státním převratu dostal k moci 
levicově orientovaný kapitán Thomas Sankara. Československo na znak své podpory jeho 
režimu zaslalo do Burkiny Faso symbolickou pomoc několik tun sušeného mléka. Zdálo se, že 
by mohl nastat vhodný čas k oživení vzájemných styků. Poté, co byl Sankara zavražděn, tak 
vzájemné styky zůstaly zmraženy na nulovém bodě.113 

 
Etiopie 

 
S Etiopií udržovalo československou vztahy už dlouho před únorem 1948. Začátek 

studené války však obě země rozdělil. Po revoluci v druhé polovině roku 1974 došlo 
k obměně politického vedení země a novým představitelem státu se stal podplukovník 
Mengistu Haile Mariam. Díky dobrým vztahům mezi Československem a Etiopii došlo v roce 
1977 k oživení dříve dohodnutých plánů (např. rozšíření muniční továrny v Addis Abebě)  
a poskytnutí dodávek zbraní v řádu několika miliónů korun. Koncem sedmdesátých let 
Československo dokonce poskytlo úvěr ve výši 45 miliónů dolarů a věnovalo zásilku psacího 
papíru a sešitů za půl miliónu korun etiopské kampani proti negramotnosti. V následujících 
letech (1980-1984) postihlo Etiopii sucho a země byla zmítána občanskou válkou. V důsledku 
toho byla poskytnuta Československem humanitární pomoc ve formě zásilek potravin  
a léků.114 

 
Jihoafrická republika 

 
Jižní Afrika byla oblíbenou destinací československých diplomatů, a to nejen z jejich 

osobního pohledu. Československý export do Jihoafrické republiky představoval na Afriku 
výjimečný, lukrativní a spolehlivý zdroj deviz. Až následkem tlaku Jihoafrické komunistické 
strany a Afrického národního kongresu byl v roce 1963 zrušen československý generální 
konzulát a na základě rozhodnutí Sovětského svazu byla v následujícím roce zastavena 
vzájemná obchodní výměna. 

Sedmdesátá léta naznačila možnost renezance vzájemné hospodářské spolupráce. 
Návštěva delegace Afrického národního kongresu (ANC) v Praze v červnu 1979 přinesla 
zájem partnerů o československou pomoc. Zájem byl především o vojenský speciál, který 
však bylo těžké dopravit vojenským bojůvkám ANC, které se nenacházely na území 
Jihoafrické republiky, ale byly cvičeny v zahraničí. Proto dodávky vojenského materiálu 
představovaly jen malou část pomoci. Její hlavní položky představovaly potraviny, oblečení a 
jiné druhy spotřebního zboží. Na konci 80. let se stali tří představitelé ANC včetně vězněného 
Nelsona Mandely nositeli československého řádu přátelství. 

Vztahy s Kamerunem se rozvíjely díky přímé spolupráci se Svazem národů Kamerunu 
(UPC) už v 60. letech. V 70. letech ovšem došlo k rozkolu v UPC a nové vedení nedůvěřovalo 
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komunistickému satelitu, takže vzájemné vztahy zůstávaly na nule. Diplomatické styky mezi 
Československem a Kamerunem byly navázány až v roce 1990. 

Obdobně tomu bylo ve vztazích Československa s Keňou, která byla původně u nás 
vyhodnocena jako jeden z nejperspektivnějších a nejslibnějších východoafrických států 
vhodných ke spolupráci a získala také československou pomoc. Následné soupeření ve 
vedení Keňské africké nacionální unie mezi levicovými stoupenci a jejich odpůrci vedlo k 
rozkolu a k vítězství prozápadních sil. Několik československých diplomatů bylo ze země 
vykázaných kvůli stykům s  levicovými představiteli a do konce 80. let XX. století zůstalo 
Československo v Keni bez jakéhokoli vlivu.115 

Vztahy s Mosambikem byly v 60. letech poznamenány Československou nedůvěrou 
vůči tehdejšímu vedení, nicméně na základě jeho žádosti poskytlo v roce 1965 Mosambiku 
vojenskou pomoc ve formě dodávek lehkých ručních zbraní. V roce 1981 Československo 
dodalo do Mosambiku vojenský materiál v hodnotě 11 milionů korun a byla navázána 
dokonce spolupráce tajných služeb. V polovině 80. let utlumilo svou pomoc a zastavilo 
vysílání svých expertů do Mosambiku. 

 
Namibie 

 
Od počátku sedmdesátých let Československo udržovalo s  Namibií přátelské vztahy. 

Především s politickým hnutím bojujícím za nezávislost Namibie „The South West Africa 
People’s Organisation (SWAPO)“, kterému československé Ministerstvo národní obrany 
uvolnilo vojenský materiál za skoro deset miliónů korun (minomety, pistole, samopaly, 
kulomety a pušky i s municí). Československo dokonce poskytlo i útočiště pro děti  
z namibijských uprchlických táborů, které na začátku devadesátých let byly repatriovány do 
nezávislé Namibie.116 

V Somálsku fungoval československý zastupitelský úřad od 24. prosince 1960. 
V průběhu 70. let, za vlády Siada Barre, který směřoval vývoj země směrem k výdobytkům 
„vědeckého socializmu“, poskytlo Československo jeho zemi několikrát humanitární pomoc. 
V roce 1976 pak jeho vláda získala od Československa vojenskou pomoc v hodnotě 
15 milionů korun. Následný vývoj ukázal nevyzpytatelnost vývoje v afrických zemích, když se 
armáda režimu v roce 1977 postavila na stranu somálských separatistů v Ogadenu. Bylo to 
fiasko a katastrofální omyl, který jsme nedokázali předvídat. Následný koordinovaný postoj 
Sovětského svazu a jeho satelitů včetně Československa vedl ke zmrazení vztahů se 
Somálskem.117 
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Tanzanie 
 

Československo bylo činné i v Tanzanii, kam v roce 1973 prodalo desítky vojenských 
obrněných transportérů SKOT a poskytlo Tanzanii v roce 1987 bezplatnou vojenskou pomoc 
formou dodávky vojenského materiálu v hodnotě 23 mil. korun.118 

Dosavadní přehled dokumentuje, že v některých afrických zemích zaznamenávala 
československá politika radikální změny svého zaměření v závislosti prudkých změnách 
vnitropolitického vývoje. Typickým příkladem toho je Uganda, se kterou Československo 
rozvíjelo přátelské vztahy za působení vlády premiéra a  následně prezidenta Oboteho. Tyto 
vztahy dospěly k opatrným kontaktům s následující diktaturou Idiho Amina, který začínal 
svou kariéru jako seržant francouzské armády, po návratu do své vlasti se dopracoval až na 
pozici absolutního diktátora a likvidátora svých odpůrců, který jako obdivovatel 
a napodobitel životního stylu císaře Napoleona, přivedl zemi, za tiché asistence Francie  

k totálnímu hospodářskému rozvratu. Československo naštěstí uzavřelo svoje diplomatické 
zastoupení v Ugandě ještě před zahájením ugandsko-tanzanské války vyprovokované Idim 

Aminem. 
 

Zambie 
 

V šedesátých letech si Československo vypracovalo dobré obchodní vztahy se  Zambií, 
jelikož mělo dobré vztahy s  představiteli politického hnutí „United National Independence 
Party“. V polovině sedmdesátých let působilo v Zambii nejvíce československých expertů ze 
všech států subsaharské Afriky. Československo dále poskytlo Zambii úvěr 20 mi lionů USD na 
nákup československých strojů a zařízení.119  

Československo mělo ze začátku sedmdesátých let nejasný postoj k probíhajícím 
událostem v Zimbabwe, jelikož podporovalo politické hnutí, které se rozpadlo na dva 
samostatné celky. Koncem osmdesátých let ale došlo k určitému posunu a Československo 
poskytlo Zimbabwe v roce 1986 bezplatně výzbroj v hodnotě 3 milionů korun Kčs. 120 
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Spolupráce a pomoc České republiky státům Afriky od roku 2000  
 

Agenda pro zahraniční politiku České republiky 2019 (Agenda 2019) 
 

Vzhledem k mezinárodnímu měřítku bezpečnostních hrozeb má stabilizace Sahelu  
v současnosti zásadní dopad na bezpečnost Evropy, a tedy i na Českou republiku. Je proto  
v zájmu České republiky přispět k uklidnění situace v  regionu a k jeho stabilizaci a rozvoji. 
Česká republika se v Mali angažuje prostřednictvím evropských nástrojů nebo mezinárodních 
organizací. 

 

Tomáš Petříček ve svém nástupním projevu v roce 2019 vymezil subsaharskou Afriku 
jako jeden z nových vektorů zahraniční politiky. Začátkem roku 2020 došlo k otevření 
zastupitelského úřadu v Mali, kde se nachází druhý největší český kontingent. Hlavním 
důvodem, proč je v Mali umístěn druhý největší kontingent je ten, že „jde o zdrojové regiony 

migrace, kde bychom chtěli rozvíjet naši pomoc. Aby to bylo možné, musíme mít zastoupení 
přímo na místě“.121 

V Agendě 2019 je zmíněno, že oblast Sahelu je nestabilní oblastí, která má  přímé 
dopady i na evropskou bezpečnost.122 V oblasti Sahelu dochází ke zvýšení teroristických 
útoků proti malijským představitelům veřejné správy, bezpečnostním složkám a členům 
mezinárodních misí. Záměrem poskytování humanitární pomoci v oblasti je řešit migraci 
přímo v zemi původu a prvního útočiště.123 
 

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky  
 

Obecný rámec zahraniční rozvojové spolupráce 
 
Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je integrální součástí zahraniční politiky České 

republiky. Legislativním základem naplňování zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky je zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci  a humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí (Zákon o ZRS). Koncepčním rámcem Zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky je Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
2030 (dále jen „Strategie České republiky 2030“), která navazuje na Strategický rámec České 
republiky 2030 a na Koncepci zahraniční politiky České republiky.124 Jedná se o koncepční 
dokument, ve kterém jsou vyjmenovány cíle a nastíněn budoucí vývoj rozvojové spolupráce 
České republiky.  
                                                 
121

 OTTO, Pavel. Africe musíme pomáhat aktivněji, říká ministr zahraničí Tomáš Petříček. E15, 17. XII. 2018 
https://www.e15.cz/domaci/africe-musime-pomahat-aktivneji-rika-ministr-zahranici-tomas-petricek-1354653 
122

 BORČANY, Vít a Pavlína JANEBOVÁ, ed. Agenda pro českou zahraniční politiku 2019 . Praha: Asociace pro 
mezinárodní otázky, 2019. ISBN 978-80-87092-66-8.  

http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2019/10/agenda2019_CZE_oprava.pdf 
123

 Návrh Senátu na působení si l  a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 
2018 až 2020 s výhledem na rok 2021. Senát Parlamentu České Republiky, 2018, s. 11.  
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87392/73261 
124

 Strategický rámec Česká republika 2030 byl schválen usnesením vlády č. 292 ze dne 19. dubna 2017.  
Koncepce zahraniční politiky České republiky byla přijata usnesením vlády č. 563 z 13. července 2015. 
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Rozvojová spolupráce probíhá v souladu s prioritami zahraniční politiky České 
republiky 125 a vychází z Globální strategie Evropské unie126, která nastínila komplexní vizi 
vnějšího evropského angažmá.127 

Česká rozvojová spolupráce v součinnosti s humanitární pomocí vytváří možnosti pro 
podporu stabilizace zemí postižených konflikty a katastrofami. Přispívá ke snižování chudoby 
ve světě a posiluje tím i svou bezpečnost, jelikož řeší problémy přímo v místě dění. 

Hlavní cíle a priority České republiky v rozvojové a humanitární oblasti: 

 

 řádná demokratická správa věcí veřejných; 
 udržitelné nakládání s přírodními zdroji; 
 ekonomická transformace a růst; 
 zemědělství a rozvoj venkova; 
 inkluzívní sociální rozvoj.128 

 

Naplňování uvedených cílů bude průřezově spojeno s podporou mírových 
a inkluzívních společností, přístupu všech ke spravedlnosti, odpovědného, participačního  
a reprezentativního rozhodování a budování odolných, efektivních, odpovědných  
a transparentních institucí na všech úrovních.129 

 
Pohled tuzemské společnosti na rozvojovou spolupráci  
 
Míra vnímání rozvojové spolupráce jako nástroje snižování chudoby se liší mezi 

jednotlivými státními resorty. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky společně 
s Ministerstvem dopravy České republiky považují rozvojovou pomoc především za  nástroj 

podpory exportu. Ministerstvo životního prostředí České republiky klade důraz na 
udržitelnost rozvoje a Ministerstvo vnitra zase důraz na  bezpečnost.130 Obecně je na české 
politické scéně poměrně malý zájem o debatu ohledně rozvojové pomoci. Dochází 
k rozkolům, co se týče cílů zahraniční rozvojové pomoci „Není jasné, zda má být rozvojová 

                                                 
125

 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: 2018–2030. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2017. http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf 
126

 Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (2016). Databáze strategií. 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/eu/strategie/globalni -strategie-zahranicni-a-bezpecnostni-politiky-eu-
2016?typ=struktura 
127

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: 2018–2030. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2017, s. 6. 
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf 
128

 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České repub l iky: 2018–2030. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2017, s. 10. 

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf 
129

 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: 2018–2030. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2017, s. 10. 
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf 
130

 HORKÝ, Ondřej. Česká rozvojová spolupráce: Diskursy, praktiky, rozpory. Praha: SLON, 2010, s. 37-38.  
ISBN 978-80-7419-040-7. 
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pomoc politicky podmíněná dodržováním lidských práv, či proudit přímo chudým bez ohledu 
na jejich politické zastoupení“.131 

Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2018 je obecná podpora veřejnosti pro 
rozvojovou spolupráci spojena s malou informovaností.132 Podle výzkumu občané získávají 
informace o rozvojové pomoci nejčastěji z televize (70 %), od příbuzných, kolegů nebo přátel 
(29 %) nebo na online sociálních sítích (27 %). Jako zdroj informací v nejmenší míře uvádějí 
místní či regionální rozhlas (5 %). 

Necelá polovina (48 %) všech respondentů v České republice se domnívá, že  finanční 
pomoc rozvojovým zemím je efektivní způsob, jak řešit chudobu, což představuje od roku 
2016 pokles ve výši čtyř procentních bodů a hodnotu mnohem nižší, než je průměr Evropské 
unie ve výši 71 %. Zatímco 60 % respondentů se domnívá, že by výdaje měly v budoucnu 
dosahovat stávající úrovně, více než jeden z pěti respondentů (22 %) si myslí, že na pomoc 
rozvojovým zemím by mělo být vynakládáno méně peněz – přestože respondenti v nižší míře 
uvádějí, že by měly být výdaje nižší než v roce 2016 (– 6 %) Pouze 12 % se domnívá, že by se 
podpora měla zvýšit.  
 

Humanitární pomoc České republiky v Africe 
 

Česká republika poskytuje humanitární pomoc do zahraničí v souladu se zásadami 
Dobrého humanitárního dárcovství, s důrazem na lidskost, nestrannost, neutralitu 
a nezávislost133, a to okamžitou pomoc do zemí s naléhavými humanitárními potřebami  
v důsledku katastrof či konfliktů i komplexní asistenci zemím a regionům postiženým 
dlouhodobými humanitárními problémy v důsledku celkové křehkosti. 

Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je definována zákonem č.  151/2010 
Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí  
a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 151/2010 Sb.“). Konkrétně v § 2 písm.  
b) zákona č. 151/2010 Sb. je popsán cíl humanitární pomoci, kdy se jedná o: „souhrn činností 
hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, 
zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, 
jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich 
vzniku a negativním následkům“.134  

Další definicí humanitární pomoc je to, že se jedná o „pomoc, která zachraňuje lidské 
životy, zmírňuje útrapy obyvatel a pomáhá obětem katastrof opět se postavit na vlastní 
nohy. Humanitární pomoc zpravidla reaguje na momentální krizi. Nejčastěji je potřeba  

v případě válečných konfliktů nebo přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, záplavy či 
sucha způsobující hladomor. 

                                                 
131

 HORKÝ, Ondřej. Česká rozvojová spolupráce: Diskursy, praktiky, rozpory. Praha: SLON, 2010, s. 39. 
ISBN 978-80-7419-040-7. 
132

 European Union Citizens and Development Cooperation. European Commission. 2018. 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/etSurveyDetail/surveyKy/2202 
133

 24 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship. Good Humanitarian Donorship. 
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles -good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html 
134

 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí  
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů . 
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Z uvedeného vyplývá, že humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či 
lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích 
i při prevenci katastrof. 

Humanitární pomoc se prolíná, zejména v Africe, se Strategii zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky 2018-2030135 (mezi prioritní země dvoustranné rozvojové 
spolupráce lze zařadit zejména Etiopii, Zambii a země Sahelu). 

Humanitární pomoc cizím zemím je financována z prostředků přidělených z rozpočtu 
ministerstva zahraničních věcí. 

Z tohoto rozpočtu lze financovat humanitární pomoc poskytovanou v zahraničí 
zejména ve formě:136 

 

 finanční – peněžní dary mezinárodním organizacím, granty místním nevládním 
organizacím a dalším institucím v cílových zemích, dotace českým humanitárním 
neziskovým organizacím, souhlasy s čerpáním pro zastupitelský úřad České republiky 
v cílové zemi: „dne 20. prosince 2019 ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí 

naléhavé humanitární pomoci Zambii, jedné z prioritních zemí dvoustranné zahraniční 
rozvojové spolupráce. Pomoc ve výši 5 milionů Kč, která bude poskytnuta  
z humanitárního rozpočtu na rok 2020, je určena na distribuci osiva pro zemědělce  
v oblasti Mongu postižené rozsáhlým suchem. Pomoc bude realizována v součinnosti 
se Zambijským červeným křížem“.137 

 materiální – v součinnosti s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru  
 České republiky, se Správou státních hmotných rezerv, připadně s firmami, 
neziskovými organizacemi a zastupitelskými úřadý České republiky v zahraničí) 
– zpravidla v rámci okamžité́ pomoci;  

 expertní. 
 
Poskytování humanitární pomoci se globálně řídí základními mezinárodními 

humanitárními principy: 
 lidskosti (cílem je záchrana lidských životů); 
 nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti); 
 neutrality (humanitární pomoc nestraní ́žádnému aktérovi případných konfliktů); 
 nezávislosti (pomoc se neřídí ́politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce).138 
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 Operační strategie humanitární pomoci  České republiky na rok 2018. Ministerstvo zahraničních věcí České 
Republiky. https://www.mzv.cz/fi le/2781006/_1_StrategieHP2018.pdf 
136

 Operační strategie humanitární pomoci České republiky na rok 2018. Ministerstvo zahraničních věcí České 
Republiky. https://www.mzv.cz/fi le/2781006/_1_StrategieHP2018.pdf 
137

 Humanitární pomoc České republiky v průběhu roku 2020. Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/humanitarni_pomo
c_cr_v_prubehu_roku_2020.html  
138

 24 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship. Good Humanitarian Donorship. 
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles -good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html 
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Dotace humanitární pomoci pro rok 2020  
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky hraje v České republice roli 

koordinátora veškeré zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České 
republiky. Věnuje se hlavně otázkám, kam a jakou pomoc směřovat a plánuje rovněž 
celkovou sumu finanční pomoci.  

Koncem roku 2019 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čtyři 
dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2020. 

Vyhlášeny jsou následující dotační programy: 
 podpora aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof a odolnost 

(zařazené země: Etiopie, Indonésie, Kambodža, Zambie); 
 komplexní humanitární krize (Afghánistán, Barma/Myanmar, Etiopie, Mali, Niger, 

Ukrajina, Zambie); 

 okamžitá pomoc (Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko).139 

 

Tuzemské nevládní neziskové organizace působící v Africe 
 

Hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka je humanitární organizace a mírové sdružení 
dětí z mateřských a základních škol v České republice a na Slovensku. Od roku 2000 
platforma spolupracuje s Armádou České republiky a s  především vojáky v mírových misích. 
V současné době existují projekty zaměřující se na pomoc dětem v Mali a v Středoafrické 
republice, kam je posílána humanitární pomoc formou školních potřeb (sešity, tužky, kreslící 
potřeby a podobně).140 Stejně tak i do Středoafrické republiky je posílána pomoc formou 
školních potřeb.141 

 
Charita Česká republika je nezisková humanitární organizace zřizovaná římsko-

katolickou církví. V Jižním Súdánu spolupracovala Charita Česká republika s další významnou 
českou organizací Český červený kříž, kde společně zajišťovaly distribuci potravinových 
balíčků v podobě energeticky hodnotných arašídových past. Stejně jako předchozí organizace 
Charita České republiky podporuje i projekty rozvojové spolupráce. Zajišťuje například 
kvalitnější zdravotní péči těhotným ženám a maminkám v Zambii.142 

 

CARE Česká republika je mezinárodní humanitární organizace, která se soustřeďuje 
na oblast Sahelu, Nigeru a Čadu. V těchto oblastech se snaží pomoct zneužívaným ženám  
                                                 
139

 Humanitární dotace 2020 – vyhlášení. Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitar
ni_dotace_2020_vyhlaseni.html  
140

 ZOUBEK, Jaroslav. Čeští vojáci ve spolupráci s hnutím Stonožka předali  pomůcky dětem ve školách  
v Bamaku. Ministerstvo obrany České republiky, 28. VI. 2019.  

http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/ll/zprav/cesti -vojaci-ve-spolupraci-s-hnutim-stonozka-predali-
pomucky-detem-ve-skolach-v-bamaku-213304/ 
141

 ŠIMÍČEK, Jakub. Středoafrická republika. Hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka. 
http://www.stonozka.org/stred-afrika.html 
142

 Humanitární pomoc. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity Česká republika. 
https://svet.charita.cz/codelame/humanitarni -pomoc/ 
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a dívkám. Na jihu Etiopie se zase soustřeďuje na pastevce a vliv klimatických změn na jejich 
životy a obživu.143 
 

Nevládní organizace SIPIRI od roku 2006 působící v Středoafrické republice. 
Podporuje projekty v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství.144 

 

Nevládní organizace boNGO Worldwide působí od roku 2006 v oblasti rozvoje 
venkova v jižní Malawi. V současnosti boNGO v Malawi podporuje dva komunitní programy 
(školící centrum učitelů předškol Umodzi-Mbame ve vesnici Juma v oblasti Mbame 

a komunitní centrum Tiyende Pamodzi ve vesnici Kantimbanye v oblasti Kantimbanye). 
 

Humanitární organizace ADRA se v roce 2019 zaměřila zejména na aktivity, které jsou 

navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě 

a zajistily prevenci před chorobami v Somálsku.145 

Mezi ukončené projekty lze vyjmenovat například „Pomoc obětem sucha“ v Africkém 

rohu a řadu dalších v Etiopii (zlepšení přístupu k vodním zdrojům, pomoc uprchlíkům  
a podobně).146 
 

Humanitární organizace Člověk v tísni v současné době realizuje projekt „Sbírka 
Postavme školu v Africe“. Z vybraných prostředků potom společnost Člověk v tísni realizuje 
stavbu jedné nebo více škol v Etiopii.147 
 

Od roku 2002 nevládní organizace Humanitas Afrika zprostředkovává pomoc dětem 
ve vesnické oblasti regionu Amasaman v jižní Ghaně v rámci programu podpory vzdělání 
s názvem Vaše dítě v Africe. Program je podpořen prací dobrovolníků, kteří pomáhají  
s organizací projektu v Čechách i v Africe.148 

 

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje 
odbornou zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích světa s více než 2 500 mezinárodních 
a 23 000 místních spolupracovníků. V zemích, ve kterých nefunguj í nebo zcela chybí jakékoliv 
zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic zdravotnickou péči, provozují kliniky, 
vykonávají chirurgické operace, bojují s  epidemiemi, provádějí očkovací kampaně.149 

 

                                                 
143

 CARE Česká Republika. https://www.care.cz/o-nas/care-ceska-republika/ 
144

 SIRIRI. https://siriri.org 
145

 Etiopie – Život zachraňující intervence pro komunity zasažené suchem v regionu Somali.  
Adventist Development and Relief Agency; ADRA. https://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni -
projekty/etiopie--zivot-zachranujici-intervence-pro-komunity-zasazene-suchem-v-regionu-somali 
146

 Humanitární projekty. Adventist Development and Relief Agency; ADRA.  

https://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni -projekty 
147

 Přehled afrických spolků a organizací. Hedvábná stezka – Cestovatelský portál. 2018. 
https://www.hedvabnastezka.cz/rady/africke-spolky/ 
148

 Přehled afrických spolků a organizací. Hedvábná stezka – Cestovatelský portál. 2018. 

https://www.hedvabnastezka.cz/rady/africke-spolky/ 
149

 Pojeďte na misi. Lékaři bez hranic. 2018. https://www.lekari -bez-hranic.cz/pojedte-na-misi  
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Tabulka: Celková podpora humanitárních organizací z České republiky v Africe. 
 

Země České humanitární organizace podporující 
zemi 

Etiopie ADRA  

Člověk v tísni  
CARE Česká republika 
Charita Česká republika 
Světlo pro svět Etiopie  

Mali Hnutí Na vlastních nohou Stonožka  
Lékaři bez hranic 

Zambie ADRA 
Lékaři bez hranic 

Somálsko ADRA  
Charita Česká republika  
Český červený kříž 

Ghana Humanitas Afrika 

Středoafrická republika SIRIRI 
 

Lékaři bez hranic působí v severním Mali od roku 2012. Poskytují zde lékařskou pomoc 
lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem. Organizace momentálně působí v okrese Ansongo, 
v regionu Gao, kde provozuje spádovou nemocnici se 48 lůžky a ještě jedno oblastní 
zdravotní středisko. V regionu Kidal, který se nachází severně od Gao, provozují Lékaři bez 
hranic dvě polikliniky přímo ve městě Kidal a další tři v okrajových oblastech.150 
 

Bezpečnostně-politické angažmá České republiky na mírových misích v  Africe 
 

Mise Organizace spojených národů – MINUSMA (United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali) 
 
Mali, kdysi francouzská kolonie a kulturní centrum západní Afriky, byla v lednu 2012 

decimována útoky koalice Tuaregů a islamistických teroristických skupin směřujících na jih 
země směrem k hlavnímu městu Bamako. Poté, co radikální islamisté obsadili město Konna 
v centrální části země, požádala Mali o pomoc Francii. Po neúspěšném společném úsilí 
Africká unie a Francie o vyřešení konfliktu, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 
pověřila multidimenzionální integrovanou stabilizační misi Organizace spojených národů 
MINUSMA, aby stabilizovala situaci v Mali. K destabilizaci země přispěl i vojenský puč 
z března 2012 kapitána Amandou Haya. Ten oznámil, že jeho vojáci ukončili nekompetentní 
režim v Bamaku.151 

                                                 
150

 Mali: Lékaři bez hranic varují před zneužíváním humanitární pomoci k politickým a vojenským účelům.  
Lékaři bez hranic. 2018. https://www.lekari -bez-hranic.cz/cz/clanek/mali -lekari-bez-hranic-varuji-pred-
zneuzivanim-humanitarni-pomoci-k-politickym-vojenskym 
151

 A Report: Pod vlajkou Organizace spojených národů. Praha, 2019, č. 1, s. 22. 
http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/ar1_2019.pdf 
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Mise MINUSMA působí v Mali od července roku 2013 na bázi jednoletého, pravidelně 
prodlužovaného mandátu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. O zřízení mise 
bylo rozhodnuto rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 2 100 ze dne  
24. dubna 2013.152 Mandát mise byl dále upraven rezolucí Rady bezpečnosti  Organizace 
spojených národů č. 2 227 ze dne 29. června 2015.153 Stěžejním bodem tohoto mandátu je 
podpora implementace Mírové dohody z roku 2015 (Dohoda pro mír a usmíření v Mali 
vycházející z procesu Alžíru), podepsané mezi koalicí tuarežských rebelských s kupin 
a malijskou vládou.154 Mírová dohoda byla dojednána pod hlavičkou Organizace spojených 

národů a má za cíl nastolit mír a stabilitu v severní části země, kde se od 60. let XX. století 

(kdy Mali získalo nezávislost na Francii) zrodilo mnoho tuarežských povstání a, která rovněž 
poskytuje útočiště řadě teroristických skupin přímo či nepřímo napojených na Al-Káidu 

a další.155  
Mise dohlíží na zapojení signatářských ozbrojených skupin (tj. Tuaregů), usnadňuje 

politické usmíření, pomáhá při integraci vysídlených osob, poskytuje humanitární pomoc 
a spolupracuje s malijskými orgány na podpoře a ochraně lidských práv. Mezi další cíle patří 
ochrana civilistů a usnadnění národního a místního dialogu. Boj proti terorismu není součástí 
mandátu. Neustálé teroristické útoky však vážně omezily schopnost mise MINUSMA účinně 
plnit své poslání. 

Mise v současné době čítá 15 365 zaměstnanců a rozpočet přibližně jedna  miliarda 
USD. Obnovení mandátu nebude jednoduché. Zatímco Spojené státy americké vyvinuly 

značný tlak na snížení celkového rozpočtu na mírové operace Organizace spojených národů, 

znepokojivý vývoj v Mali vyžaduje důkladné přezkoumání mandátu MINUSMO, hlavně, pokud 
jde o jeho příspěvek k mírovému procesu a jeho reakci na zhoršující se situaci v zemi, zejména 

pokud jde o centrální Mali.156 

Rada jednomyslným přijetím rezoluce 2 164, ze dne 25. června 2014, dále rozhodla, 
že by se mise měla zaměřit na povinnosti, jako je: 

 
 podpora a ochrana lidských práv;  

 podpora humanitární pomoci;  
 zachování kulturního dědictví; 
 podpora národního a mezinárodního práva; 

 pomoc při obnově státní moci, bezpečnostního sektoru, při prosazování a  ochraně 
lidských práv v této zemi. 
 

                                                 
152

 MALI (MINUSMA). Ministerstvo obrany České republiky. 
http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/minusma/mali -_-minusma-118539/ 
153

 MALI (MINUSMA). Ministerstvo obrany České republiky. 

http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/minusma/mali -_-minusma-118539/ 
154

 MALI (MINUSMA). Ministerstvo obrany České republiky. 
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/minusma/mali -_-minusma-118539/ 
155

 A Report: Pod vlajkou Organizace spojených národů. Praha, 2019, č. 1, s. 15. 
http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/ar1_2019.pdf 
156

 About MINUSMA. MINUSMA. 2020 https://minusma.unmissions.org/en/about-minusma 
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Rada bezpečnosti Organizace spojených národů prostřednictvím rezoluce 2164 
vyzvala ozbrojené skupiny a malijskou vládu k dodržování příměří podepsaného 18. června 
2013 a 23. května 2014 a k zahájení mírových jednání. 
 

Současný vývoj Mise MINUSMA 

 
V roce 2014 vzrostl počet útoků vůči členům MINUSMA. Od roku 2015 došlo podle 

Dohody z Alžírska k určité demobilizaci bojovníků a zřízení přechodných správ v severní Mali, 
které mají podobu okresů. Pozitivním faktem je to, že za poslední dva roky nedošlo k žádným 
bojům mezi stranami Dohody z Alžírska (mezi vládou, jejími spojeneckými sílami (Plateform) 
a CMA). 

Násilí na severu země je způsobeno džihádistickými silami působícími pod Groupe de 
Soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), která se neustále zaměřuje jak na signatáře 
Dohody z Alžírska, tak na mírové jednotky MINUSMA.  

Jedním z největších problémů tvoří konflikty mezi etnickými skupinami Dogon a Peul 

především v střední části Mali. 23. března 2019 došlo k zabití 160 příslušníků kmene Peul ve 
vesnici Ogossagou (Mopti), údajně dogonskou milicí. Vzhledem k zhoršující situaci, je mise 
MINUSMA kritizována vládou za to, že není aktivní v krocích proti rebelským skupinám. 
 

Mise Organizace spojených národů – Demokratická republika Kongo (MONUSCO) 
 
V návaznosti na misi MONUC byla v roce 2010 rezolucí č. 1925 Rady bezpečnosti 

Organizace spojených národů ustanovena mise MONUSCO. Stabilizační mise MONUSCO 
je největší misí na světě, tvoří ji 22 000 příslušníků. 

V Demokratické republice Kongo v rámci mise Organizace spojených národů 
(MONUSCO) působí od roku 2016 tři čeští vojenští pozorovatelé. Jejich hlavním úkolem je 
monitorování bezpečnostní, politické a vojenské situace.157  

Hlavním cílem mise je ochrana civilistů a ochránců lidských práv. Dalším cílem mise je 
podpora konžské vlády v jejích stabilizačních snahách a v konsolidaci demokracie. 

V současné době mise není schopna poskytnout bezpečnost na celém území 
Demokratické republiky Kongo, soustřeďuje se pouze na dílčí problémy. 
 

Mise Organizace spojených národů – Středoafrická republika (MINUSCA) 
 
Kvůli náboženskému konfliktu ve Středoafrické republice byla ustanovena rezolucí  

č. 2 149 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů v dubnu 2014 stabilizační mise 
MINUSCA. MINUSCA nahradila ve svém působení misi FOMAC. 

Cílem mise MINUSCA je ochrana civilního obyvatelstva (především žen a  dětí) na 
celém území země a peacebuilding.  

                                                 
157

 Český pozorovatel Organizace spojených národů: Bezpečnost v Kongu je nepředvídatelná. Deník.cz, 

9. I. 2016. https://www.denik.cz/z_domova/cesky-pozorovatel-osn-bezpecnost-v-kongu-je-nepredvidatelna-
20160109.html 
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Mise Evropék unie (European Union Training Mission, EUTM) v Mali 
 
Kontingent České republiky v Mali zajišťuje ochranu hlavního velitelství EUTM 

dislokovaného v hotelu Azalai (50 Km od hlavního města Bamako), zajištění hotovosti sil 
rychlé reakce QRF (Quik Reaction Forces) a doprovod příslušníků EUTM a zásobovacích 
konvojů.158 

Kontingent v africkém Mali posílil koncem loňského roku 2013 o sedmdesát vojáků  
a v současné Úkolové uskupení Armády České republiky v EUTM se tak rozrostlo na  sto 

dvacet osob. Z toho jsou čtyři instruktoři (z Chrudimského výsadkářského praporu). 
Kontingent působí v Mali v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky č. 1 276 z 29. června 2016 a č. 150 z 2018 k „návrhu na působení sil a prostředků 
rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na 
rok 2021“159 a usnesením Senátu Parlamentu České republiky č. 486 z 14. července 2016. 
Od poloviny roku 2020 převezme Česká republika od Francie (dříve zde Francouzská armáda 
působila v rámci své vlastní operace SERVAL, která byla zaměřená na bojové operace s cílem 
vytlačit ozbrojence na sever země, ale nadále působí už jen v rámci mise MINUSMA) velení 
EUTM.160 

Příslušníci Armády České republiky zajišťují ochranu instruktorů a vybraných osob 
mimo prostory základen.  

EUTM si klade za primární úkol výstavbu a výcvik malijské armády, která bojuje proti 
islámským radikálům i protivládním povstalcům.161 

Česká republika plánuje upevňovat vzájemnou bezpečnostní a politickou spolupráci 
v oblasti. Mezi její priority patří také rozvoj obchodní spolupráce. 

 
Mise Evropské unie – EU NAVFOR SOMALIA – OPERACE ATALANTA 
 
Evropská unie se zaměřila na nebezpečí somálského pirátství a ozbrojených loupeží 

na moři u Afrického rohu a v západním Indickém oceánu. Pirátství má dopad na celkovou 
bezpečnost v regionu včetně značného dopadu na mezinárodní obchod a námořní dopravu. 

Operace ATALANTA byla zahájena v prosinci 2008 a je první operací námořních sil 
členských států EU (EU NAVFOR) v rámci společné evropské bezpečnostní a obranné politiky 

                                                 
158

 Češi budou velet výcvikové unijní misi v Mali. Novinky.cz, 20. XI. 2019. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesi -budou-velet-vycvikove-unijni-misi-v-mali-40304271 
159

 Návrh Senátu na působení si l  a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operac ích v letech 
2018 až 2020 s výhledem na rok 2021. Senát Parlamentu České Republiky. 2018. 
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87392/73261 
160

 ŠVANCARA, M., M. Český úspěch v Mali: Místní chodí na výuku včas a snaží se být co nejpilnější.  Ministerstvo 

obrany České republiky. 2020. http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/malli/zprav/cesky-uspech-v-mali:-
mistni-chodi-na-vyuku-vcas-a-snazi-se-byt-co-nejpilnejsi-218909/ 
161

 Nasazení českých vojáků do bojů v Mali? Podle Petříčka by šlo o diplomatický i  bezpečností přínos. ČTK. 2020 

[cit. 2020-01-12]. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3022709-nasazeni-ceskych-vojaku-do-boju-v-mali-podle-
petricka-slo-o-diplomaticky-i-bezpecnosti  
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(SBOP) v souladu s relevantními rezolucemi OSN (UNSCR) a mezinárodním právem.162 Česká 
republika se do operace zapojila 21. úkolovým uskupením Armády České republiky (tři 
vojáci), jejímž velitelem je major Ing. Filip Šilhan (plánovaná doba účasti je od února 2020 do 
července 2020). V současné době jsou pirátské aktivity potlačeny a naprostá většina ilegální 
činnosti je zaměřena na pašování různých komodit a lidí.163 

Hlavními cíli mise jsou: 
 chránit plavidla převážející humanitární potravinovou pomoc obyvatelům Somálska 

v rámci Světového potravinového programu (World Food Programme) a plavidla 
podílející se na podpoře mise jednotek Africké unie  v Somálsku (AMISOM); 

 potlačovat a předcházet pirátství a ozbrojeným loupežím na moři; 
 chránit obchodní lodě proplouvající Adenským zálivem nebo v blízkosti somálského 

pobřeží; 
 podílet se na monitorování rybolovu v oblasti exkluzivní ekonomické zóny podél 

pobřeží Somálska a v přidružených oblastech.164 

 
Čeští vojáci působili v misi UNAVEM II (Angola), v Somálsku (mise UNOSOM I), 

Mozambiku (ONUMOZ), Libérii (UNOMIL a UNMIL), Sierra Leone (UNAMSIL), na hranicích 
mezi Etiopií a Eritreou (UNMEE). Pobyt v takové misi trvá zpravidla jeden rok. Celkem se tak 
dosud čeští vojáci zúčastnili deseti misí na  území devíti afrických států.165 

 

                                                 
162

 Security Related Information to Mariners. Maritime Security Centre-Horn of Africa (MSCHOA). 2019. 
https://www.admiralty.co.uk/AdmiraltyDownloadMedia/Security%20Related%20Information%20to%20Marine
rs/SRIM_Q6111_2019_001.pdf 
163

 EU Navfor Somalia – Operace Atalanta. Ministerstvo obrany České republiky R. 2020 
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/somalsko/somalsko-eu-navfor---atalanta-48774/ 
164

 EU Navfor Somalia – Operace Atalanta. Ministerstvo obrany České republiky. 2020 
http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/somalsko/somalsko-eu-navfor---atalanta-48774/ 
165

 MAREK, Jindřich. Čeští vojáci pod modrou vlajkou Organizace spojených národů. Již 25 let. Vojenský 

historický ústav Praha. http://www.vhu.cz/cesti -vojaci-pod-modrou-vlajkou-osn-jiz-25-let/ 
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Závěr 
 

V kontextu historického vývoje afrického kontinentu ve XX. století byly mezinárodní 
vztahy silně formovány bipolárním rozdělením světa a postupnými či  náhlými transfery 
oficiální moci z koloniálních struktur na místní vlády. S jasným politickým rozdělením světa  
a politickou a ekonomickou návazností koloniálních mocností na své bývalé kolonie byla 
struktura vztahů a jejich vývoje předvídatelnější. Jednotlivé operace nebo rámcová politika 
byla výrazně navázána na osobnost toho kterého diktátora nebo vládnoucí strany.  

V dnešní době jsme ovšem svědky daleko vetší komplexnosti. Do hry vstoupily faktory 
jako klimatické změny, turbulence a převraty na politické scéně v jednotlivých zemích, menší 
a organizované ozbrojené skupiny (piráti při Africkém rohu, teroristické skupiny v Mali 
apod.). Pád autoritářských režimu a následná migrační krize, která postavila Evropskou unii 
do defenzivní pozice, pouze umocnily tlaky na intervenční politiku některých členských států 
Evropské unie, včetně České republiky. Z dostupných zdrojů lze vystopovat různé regiony  
s rozdílným typem zájmu – relativně vyspělé a stabilní země s perspektivou růstu 
a etablovanými vztahy na západní partnery, např. Jižní Afrika, Nigérie, Angola. Země 
exponované vůči Evropě kvůli své geografické poloze ve spojitosti s migrační krizí nebo 
obchodními cestami: země Sahelu, Africký roh. Dále státy, které se staly nebo mohou  
v budoucnu stát ohniskem problémů a nestability, jež by se mohly přelévat po regionu: 
Kongo, Mali, Zimbabwe... Takovým katalyzátorem mohou být například epidemie různých 
nemocí, vnitřní politické boje přetavené do ozbrojených konfliktů, náboženské tenze apod.  

Česká zahraniční politika, ať už "oficiální" prostřednictvím Ministerstva zahraničních 
věcí či „neoficiální“ v podobě zapojení neziskových organizací, toto rozložení reflektuje. 
Podobně jako ekonomické sankce, které se staly v moderní době jedním z faktorů 
„nenásilné“ zahraniční politiky vůči negativním aspektům protistrany. Česká republika tedy 
sleduje i jiné než čistě politické otázky (např. ekonomické, bezpečnostní a další). Ze 
zahraniční rozvojové spolupráce se postupně stává významnější faktor ovlivňování vnitřních 
záležitostí protistrany. Takový trend bychom mohli vysledovat např. v Africkém rohu, kde se 
intenzivně angažuje řada neziskových organizací najednou. Můžeme tedy vysledovat i čím 
dál vyšší vliv nevládních organizací působících v Africe. 

Evropská unie jako celek rámcově sleduje témata na globálnější úrovni a zaměřuje se 
především na ty aspekty, které ovlivňují unii interně – tedy migrační politiku a hrozící 
pandemie. Individuální zapojení jednotlivých zemí má pak rozdílný rozsah a dopad, což 
souvisí s jejich možnostmi a také s historickými vazbami. Příkladem je Francie, která si 
udržuje v subsaharské Africe největší vliv ze všech členských států Evropské unie nejen tím, 
že se zde nejvíce angažuje, ale také tím, že zde má silné, dlouhodobě budované struktury.  

Zapojení České republiky je relevantní, odpovídá jejím současným možnostem. 
Nicméně v její strategii je patrná vůle angažovat se více. Ve vztahu k problematickým 
konfliktním oblastem se tato vůle promítá především v oblasti bezpečnostní politiky. 
Konkrétním příkladem současnosti je vyslání kontingentu do Mali. Toto zapojení se výrazně 
podílí na řešení nastalých situací. V budoucnu lze očekávat daleko větší zapojení České 
republiky do koordinované pomoci Evropské unie a Organizace spojených národů 
v postižených oblastech, které mohou ohrozit vnitřní bezpečnost Evropské unie a tím  
i bezpečnost našeho státu.  
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Příloha: Země, spadající do množiny ACP (Africa, Carribean, Pacific; Afrika + Karibik  
+ Pacifik).166 
 

 
 
Ilustrace: Partnerství Africké unie a Evropské unie.167 
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 ACP (Afrika+Karibik+Pacifik). Celní správa České republiky, 2013   https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-
zbozi/Preferenn%20pvod%20zbo/P%C5%99ehled%20dohod%20a%20zem%C3%AD/zeme_ACP_CARIF_OCT_GS
P.pdf 
167

 Africa – Euroepan Union Partnership.  
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/fi les/userfiles/about-new_1.jpg 
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Ilustrace: Cíle Strategie Africké unie a Evropské unie.168 
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 Africa – Euroepan Union Partnership.  
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/fi les/userfiles/about_-_2.png 
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  Ilustrace: Migrační cesty ve směru do Evropy a typologie určitých zemí, včetně 
afrických.169 
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 The Mediterranean and Migration: Postcards from a 'Crisis'. European Council of Foreign Relations.   

https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration 
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  Příloha: Ilustrace: Československé aktivity v Afrických zemích 1948-1968.170 
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 ZÍDEK, Petr. Africká velmoc Československo. Lidové noviny, 2003. s. 15. 
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Příloha: Ilustrace: Migrační cesty.171 
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 Migration through the Mediterranean: Mapping the European Union Response. 
European Council on Foreign Relations. 2018. https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration# 
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  Příloha: Ilustrace: Vojenské základny členských států Evropské unie v Africe.172 
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 Migration through the Mediterranean: Mapping the European Union Response. 
European Council on Foreign Relations. 2018. https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration# 
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Příloha: Pohled společnosti v České republice na zahraniční rozvojovou spolupráci, 
rok 2018.173 
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 Socio-Demographic Trendlines – EP Eurobarometer (2007 - 2019): Czechia. European Parliament.  
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer 
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Příloha: Rozdělení humanitární pomoci ve světě.174 
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 Výroční zpráva. Člověk v tísni, 2018. 
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1227/file/cvt-vz2018-cze-navig-small.pdf 
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Příloha: Česká zahraniční rozvojová spolupráce 2014-2017.175 
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 Official Development Assistance of the Czech Republic. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
https://www.mzv.cz/fi le/3398948/ODA_CR_2019_ENG.pdf 
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Příloha: Česká bilaterální rozvojová spolupráce od roku 2014-2017.176 
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 Official Development Assistance of the Czech Republic. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
https://www.mzv.cz/fi le/3398948/ODA_CR_2019_ENG.pdf 
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Ilustrace: Svět v letech 1945-1980.177 
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 Dějepisný atlas pro 8. ročník, Geodetický a kartografický podnik, Pra ha 1984, s. 10. 
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Ilustrace: Seznam mírových misí Organizace spojených národů od roku 1984-2019.178 
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 List of Peacekeeping Operations 1948-2019. United Nations. 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/fi les/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf 
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Ilustrace: Financování mírových misí ve světě 2019-2020.179 
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 Peacekeeping Budget 2019-2020. Better World Campaign.  
https://betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/ 
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Ilustrace: Vývoj spolupráce Evropské unie a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP).180 
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 Infographic – European Union Relations with African, Caribbean and Pacific Countries. European Union, 
2018. https://www.consil ium.europa.eu/en/infographics/cotonou-agreement/ 
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Ilustrace: Podíl zahraniční rozvojové spolupráce Evropské unie od roku 2014-2017.181 
 

   
    

 
 

                                                 
181

 ŠMOLÍK, Vojtěch a Matej BIDOVSKÝ. Afrika a Evropská unie: Tradiční partnerství čelí novým výzvám.  
Politika a společnost, 2018. https://www.politikaspolecnost.cz/wp-

content/uploads/2018/11/Afrika_a_EU_Tradi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD_%C4%8Del%C3%AD_nov
%C3%BDm_v%C3%BDzv%C3%A1mIPPS.pdf 
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