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Úvod 

• Afrika – kontinent převážně slabých, rizikových a nestabilních států balancujících na hranici 

politicko-bezpečnostní krize. 

• Velmi bohatý na ložiska téměř všech nerostných surovin. 

• Hrozby pro prostor členských států Evropské unie: migrace, zdroj islámského. 

náboženského fundamentalismu, vývoj klimatických změn. 

• Pojmy, struktura, mechanizmy organizací zabývajícími se ve světě zmíněnou 

problematikou, chronologický rámec. 

• Podrobnější popis aktivit a angažování Československa a současné zaměření humanitární 

pomoci a české rozvojové spolupráce České republiky vůči zemím Afriky. 

• Ambicí textu je zhodnotit míru angažovanosti České republiky v řešení postkonfliktních 

situací v Africe a její přiměřenost a efektivita, s náhledem na budoucí vývoj. 

• Text otevírá témata, která by mohla existovat sama o sobě. 



Ambice České republiky 

• Česká republika přispívá svou domácí i zahraniční politikou k prosazování hodnot 

a principu udržitelného rozvoje. 

• Zapojení České republiky je relevantní, odpovídá jejím současným možnostem. 

• V příslušných strategických dokumentech (Agenda 2030, Strategický rámec 

2030,Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030) je patrná 

vůle angažovat se více. 

• Ve vztahu k problematickým konfliktním oblastem se tato vůle promítá především  

v oblasti bezpečnostní politiky.  

• Snaha prosazovat cíle, jakými je například řádná demokratická správa Veřejných, 
udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomická transformace a růst, zemědělství a 

rozvoj venkova. 



Hypotéza č. 1 

• 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? 

• Hypotéza se potrvdila. 

• Zapojení České republiky je relevantní, odpovídá jejím současným možnostem. Nicméně 

v jeji strategii je patrná vůle angažovat se více. Ve vztahu k problematickým konfliktním 

oblastem se tato vůle promítá především v oblasti bezpečnostní politiky.  

• Česká republika deklaruje svůj zájem o rozvoj vztahů se zeměmi Afriky, dokumentuje to 

otevřením několika nových velvyslanectví, intenzivnější výměnou oficiálních delegací. 



Zastupitelské úřady České republiky, rok 2015 



Zastupitelské úřady České republiky, rok 2020 



MIGRAČNÍ CESTY 



VOJENSKÉ ZÁKLADNY 



Hypotéza č. 2 

• Je předpoklad rostoucího vlivu nevládních organizací v rámci post-konfliktních řešení  
v Africe? 

• Hypotéza se potvrdila.  

• Takový trend bychom mohli vysledovat napríklad v Africkém rohu, kde se intenzivně 

angažuje řada neziskových organizací najednou. 

• Lze tedy vysledovat i čím dál vyšší vliv nevládních organizací působících v Africe.  

• Projekty v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství. 

 

 





Stěžejní zjištění 

• Velká závislost České republiky na rámcových rozhodnutích po linii Evropské unie. 

• V souvislosti s českou obrannou politikou lze identifikovat vesměs reaktivní jednání, kdy 

Česko následuje zahraničně-politickou strategii Evropské unie v souvislosti s hrozícím 

nebezpečím v oblasti Sahelu. 

• V budoucnu lze očekávat daleko větší zapojení Ceské republiky do koordinované pomoci 

Evropské unie a Organizace spojených národů v postižených oblastech Afriky, které 

mohou ohrozit vnitřní bezpečnost Evropské unie a tím i bezpečnost Ceské republiky jako 
státu.  

 

 



Doporučení, „desatero“, pro diplomaty a další možné 
představitele České republiky při komunikaci směrem  
do Afriky (zejména do prostoru Sahelu) 
• Buďte formální – a to především v písemné komunikaci. Ve státní správě si všichni důkladně 

potrpí na správné tituly, oslovení a úvodní i konečné zdvořilostní floskule. Při osobním 

jednání dbejte na senioritu jednotlivých účastníků.  

• Vycestujte do země – osobní kontakt je nenahraditelný. Přes emailovou komunikaci nic 

nezařídíte. 

• Buďte trpěliví – neočekávejte odpověď obratem. Některé reakce mohou trvat i týdny.  

• Osobní setkání je nejdůležitější – Pozvěte partnery na schůzku co nejdříve v průběhu Vaší 
komunikace. Pokud to vzdálenost nedovoluje, slibte si brzké setkání v budoucnu. 

• Nespoléhejte na emailovou komunikaci – emailová komunikace nepatří mezi 

nejpoužívanější. Některé státní správy stále spoléhají na fax (v případě oficiální 

komunikace) a nejčastěji potom na Whatsapp, kde se řeší důležitá i nedůležitá témata. 



Doporučení, „desatero“, pro diplomaty a další možné 
představitele České republiky při komunikaci směrem  
do Afriky (zejména do prostoru Sahelu) 
• Buďte flexibilní – komunikace může probíhat o víkendu, v nočních hodinách či několikrát 

denně. Setkání se mohou často přesunout na jiný termín či protáhnout. 

• Small talk je důležitý – zeptejte se na zdraví rodiny, Vaše/jeho dojmy, a počkejte až 

nastane správná chvíle věnovat se hlavnímu tématu jednání.  

• Respektujte místní kulturu – nenavrhujte jednání v čase modliteb či náboženských 

svátků, či před 10 hodinou ranní 

• Neodmítejte pozvání – v případě oběda, večeře, návštěvy domu a podobně. Je vždy lepší 
pozvání přijmout (po lehkém zaváhání) jinak můžete svého partnera urazit.  

• Nebuďte příliš upřímní – v případě, že s něčím nesouhlasíte, či se Vám něco nelíbí, 

neprojevujte vaši nelibost přímo, ale snažte se vyzdvihnout pozitivní stránky až následně 

navrhněte alternativu k Vámi nepřijatelným bodům. 



Doporučení, „desatero“, pro diplomaty a další možné 
představitele České republiky při komunikaci směrem  
do Afriky (zejména do prostoru Sahelu) 

• Vezměte si na jednání staršího kolegu – v afrických partnerech je hluboce zakořeněna 

úcta ke stáří a cit k hierarchii. Je dobré zařadit do delegace staršího kolegu. 

• Všichni musí dodržovat místní zákony, nařízení vlády a jiných státních orgánů, pokyny 

státní armády a policie. Kromě toho: 

• a) Příslušníci bezpečnostních misí navíc respektují služební řád mise a rozkazy velení. 

• b) Kontraktoři respektují pravidla bezpečnostní agentury která je najala, pokyny velitele. 

• c) Zástupcům firem pracujících v terénu má firma zajistit osobní ochranu a ozbrojený 

doprovod při přesunech, ať už od místních ozbrojených složek, u důležitějších osob – od 

cizích kontraktorů. 



Doporučení, „desatero“, pro diplomaty a další možné 
představitele České republiky při komunikaci směrem  
do Afriky (zejména do prostoru Sahelu) 
• Najděte si místního partnera – Vaše důvěryhodnost u místních státních i soukromých 

firem bude vyšší. Zároveň Vás spolehlivý partner nasměruje na relevantní kontakty. 

• Prověřte si partnera i zákazníka – mnoho firem v místech využívá Vaší neznalosti 

prostředí, některé nabízejí služby nebo produkty, které reálně nemají, popřípadě 

projevují zájem o produkty či služby, na které reálně nemají kapitál. Dostupnost veřejně 

přístupných informací je nízká, proto prověřujte důkladně.  

• Reputace je důležitější než cena – při najímaní bezpečnostních kontraktorů je kladen 

vyšší důraz na Vaše reference než na Vaší cenu. 

• Vybírejte důkladně – pro jednotlivce je nabídka bezpečnostních společností v zemích 

Sahelu opravdu velká.  Ověřte si proto alespoň několik firem před tím, než jim nabídnete 

svoje služby.  



Jaká je role komunit osob – cizinců, pocházejících z 
možných zájmových afrických zemí? Lze je využít 
z hlediska zahraniční respektive hospodářské politiky 
České republiky? 
• Česká republika nepatří mezi hlavní cílové evropské země pro přistěhovalce z Afriky 

– mezi nejpočetnější jsou ze Sýrie, Egypta, Libye, Maroka (před rokem 1990). 

• Generačně mladší skupinou, jsou Afričané, kteří se v zemi usadili dočasně anebo trvale 

po roce 1990 - k provozování svého legálního soukromého bussinesu. Pro politické nebo 

ekonomické vztahy České republiky s jejich zeměmi mohou být přínosní, věnují se ale 

především naplno svým soukromým aktivitám. 

• Poměrně početnou skupinou jsou mladí Afričané, většinou ze zemí Maghrebu, pracující 

v  České republice jako zaměstnanci zahraničních firem – jsou to vzdělaní, aktivní lidé, 

kteří jsou plně vytíženi prací pro svou firmu a nepřijeli do České republiky, aby se zde 

usadili. Migrují za prací dle požadavků zaměstnavatele. 



Jaká je role komunit osob – cizinců, pocházejících z 
možných zájmových afrických zemí? Lze je využít 
z hlediska zahraniční respektive hospodářské politiky 
České republiky? • Rizikovou skupinou jsou Afričané, kteří mohou patřit do kterékoliv z výše uvedených 

skupin a scházejí se v mešitách ke společným modlitbám. Zkušenosti ukazují, že mešity 

mohou být zneužívány ke spolčování se nepřátelských islámských extremistických 

radikálů. 

• „Cizinecké“ spolky fungují jako neziskové organizace podporující většinou kulturní, ale 

také ekonomické aktivity velvyslanectví zemí, ze kterých pocházejí. Jejich základy vznikly 

ještě před rokem 1990, kdy Československo poskytovalo mnoha africkým zemím 

rozvojovou pomoc formou nabídky stipendií k vysokoškolským studiím v Československu. 

Jejich zapojení do oficiálních zahraničně politických nebo zahraničně ekonomických 

státních struktur například na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky nebo 

Ministerstva průmyslu a obchodu  České republiky by ovšem mohlo nést bezpečnostní 
rizika. 



Vnímání Afriky Českou republikou – zejména z hlediska 
surovinové a komoditní politiky (bezpečnosti)? 

• Do roku 1968 podporovala rozpad koloniálního systému a vznik nezávislých států hlavně 

dodávkami vojenského speciálu, díky čemu si v Africe vybudovala relativně silnou pozici. 

• V období 1968 – 89 byly obchodní styky sovětských satelitů s Afrikou limitovány politikou 

Moskvy, Československo si ale udržovalo jistou samostatnost. 

• Po roce 1989 a následně po rozpadu Československa v roce 1993 zájem České republiky  

o Afriku oslaboval a tím oslabovaly i její obchodní pozice. 

• Od roku 2013 si politici v České republice odpovědněji uvědomují význam Afriky 

a v kontextu nutnosti diverzifikace své surovinové závislosti 

• Ofenzivní přístup nahradil přístup neutrální až spolupracující, angažmá v Mali bylo však 

rámováno jako unijní, popřípadě bezpečnostní, ovšem ne teritoriální agenda. 



Vnímání Afriky Českou republikou – zejména z hlediska 
surovinové a komoditní politiky (bezpečnosti)? 

• Od roku 2013 s vědomím, že nákup surovin a jiných komodit důležitých pro výrobu 

a rozvoj ekonomiky naší země musí probíhat na bilaterální úrovni, ne v rámci Unie, 

protože v tomto ohledu bojuje i v Evropské unii „každý sám za sebe“. 
• Čínská lidová republika, která masivně rozvíjí svoji ekonomiku, hodně vyčerpává své 

surovinové zdroje. Mohutně investuje v Africe a získává dominantní pozice v celé jižní 
Africe.  

• V subsaharské Africe buduje silné pozice také Ruská federace, v těžebním průmyslu se 

hodně angažují Spojené státy americké. 

• Když k tomu připočteme komplikovanou bezpečnostní situaci v zemích Sahelu, v praxi 

dochází k tomu, že Česká republika deklaruje svůj zájem o rozvoj vztahů se zeměmi Afriky, 

dokumentuje to otevřením několika nových velvyslanectví, intenzivnější výměnou 

oficiálních delegací. 



Nerostná ložiska 

 • Jižní Afrika: chróm, mangan a kovy 
platinové skupiny, ilmenit, vanad, rutil a 

zirkon. 

• Demokratická republika Kongo: kobalt, 

měď, diamanty a tantal. 
• Guinea: bauxit 

• Zimbabwe: lithium. 

• Maroko: fosfáty. 

• Mosambik a Rwanda: tantalit. 



Etiopie 

• Etiopie je prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s programem 
spolupráce do roku 2023. 

• V rámci rozvoje ekonomické infrastruktury je stěžejním bodem zajištění pitné vody  

v městských i venkovských oblastech  

• Hlavním strategických směrem v sektoru těžebního průmyslu pro dalších 5 let je expanze 

produkce minerálů a drahých kamenů pro generaci příjmů státního rozpočtu.  

• Geologické projekty v Etiopii realizují především společnosti Aquatest a Česká geologická 

služba, projekty zásobování vybraných oblastí vodou takřka výlučně zajišťuje organizace 

Člověk v tísni.  



Mali 

• V zemi se těží zlatá ruda a kamenná sůl. Probíhá zde produkce sádrovce.  

• Subjekty z České republiky projevují zájem o bavlněnou tkaninu (brokát) a poptávka po 
exportu textilií ́dále roste.  

• Dalšími nadějnými položkami pro export jsou izolované kabely, kovy, chemické výrobky, 
výpočetní technika, technika pro zpracování kamene, pneumatiky, auta včetně náhradních 
dílů, etylenové polymery a technické plasty (polyacetaly).  

• V období 2008–2012 zde byl realizován projekt české rozvojové spolupráce zaměřený na 
surovinové zajištění rozvoje infrastruktury vregionu hlavního města Bamako (písky, 
štěrkopísky, drcené kamenivo a kámen pro ušlechtilou výrobu) a v provincii Kayes 
(cementářské suroviny). 

• O další využití především ložiska štěrkopísků v nivě řeky Niger západně od Bamaka se 
v současné době zájímá několik investorů z České republiky.  





Zambie a Maroko  

• Zambie je prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s programem 
spolupráce do roku 2023. 

• Dle Koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na roky 2010–2017 patřila 

Zambie mezi tzv. ostatní země a implementovány zde byly projekty v oblastech 

zemědělství, učňovské vzdělávání a péče o matku a dítě. V programu na období 2018–
2023 je Zambie zařazena mezi prioritní země a alokované prostředky budou postupně 

narůstat. Geograficky jsou projekty zaměřeny především do Západní a Jižní provincie. 

• Na základě aktuálního programu spolupráce se Česká rozvojová agentura věnuje 

sektoru zemědělství a rozvoj venkova 

• Maroko se produkcí stříbra řadí do druhé desítky světových producentů. Ložisko 

Imiter/Imider, kde se těží například cín a kobalt. V roce 2013 se země stala největším 
světovým vývozcem fosfátů  a jejím třetím největším producentem (za Čínskou lidovou 

republikou a Spojenými státy americkými). 



 

 

 



Plážový písek – titan, zirkon 

 

 

 

 

• První, kdo upozornil na možné ložiskové 

akumulace titanu a zirkonu v plážových 
píscích na pobřeží Indického oceánu, byl 

v 60. letech XX. století geolog Václav 
Cílek, který zde několik let působil. 
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