
Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. ? (?), ISSN 1805-5656. 
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Severoatlantická aliance a boj proti COVID-19 ve státech severní Afriky  (2020_B_10) 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

1 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 

 

Severoatlantická aliance a boj proti COVID-19 ve státech severní Afriky
1
 

 

Anotace  
 
Stručné pojednání popisuje jednak situaci v Africe, zejména severní části, Maghrebu, ve 
vztahu k současné zátěžové situaci ohledně COVID-19. Přitom je prostor věnován roli 
Severoatlantické aliance (jako celku i jednotlivých členských států), včetně potenciálu pro 
pomoc a stabilizaci severoafrickým státům.  
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Summary 

 

The brief paper describes, on the one hand, the situation in Africa, especially in its northern 
part, the Maghreb, in relation to the current stress situation regarding COVID-19. At the 
same time, space is devoted to the role of the North Atlantic Treaty Organization (as a whole 
and regarding individual member states), including the potential for assistance and 
stabilization to North African states. 
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1
 Text je výstupem projektu programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022, 

„Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů“, VI20192022171. 
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Vypuknutí krize v souvislosti s COVID-19 vyvolává řadu otázek týkajících se stupně 

připravenosti zemí Jižního Středomoří na takový scénář, i možnosti podpory, kterou by 
těmto zemím, jako svým partnerům mohla poskytnout Severoatlantická aliance. 

Panika vyvolaná krizí na akciových trzích, a ve vztahu k obchodu a výrobě podnítí 
zřejmě únik kapitálu ze zemí Maghrebu. Tyto faktory dále naruší již tak křehké ekonomické 
vzorce, což povede k pravděpodobnému nárůstu různých forem kriminality. Tato degradace 
ekonomik s sebou ponese pravděpodobně také politické důsledky. Rozpory mezi 
obyvatelstvem a jejich vládami však pravděpodobně budou v některých případech 
pokračovat nepokoji a násilím.3 

Někteří významní mluvčí tvrdí, že pandemie mohou snížit míru násilí; dokonce se 
mluví o Pax Epidemica. I když to může být pravda v případě mezistátních konfliktů, zůstává 
to sporné v případě vnitrostátních nepokojů.4 

Selháním správy věcí veřejných bude krize ještě zdůrazněna a odpovědnosti se nelze 
vyhnout donekonečna. Pokud nebudou sekundární dopady zátěžové situace důsledně 
řešeny, mohly by důsledky krize dále posílit úlohu nestátních subjektů. Některé místní 
nevládní organizace mohou v reakci na pandemii hrát pozitivní roli. 

Jiní, například polovojenští aktéři s určitou územní kontrolou nad většinou 
nedostatečně spravovanými oblastmi, nacházejí v době krize novou příležitost k budování 
sociální legitimity. Institucionální reakce Hizballáhu pomocí dobře zavedených paralelních 
zdravotních struktur je zde ilustrativním příkladem.5 

V každé zemi ovlivňuje COVID-19 obranné schopnosti, operační připravenost 
ozbrojených sil a obrannou infrastrukturu, jako je energetika, logistika a doprava. To na 
jedné straně může zvýšit pravděpodobnost příměří a příměří v zónách konfliktů. Na druhé 
straně to oslabuje schopnost států reagovat na tradičnější hrozby. Kromě toho v tomto 
regionu může snížený počet zahraničních sil vážně dopadnout na udržitelnost některých 
bezpečnostních odvětví (například v Saúdské Arábii, Iráku, Sýrii nebo Libyi). 

Obecněji řečeno, další zhoršení okolo COVID-19 by mohlo přinutit zahraniční síly 
opustit Afghánistán, Libyi, Jemenu nebo Sýrii. Takové odchody by nepochybně změnily 

                                                 
2
 BERGER, Chloé and Cynthia SALLOUM. Pandemics, the South and NATO Report. In: COVID-19: North Atlantic 

Treaty Organization in the Age of Pandemics. Thierry TARDY ed. NATO Defense College, 2020. 
https://www.jstor.org/stable/resrep25148.10 
3
 Global Appeal 2020-2021. United Nations High Commissioner for Refugees, 2019-2020. p. 99-107. 

https://reporting.unhcr.org/node/24555 
4
 POSEN, Barry, R. Do Pandemics Promote Peace? Why Sickness Slows the March to War. 

Foreign Affairs, 23. IV. 2020. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-04-23/do-pandemics-promote-peace 
5
 EL JARDALI, Fadi. After the Pandemic: Reimagining the Role of Non-State Actors in (Re)Building National 

Health Systems in the Arab World. Arab Reform Initiative, 10. IV. 2020. 
https://www.arab-reform.net/publication/after-the-pandemic-reimagining-the-role-of-state-and-non-state-
actors-in-rebuilding-national-health-systems-in-the-arab-world/ 
COLLARD, Rebecca. Hezbollah Prepares for its Next War: Against the Coronavirus. Foreign Policy, 31. III. 2020.  
https://foreignpolicy.com/2020/03/31/hezbollah-prepares-next-war-coronavirus-covid-19-lebanon/ 
MARRET, Jean-Luc. La crise pandémique et les groupes armés non étatiques: l’exemple de Daech 
et du Hezbollah. Fondation pour la Recherche Stratégique, Note 20/20, 13. IV. 2020. 
https://www.frstrategie.org/publications/notes/crise-pandemique-groupes-armes-non-etatiques-exemple-
daech-hezbollah-2020 
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rovnováhu sil v regionu a povzbudily ozbrojené nestátní subjekty, aby obnovily své násilné 
kampaně.6 

Z krátkodobého hlediska spočívá hlavní riziko v kolapsu zdravotnických systémů 
v zemích jižního Středomoří. Takový scénář by způsobil masivní příliv osob, včetně 
nelegálních migrantů, do zemí na jižním pobřeží Aliance a v konečném důsledku by 
nadměrně zatěžoval jejich azylové systémy. V této souvislosti by stálé námořní skupiny 
Aliance v koordinaci s kapacitami a agenturami Evropské unie (Frontex) měly být schopny 
podporovat vnitrostátní orgány při řešení nelegální migrace a souvisejících záchranných  
a záchranných misí. Aliance by měla být schopna podporovat námořní síly středomořských 
zemí při odrazování od jakýchkoli pokusů zločineckých a teroristických organizací  
o organizování migračních toků nebo útoků proti energetické a komunikační infrastruktuře 
na moři.7 

Sledovaný region optikou Aliance zahrnuje území sahající od Mauretánie po Pákistán, 
tedy jižní okraj Středozemní moře, severní Afriku, Levantu a Perský záliv.8 

Africké země na základě předchozích zkušeností, jako je krize okolo nákazy ebola, 
také rychle zavedly přísná opatření k zabránění šíření viru. Nízká úroveň mezilidské interakce 
mezi Sahelem a subsaharskými zeměmi na jendé straně a zbytkem světa na straně druhé 
dále snížila vystavení zdejší populace kontaminaci. 

Region se zdá být v souvislosti se šířením COVID-19 velmi zranitelný, mimo jiné kvůli 
obecně křehkým systémům zdravotnictví, ale také kvůli politické nestabilitě a konfliktům  
v regionu. Nakolik je příliš brzy na posouzení přímých a nepřímých důsledků COVID-19 na 
regiony, představuje tento vývoj „test“ pro vlády již oslabené „obyčejnými“ krizemi legitimity 
a nedostatky při správě věcí veřejných. Ani členské státy Severoatlantické aliance nejsou vůči 
dnešnímu vývoji imunní a současná krize také odhalila kritické slabosti jejich institucí 
a infrastruktury. Krize okolo COVID-19 testuje „odolnost“ a „občanskou připravenost“, což 

                                                 
6
 Vedle případů zastavení palby je zde zcela opačný přístup v případě Ázerbajdžánské strategie v rámci 

Náhorního Karabachu, kde byl celosvětový rozvrat chápán jako příležitost pro násilnou změnu situace. 
Contending with ISIS at the Time of Covid-19. International Crisis Group, 31. III. 2020. 
https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-coronavirus 
CLARKE, Colin, P. Yesterday’s Terrorists Are Today’s Public Health Providers. Foreign Policy, 
8. IV. 2020. https://foreignpolicy.com/2020/04/08/terrorists-nonstate-ungoverned-health-providers-
coronavirus-pandemic/ 
COVID-19 in Yemen: Saudi Coalition Ceasefire Declared in Bid to Contain Coronavirus. United Nations News, 
9. IV. 2020. https://news.un.org/en/story/2020/04/1061422 
170 Signatories Endorse United Nations Ceasefire Appeal during COVID Crisis. United Nations News,  
24. VI. 2020. https://news.un.org/en/story/2020/06/1066982 
FIORENZA, Nicholas. COVID-19: European Countries Withdraw from Iraq. Janes, 27. III. 2020. 
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/covid-19-european-countries-withdraw-from-iraq 
7
 GORDON, Philip, H. America First’ is a Dangerous Fantasy in a Pandemic. Foreign Affairs, 

4. IV. 2020. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-04-04/america-first-dangerous-fantasy-pandemic 
COVID-19: 1081 marins positifs sur le ‘Charles de Gaulle’ et son escorte. Le Figaro, 17. IV. 2020. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-940-marins-positifs-sur-le-charles-de-gaulle-et-son-escorte-
20200417 
A New European Union Military Operation in the Mediterranean: Irini is Born to Enforce Libya Arms Embargo. 
European External Action Service Blog, 1. IV. 2020. https://essentials.news/sq1/general-news/article/new-
military-operation-mediterranean-irini-born-enforce-libya-arms-embargo-8797adce5d 
8
 Middle East and North Africa. The World Bank, 21. V. 2020. 

https://www.worldbank.org/en/region/mena/overview 
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naznačuje potřebu rozšířit rozsah tradičního bezpečnostního vnímání tak, aby zahrnovalo 
dimenzi „lidské bezpečnosti“. 

COVID-19 ztělesňuje vícerozměrná rizika ovlivňující velké segmenty každodenního 
života. Představuje výzvy pro infrastrukturu a politiky v oblasti veřejného zdraví tím, že 
upozorňuje na základní nerovnosti v přístupu ke klíčovým službám. U většiny zemí je zjevná 
závislost na externích dodávkách zdravotnického zboží, ale i služeb. 

V tomto ohledu může COVID-19 a jeho důsledky pro stabilitu regionu přinést Alianci  
a jejím partnerům cenná poučení. S výjimkou Íránu (který se do tohoto regionu stejně 
nezapočítává) jsou počty potvrzených případů a úmrtí v zemích Severní Afriky a Blízkého 
východu relativně nízké ve srovnání s údaji pro Evropu a Severní Ameriku. Jelikož jsou 
průměrně mladší, mohou být tyto populace také méně náchylné k účinkům viru. 

Kapacita pro detekci virů (materiál, vybavení a kvalifikovaný personál; schopnost 
místně vyrábět osobní ochranné prostředky; zdroje na nákup materiálu na mezinárodních 
trzích) se v jednotlivých zemích liší. Kromě toho je třeba zohlednit velké rozdíly co se týče 
celkové úrovně stability a násilí v těchto zemích. Například v Afghánistánu (opět země na 
okraji sledované oblasti), Jemenu, Sýrii nebo Libyi lze oprávněně pochybovat o kapacitě 
vnitrostátních zdravotnických úřadů, mezinárod-ních organizací nebo nevládních organizací 
provádět velké testovací kampaně. Kromě toho nemusí být oficiální čísla vždy spolehlivá. 

Ve sledovaných zemích je 60 % populace mladší 24 let, a proto by mohla být méně 
náchylné ke kontaminaci COVID-19.9 I když jiné postoje tvrdí, že teplejší klima může být 
z hlediska zpomalení šíření nákazy výhodou, jen velmi málo studií zkoumá vliv počasí nebo 
teploty na COVID-19 a zatím neexistují důkazy o sezónním chování viru. 

Nedostatek vody a znečištění způsobují další vážné potíže při dodržování základních 
hygienických standardů. Zavádění a vymáhání sociálního distancování a uvěznění je obtížné, 
stejně jako snahy o zajištění minimální bezpečnostní ochrany pro zdravotnické a humanitární 
pracovníky. Je přitom třeba rozlišovat nejméně tři typy situací, vyžadujících odlišné reakce:  

 případy, kdy se populace musí spoléhat na křehké systémy zdravotní péče 
a nedostatečnou infrastrukturu; 

 případy, kdy je hustota obyvatelstva výrazně vyšší než dostupná lékařská 
infrastruktura (Káhira, psámo Gazy); 

 případy, kdy je odolnost obyvatelstva již oslabena občanskou válkou nebo 
endemickým konfliktem a kde je prostředí příznivé pro šíření nákazy (uprchlické 
tábory, provizorní úkryty vnitřně vysídlených populací, slumy ve válkou zničených 
zónách v Sýrii a Jemenu). 
 
Na mnoho zemí dopadla velmi ničivě nucená přestávka v mezinárodním turismu 

(Egypt, Tunisko). Jiné země či regiony (vývozci ropy) jsou závislé na sezónních zemědělských 
dělnících, třeba z Bangladéše. 

Rozsah a rychlost šíření epidemie (či dalších epidemií) by navíc mohla zhoršit 
degradace životního prostředí, jako je šíření hmyzu ve vlhkých oblastech, znečištění vody  
a podobně.10 

                                                 
9
 LEMPINEN, Edward. Africa Faces Grave Risks as COVID-19 Emerges, Says Berkeley Economist. Berkeley News, 

31. III. 2020. https://news.berkeley.edu/2020/03/31/africa-faces-grave-risks-as-covid-19-emerges-says-
berkeley-economist/ 
10

 Middle East and North Africa. The World Bank, 21. V. 2020. 
https://www.worldbank.org/en/region/mena/overview  
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Dopad COVID-19 na světovou ekonomiku je dramatický a ekonomiky řady zemí 
budou trpět několika škodlivými účinky. Zejména cena ropy se propadla na nejnižší úroveň za 
poslední desetiletí, což odráží kolaps globální poptávky a co se promítlo do nadbytečné 
kapacity a místa pro skladování. 

Zatím není jasné, jak budou vůdci Perského zálivu jednat se zahraničními pracovníky, 
kteří si nemohou dovolit poplatky za základní služby zdravotní péče. Ekonomičtí migranti  
v celém regionu mohou být vystaveni repatriaci a/nebo vyhoštění. 11 

Čínská lidová republika se snaží budovat v regionu image dobrodince, který zde 
(údajně i zdarma) distribuuje zdravotnický materiál. Severoatlantická aliance  
a Evropská unie musí patrně dělat totéž, i když tento materiál její členové sami potřebují 
(zejména v odrazu toho, že Spojené státy americké omezily vývoz některých položek). 

Vývoj ve vztahu k COVID-19 představuje významný dopad na hlavní poslání Aliance. 
Není překvapením, že bylo kontaminováno velké množství vojáků; vojenské manévry  
a školení byly v současnosti výrazně omezeny. Cvičení Defender Europe 2020 bylo dokonce 
zrušeno.  

Někteří členové a partneři Aliance disponují jednotkami, které jsou specializované na 
boj proti epidemií, které lze nasadit do operací v zahraničí. Například francouzská „Bioforce“ 
má zkušenosti s bojem proti epidemii cholery nebo meningitidy v zahraničí, ale také se 
sledováním zdravotní situace vysídlených populací. Dalším příkladem může být marocká 
polní nemocnice v jordánském táboře Zaatari. Počet vojenských zdravotnických jednotek 
rozmístěných v zahraničí je nicméně stále omezený. Zahraniční zdravotnické působení  
a pomoc mezi spojenci se z kapacitních důvodů omezila. 

Humanitární pomoc při mimořádných událostech alespoň v omezené míře probíhá 
(členské země mohou na sever Afriky odeslat lékařské vybavení, léky a vyslat do místa 
vyškolený personál). 

COVID-19 dostatečně prokázal, jak zásadní je zdravotní sféra propojena 
s obranyschopností určité země. Jsme svědky výzvy, která ignoruje hranice. Tento aspekt 
budou muset více pokrýt i budoucí strategické dokumenty Alaince (vedle výzev, jakými jsou 
živelní pohromy a narušení kritické infrastruktury – to platí zejména pro Spojeneckou 
doktrínu společné lékařské podpory z roku 2019). 

Výbor pro civilní nouzové plánování (Civil Emergency Planning Committee, CEPC)  
s podporou Výboru náčelníků vojenských lékařských služeb (Committee of the Chiefs of 
Military Medical Services, COMEDS) hledá způsoby, jak lépe koordinovat reakce členských 
států Aliance na současný vývoj. 

                                                                                                                                                         
LOVATT, Hugh. Defeating COVID-19 in Gaza: Is It Enough? European Council on Foreign Relations,  
7. IV. 2020. https://ecfr.eu/article/commentary_defeating_covid_19_in_gaza_is_it_enough1/ 
SHURKIN, Michael. Pandemics and the United States Military: Lessons from 1918. 
War on the Rocks; Texas National Security Review, 1. IV. 2020.  
https://warontherocks.com/2020/04/pandemics-and-the-u-s-military-lessons-from-1918/ 
BARRY, John, M. The Great Influenza, the Story of the Deadliest Pandemic in History. 
London: Penguin Books, 2005. ISBN 978-0-14-30-3649-1. 
SALLFERNER, Harald. Španělská chřipka. Praha: Vitalis, 2018. ISBN 978-80-7253-332-9.  
11

 YERKES, Sarah. Coronavirus Threatens Freedom in North Africa. Carnegie Endowment 

for International Peace, 24. IV. 2020. 
https://carnegieendowment.org/2020/04/24/coronavirus-threatens-freedom-in-north-africa-pub-81625 
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Iniciativa inteligentní obrany povzbudila členy Aliance k rozvoji inteligentních  
lékařských sil pro operace nebo mimořádné události, jakými jsou bioteroristické útoky nebo 
epidemie typu ebola.  

To vše je významné pro podporu spojenců a partnerů při řešení zdravotních krizových 
situací a poskytnutí nezbytné lékařské pomoci. 

A konečně, v zájmu lepší koordinace zadržovacích zón, hraničních kontrol a politiky 
omezení cestování je třeba definovat společné protokoly v koordinaci s Evropskou unií, 
Světovou zdravotnickou organizací, Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro 
uprchlíky, Mezinárodní Organizací pro migraci a unijní agenturou Frontex.12

 

Partneři Aliance by se mohli účastnit cvičení a nových výcvikových příležitostí v oblasti 
připravenosti civilní obrany jako pozorovatelé. Do aktivit Partnerské spolupráce by mohla být 
zahrnuta lékařská podpora. 

Kromě výcviku v oblastech souvisejících s bojovými misemi (stabilizace situace, 
evakuace atd.) By mohly být do balíčků pro budování obranných kapacit zahrnuty činnosti 
spojené s krizovým řízením pandemií. 

Standardizační postupy pro podporu civilních agentur vojenskými silami by navíc 
mohly partnerským zemím pomoci posílit jejich vlastní schopnosti civilní obrany. 

Aliancí „certifikované“ lékařské kapacity z partnerských zemí by byly rozhodujícími 
prostředky pro společné posílení stability na severu Afriky. Mohl by být vytvořen balíček pro 
severoafrické partnery, kombinující podporu lékařů, civilní nouzové plánování, CBRN obranu 
a výcvik operačního plánování. 

Mnohostranné důsledky krize na jihu dříve či později nepochybně ovlivní vlastní 
bezpečnost členských států Aliance. Hlavní odpovědností Aliance je zajistit, aby se tato 
zdravotní krize nestala bezpečnostní krizí. Aliance nicméně není tím, kdo by byl za zvládání 
krize okolo COVID-19 primárně odpovědný – a vzhledem k povaze zranitelných míst na 
severu Afriky může být role Aliance dále omezena. 

Tato role je obzvláště důležitá vůči partnerským zemím a nevyhnutelně to vede 
k podpoře celostního přístupu k řešení skutečných výzev lidské bezpečnosti. Zdraví, odolnost 
a stabilita na severu Afriky jsou zásadní součástí evropské bezpečnosti.13
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 Z nejnovější produkce (včetně snahy čelit hoaxům z moskevské provenience, například, že alianční laboratoře 
v Lotyšsku vytvořily koronavirus, nebo že spojenečtí vojáci koronavirus zavlekli do Pobaltí), navíc rovněž viz: 
North Atlantic Treaty Organization’s Approach to Countering Disinformation: A Focus on COVID-19. North 

Atlantic Treaty Organization, 17. VII. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm 
North Atlantic Treaty Organization Deputy Secretary General Addresses COVID-19 Response with Atlantic 
Council. North Atlantic Treaty Organization, 16. IV. 2020. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175132.htm 
Military Medical Support. North Atlantic Treaty Organization, 14. V. 2020. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49168.htm  
13

 Allied Joint Publication 4.10; Allied Joint Doctrine for Medical Support; Edition C, Version 1, September 2019. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/922182/doctrine_nato_med_spt_ajp_4_10.pdf 
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Ilustrace: Výskyt COVID-19 v Africe, březen 2020.14
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 COVID-19: Update in Africa. African Union; Twitter, 27. III. 2020. 
https://twitter.com/africacdc/status/1243444282230538240 
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Ilustrace: Infografika k tématu výskytu a protiopatření ve vztahu k COVID-19 
v Maroku, Alžírsku a Tunisku, březen 2020.15 
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 Maghreb Lockdown Rush May Reflect Low Health Capacity. Emerald Insight, 24. III. 2020.  
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-GA251598/full/html 
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  Ilustrace: Afrika bude zřejmě prostorem, o jehož vakcinaci se postarají dodavatelé 
z Ruské federace, Čínské lidové republiky a Indie …16 
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 TOULEMONDE, Marie. Covid vaccines: Russia, China, India … Who is supplying Africa? The Africa Report,  
25. I. 2021. https://www.theafricareport.com/61188/covid-vaccines-russia-china-india-who-is-supplying-africa/ 
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Ilustrace: Zahraniční programy v (subsaharské) Africe v souvislosti s COVID-19, 
angažmá po linii Severoatlantické aliance není vůbec uváděno.17
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 DIAMOND, Caleb. A Seat at the Table: African Leadership in a Post-Covid-19 World.  
Center for Strategic and International Studies, 12. VI. 2020. 
https://www.csis.org/analysis/seat-table-african-leadership-post-covid-19-world 
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