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I. Boj mezinárodního společenství s terorismem, který odstartoval útok na 

newyorské mrakodrapy 11. září 2001, nejlépe symbolizuje naše angažovanost 
v Afghánistánu 

 
1. OEF, vznik ISAF 

- Přímým důsledkem útoku bylo zahájení koaliční operace Trvalá svoboda (EF – Enduring 
Freedom) v Afghánistánu. 

- Po vítězství nad Talibánem byl zahájen tzv. bonnský proces (Bonnská dohoda z 
5.12.2001), specifikující rozdělení moci v zemi a plány na vytvoření nové ústavy a vznik 
demokratické vlády k roku 2004. Dne 22.12.2001 pak převzala moc v zemi prozatímní 
afghánská vláda, jejíž složení bylo dohodnuto v Bonnu.  

- V rámci podpisu Bonnské dohody vyjádřila dočasná afghánská vláda souhlas 
s rozmístěním Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (International Security 
Assistance Force, ISAF).  

- Tento krok byl 20.12.2001 schválen RB OSN rezolucí č. 1386. Velení mírové operace 
ISAF pod mandátem RB OSN se v počáteční fázi ujala UK a účastnilo se jí 17 států. 

 

2. ISAF pod aliančním vedením 

- V srpnu 2003 přebírá ISAF Severoatlantická Aliance a v říjnu 2003 RB OSN svojí 
rezolucí č. 1510 rozšiřuje mandát působení ISAF na celé území Afghánistánu. 

- ISAF postupně rozšiřuje svoji působnost na sever (prosinec 2003 - Fáze 1); západ (únor 
2005 - Fáze 2); jih (červenec 2006 - Fáze 3) a na východ (říjen 2006 - Fáze 4). 

- V ISAF působí přes 40.000 vojáků z 39 zemí. 

- Hlavní úkol: jsou podpora afg. vládě při zajišťování bezpečnosti, pořádku, stability a 
rekonstrukce země za účelem dosažení soběstačného (self-sustaining), umírněného 
(moderate) a demokratického Afghánistánu schopného nezávisle vykonávat svoji 
suverenitu na celém svém území. 

- Ukončení aliančního působení v Afghánistánu bude záviset nejen na přání afghánské 
vlády, ale zejména na vytvoření profesionální a důvěryhodné bezpečnostní struktury, 
která bude schopna udržet vlastními silami bezpečné prostředí v zemi. 

 

3. Rozšíření na jih a východ v 2. pol. 2006 - přelomový okamžik 

- Jih: tradiční domov Talibanu, žádná afg. vláda nikdy toto území neměla pod plnou 
kontrolou => mnohem vyšší sympatie místního obyvatelstva pro Taliban a úměrně nižší 
pro afg. vládu a ISAF. 
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- Východ: oblasti přiléhající k severnímu Wazíristánu, který se po uzavření dohody s Pák. 
vládou stal útočištěm jak Talibanu, tak Al Qajdy. K tomu se přidává blízkost Kábulu a 
tudíž větší viditelnost incidentů. 

 

Jaké byly důsledky rozšíření na jih a východ? 

=> prudký nárůst povstaleckých aktivit  
=> porážka povstalců v otevřeném střetu a jejich poučení, že NATO nelze porazit 

v otevřeném boji  
=> nová taktika povstalců:  
- zaměření na sebevražedné útoky a nástražná výbušná zařízení (pokus o „irakizaci“ 

konfliktu) a  
- související snaha o působení co nejvíce ztrát ISAF a civilních obětí s cílem působit na 

západní i afghánskou veřejnost, dosáhnout stažení aliančních a koaličních vojsk a 
následně převzít moc. 

 

II. Alianční summit v Rize v listopadu loňského roku definoval hlavní výzvy, 
kterým v Afghánistánu čelíme 

 

1. Pomoc afg. vládě při zajišťování bezpečnosti a umožnění realizace rekonstrukčních 
aktivit, 

2. Pomoc při výcviku a vyzbrojování afghánských národních bezpečnostních sil (ANSF), 

3. Zajištění dostatečných vojenských kapacit ISAF pro realizaci jejich úkolů, 

4. Udržení podpory místního obyvatelstva, 

5. Budování civilních kapacit afg. vlády a institucí, 

6. Podpora afg. vlády při boji proti drogám, 

7. Podpora spolupráce se sousedními zeměmi, 

8. Efektivní spolupráce a koordinace s ostatními mezinárodními aktéry působícími 
v Afghánistánu na všech úrovních. 

 

Ad 1. Bezpečnost a rekonstrukční aktivity 

- Bezpečnost a rekonstrukční aktivity jsou v Afghánistánu velmi úzce provázány a 
vzájemně podmíněny. Na místech, kde není zajištěna bezpečnost, nemohou probíhat 
rekonstrukční aktivity a kvete pěstování a obchod s drogami, což poskytuje živnou půdu 
a finanční prostředky pro povstalecké protivládní síly a vede k dalšímu zhoršování 
bezpečnostní situace. Rekonstrukční aktivity jsou navíc komplikovány obrovsky 
rozšířenou korupcí ve státní správě. 

Nejviditelnější formou působení ISAF v Afghánistánu jsou Provinční rekonstrukční 
týmy /PRT/, zajišťující jak bezpečnost, tak rekonstrukční aktivity. 

- V současné době pokrývá 31 provincií Afghánistánu celkem 25 PRT. (Vedoucími zeměmi 
jsou Kanada, Německo, Španělsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Norsko, Nový 
Zéland, Švédsko, Turecko, Velká Británie a USA). 

o Civilní složka PRT spadá pod pravomoc jednotlivých vysílajících zemí, je 
početně výrazně menší, než vojenská složka PRT (cca 2-12 osob), avšak je 
klíčová pro naplnění cílů působnosti PRT. Skládá se z expertů různých 
ministerstev či rozvojových agentur účastnických států. Civilní experti udržují 
pravidelný kontakt s místním obyvatelstvem a především s místními úřady a 
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kmenovými vůdci a stařešiny s jejichž pomocí připravují a realizují rozvojové 
projekty. 

o Početně větší vojenská složka PRT (až několik set osob) spadá přímo pod 
alianční operaci ISAF. Jejím hlavními úkoly je zajišťování bezpečnosti PRT, 
dopravy a komunikace s velitelstvími ISAF. 

-  Podobnou roli v oblasti přestavby a národního usmíření plní v rámci celého 
Afghánistánu i mise OSN UNAMA (United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan). 

 

Ad 2. Výcvik a vyzbrojování ANSF – afghánských národních bezpečnostních sil: 
armády a policie 

- Jejich kvalita, tedy bojeschopnost, schopnost operovat bez podpory jednotek ISAF a v 
konečné fázi samostatně zajistit bezpečnost celé země, je klíčová pro úspěch operace 
ISAF. 

- Afg. národní armáda – primární odpovědnost za její výcvik a výzbroj mají Spojené státy 
(G8 lead nation)1. 

 Aliance pomáhá: 

o ve výcviku prostřednictvím Operačních styčných a poradních týmů (Operational 
Mentoring and Liaison Teams, OMLTs) - cca 15-ti členné týmy vojenských 
expertů aliančních a dalších zemí přispívajících do ISAF. 

o ve výzbroji darováním vlastní přebytečné výzbroje (ČR samopaly, kulomety, 
vrtulníky) a zřízením zvláštního fondu (Trust Fund) k hrazení přepravy darů do 
Afghánistánu. 

- Afghánská policie – její organizace, výzbroj a výcvik byl původně v kompetenci 
Německa (G8 lead nation). Odpovědnost nyní přebírá EU v rámci připravované policejní 
mise ESDP. Pomoc Aliance se v tomto případě soustřeďuje na všeobecnou podporu 
policejní misi -  zajištění zázemí prostřednictvím PRT, bezpečnosti, lékařské péče (mj. i 
českou polní nemocnicí v Kábulu). 

 

Ad 3. Zajištění dostatečných vojenských kapacit ISAF 

- Dostatečné vojenské schopnosti Aliance, které jsou definovány v CJSOR (Combined 
Joint Status of Requirements), jsou podmínkou pro úspěšné splnění úkolů ISAF a tím i 
ukončení našeho působení v Afghánistánu. 

- Přes značné zlepšení stále existují nenaplněné požadavky. Hlavní z nich: 

o Je naplněno pouze 26 z celkových 46 OMLTs, které působí přímo u jednotek afg. 
armády 

o Nejsou vytvořeny PRT Nimroz, Day Kundi, Logar (k PRT viz. výše) 

o V provinciích Nimroz a Day Kundi schází manévrovací prapory  

o V regionálních velitelstvích Střed a Západ schází pohraniční prapory 

o Je nedostatek leteckých přepravních kapacit, zejména vrtulníků 

- Nenaplněnost CJSOR činí značné problémy a vede mj. k větší potřebě spoléhat se 
v bojových situacích na leteckou podporu, což zvyšuje pravděpodobnost působení 

                                                 
1
 Na konferenci v Londýně (leden 2006) došlo k rozdělení oblastí zodpovědnosti mezi tzv. G8 lead nations: US - 

armáda, DE - policie, IT – justice, UK – boj proti drogám, JP – odzbrojení ilegálních ozbrojených skupin a 

návrat do civilního života 
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vedlejších škod (collateral damage) a civilních ztrát a negativně ovlivňuje podporu ISAF 
místním obyvatelstvem. 

 

Ad 4. Udržení podpory místního obyvatelstva 

- Je to nezbytný předpoklad pro úspěšné působení mise ISAF 

- Rekonstrukční aktivity (PRT) jsou jedním z nástrojů pro získání místních obyvatel 

- Poskytování humanitární pomoci v průběhu a po ukončení bojových operací 

o Post Operations Humanitarian Relief Fund – v prosinci ČR přispěla částkou 5 mil. 
Kč., příspěvek se očekává i letos 

- Předcházení vzniku civilních ztrát  

 

Ad 5. Budování civilních kapacit afg. vlády a institucí 

- Nejdůležitější podmínka pro vytvoření tzv. Afghan Ownership 

- Není v mandátu ISAF => individuální aktivity jednotlivých zemí 

- Na centrální úrovni - IT (G8 lead nation) – podpora reformy afg. justičního systému 

- Na provinční úrovni prostřednictvím civilních expertů působících v PRT 

 

Ad 6. Podpora afg. vlády při boji proti drogám 

- Drogy jsou klíčem ke korupci, financování aktivit Talibánu a tím celkové bezpečnostní 
situaci 

- Záštita UK (G8 lead nation) 

- V roce 2006 zatím nejvyšší produkce opia a (cca 1/3 ekonomiky země). Letos se 
očekává nový rekord. 

- Situace je kritická zejména na jihu (tj. v oblastech se špatnými bezp. podmínkami). 

- Existuje přímá vazba mezi překupníky a povstalci. 

- Afghánská národní protidrogové strategie (ANDS) - systém opatření úspěšně použitým 
v minulosti např. v Pákistánu či Thajsku. Opatření zahrnují: 

o eradikace makových polí, 

o programy zajišťující alternativní způsoby obživy pro pěstitele, 

o finanční příspěvky provinciím úspěšně snižujícím produkci 

o postihy pro překupníky. 

- Operační plán neumožňuje jednotkám ISAF zapojovat se přímo do akcí proti 
překupníkům 

- Nepřímá podpora je možná – logistika, přeprava, informace. 

 

Ad 7. Podpora spolupráce s ostatními zeměmi 

- Nejvýznamnějším sousedem je Pákistán 

- Problematická hranice, pronikání povstalců, Severní Wazíristán jako bezpečné útočiště 
povstalců 



 5 

 

- ISAF členem Tripartitní komise koordinující vojenské aktivity ISAF/Pák./Afg. na 
společné hranici 

 

Ad 8. Efektivní spolupráce a koordinace s ostatními mezinár. aktéry (Comprehensive 
Approach) 

- Tento přístup nabývá v poslední době, zejména od Rižského summitu NATO, na 
významu. 

- V Afghánistánu je možné zvítězit vojensky, ale vojenské vítězství samo o sobě nestačí. 

- Problém Afghánistánu je třeba vnímat komplexně, jako soubor vzájemně na sobě 
závislých veličin.  

- Bezpečné prostředí, které je základem pro rekonstrukci a rozvoj, nelze vytvořit bez 
vyřešení problému drog, na jejichž pěstování jsou životně závislí místní zemědělci a 
z jejichž prodeje proudí peníze pro financování Talibánu a povstaleckých aktivit. 
Tzv.„tvrdé jádro“ Talibanu tvoří jen několik stovek bojovníků, ostatní jsou nájemní žoldáci, 
kteří proti nám mnohdy bojují jenom proto, že v tom mají jediný zdroj obživy.  

- Jenom v bezpečných a klidných provinciích se mohou etablovat struktury afghánské 
správy a samosprávy, které jsou základem pro to, aby si Afghánci mohli začít vládnout 
samy – „Afghan Ownership“. 

- Proto je nutné, aby se vojenské aktivity propojily a koordinovaly s aktivitami civilními, 
které na území Afghánistánu provádějí ostatní mezinárodní organizace, instituce a 
nevládní organizace. 

- Taková spolupráce nemůže probíhat na ad hoc bázi, ale na základě obecné koncepce, 
která by se netýká pouze situace v místě, ale která zahrnuje i širší spolupráci např. při 
plánování operací, výcviku personálu, výměně informací či koordinaci jednotlivých 
rekonstrukčních a humanitárních aktivit, a to na všech úrovních. 

- Na summitu v Rize byl tento koncept v obecné podobě přijat pod názvem 
Comprehensive Approach, což je možno přeložit jako „Souhrnný“ či „Komplexní 
přístup“. 

- V dohledné době by měly být předloženy konkrétní návrhy, vedoucí ke zlepšení praktické 
spolupráce na všech úrovních s partnery Aliance, jako jsou OSN, EU, Světová banka a 
další mezinárodními a nevládními organizacemi a lokálními aktéry při plánování a 
realizaci současných i budoucích operací. 

 

Situace v Afghánistánu není jednoduchá, ale je řešitelná. Na tuto zemi nemůžeme 
nahlížet našima, euro-atlantickýma očima. Zde fungují jiná měřítka a pravidla. Na to 
nás naši afghánští partneři často upozorňují a některé naše problémy přisuzují 
právě těmto odlišnostem, které někdy ne zcela respektujeme. Ale jak se říká - 
nejlepší krok k nápravě je si problém uvědomit, a to se již stalo.  

 

 

Pozn.: Aktualizováno k 19.6.2007
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Příloha:  

Příklady nástrojů civilně-vojenské spolupráce v Afghánistánu 

 

1. Vysoký civilní představitel NATO v Afghánistánu (Senior Civilian Representative, 
SCR) 

- představuje politické vedení alianční přítomnosti v zemi. 

- Hlavní úkoly:  

o komunikace a koordinace aliančních aktivit s afghánskou vládou, dalšími 
mezinárodními organizací (zejména Asistenční mise OSN, UNAMA) a 
ostatními relevantními aktéry,  

o pravidelné informování NAC o vývoji v zemi. 

- Funkce SCR vznikla v roce 2003 a od srpna loňského roku v ní působí bývalý 
nizozemský velvyslanec v OBSE Daan Everts. 

 

2. Další koordinační mechanismy 

- Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB) 

o ustaven v dubnu 2006 na základě rozhodnutí Londýnské konference o 
Afghánistánu jako všeobecný koordinační mechanismus pro implementaci 
Afghanistan Compact (AC),  

o schází se minimálně čtyřikrát do roka a dvakrát ročně zpracovává zprávy o 
průběhu implementace AC, 

o k jeho úkolům náleží projednávání otázek koordinace, implementace a 
financování jednotlivých aktivit obsažených v AC a případných problematických 
bodů identifikovaných afg. vládou nebo mezinárodním společenstvím,  

o v JCMB zasedají představitelé afg. vlády a nejvýznamnějších aktérů 
mezinárodního společenství. 

o Poslední zasedání JCMB proběhlo 1.5. v Kábulu. 

- Policy Action Group (PAG) 

o fórum vytvořené rovněž v roce 2006 a koordinující postup afg. vlády a 
mezinárodního společenství na neklidném jihu země, média proto někdy nazývají 
PAG „válečným kabinetem prezidenta Karzáího“.  

o Civilně-vojenská spolupráce je častým tématem diskusí v PAG.  

o Vedle představitelů afg. vlády zasedají v PAG představitelé nejvýznamnějších 
mezinár. organizací a velvyslanci zemí působících na jihu Afghánistánu. 

- NATO Caucus  

o Pravidelné schůzky aliančních velvyslanců v Kábulu pod vedením SCR 

o řeší vnitroalianční otázky zapojení v Afghánistánu, mj. i otázky politicko-vojenské 
a civilně-vojenské koordinace, které vyžadují diskusi v rámci NATO. 

- PRT Executive Steering Committee a PRT Co-ordination Group 

o orgány zajišťující celkový přehled nad činností PRT a diskutující otázky civilně-
vojenské koordinace v PRT. 


