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Abstrakt 

Tématem této práce je určení efektivity afghánské armády mezi lety 2009-2019 a její vývoj 

v tomto období. Dále je cílem sledovat variaci napříč různými jednotkami, z kterých se 

armáda skládá a určení doporučení, které ze zkoumání vycházejí. Téma je zkoumané 

z pohledu organizačních praktik pomocí teorie od Caitlin Talmadge. V práci je nejprve tato 

teorie vysvětlena a doplněna o několik aspektů vycházejících ze specifičnosti zkoumaného 

případu. Poté je stručně nastíněn počáteční vznik armády. V hlavní části práce jsou 

objasněny organizační praktiky i s několika důležitými faktory, které je ovlivňují. Na závěr 

hlavní části jsou představeny bojové střetnutí s Talibanem. Autor v práci zjišťuje, že byla 

efektivita Afghánské národní armády po celou dobu zkoumání velmi nízká. Výjimku 

představovaly speciální jednotky. Práce je jednopřípadovou kvalitativní studií, která se 

více zaměřuje na rozbor daného případu než na získání obecných poznatků. Hlavními 

zdroji dat byly reporty amerických institucí a odborné práce, které se věnovaly tématice.   

 

Abstract 

This thesis aims to determine the effectiveness of the Afghan national army between the 

years 2009-2019 and assess the development of effectiveness during this period. The goal 

is to determine the variation across different units and make recommendations based on the 

studied topic. Research is conducted through the lenses of organizational practices with the 

framework laid by Caitlin Talmadge. First, the thesis addresses the theoretical framework 

and a few additional important aspects derived from the specificity of the case. In the main 

part, organizational practices with some important factors are explained. Combat with the 

Taliban is introduced in the conclusion of the main part. The author of this thesis 

discovered that the effectiveness of the Afghan national army was very low during the 

whole researched period. Afghan special forces were an exception. This thesis was a single 



 

 

 

case qualitative study, which focused on the analysis of this particular case more than on 

generalized findings. The main sources of data were reports of American institutions and 

work papers, related to this topic.  

Klíčová slova 

Afghánistán, armáda, organizační praktiky, bojová efektivita, odhad 

 

Keywords 

Afghanistan, army, organizational practices, battle effectivness, estimate 

 

Title 

The analysis of the Afghan army military capability through the lenses of the 

organizational practices 

 

Rozsah práce: 125 299 znaků včetně mezer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce RNDr. Janu Kofroňovi, Ph. D. za 

trpělivost a cenné rady.  

 



 

 

1 

Obsah 

Úvod..................................................................................................................................3 

1. Teorie bojové efektivity ................................................................................................5 

1.1 Co je to bojová efektivita ..........................................................................................5 

1.2 Vojenské organizační praktiky ..................................................................................6 

1.3 Opatření proti převratům...........................................................................................9 

1.4 Výběr organizačních praktik .....................................................................................9 

1.5 Organizační praktiky při coup-proofingu ................................................................ 10 

1.6 Shrnutí .................................................................................................................... 12 

2. Doplnění teorie na základě odlišnosti zkoumaných případů .................................... 12 

2.1 Zahraniční intervence ............................................................................................. 13 

2.2 Korupce .................................................................................................................. 15 

2.3 Každoroční úbytek vojáků ...................................................................................... 15 

2.4 Asymetrický versus konvenční konflikt .................................................................. 16 

3. Metodologie ................................................................................................................ 17 

4. Historie konfliktního prostředí .................................................................................. 20 

5. Vznik a vývoj Afghánské národní armády 2001-2008 .............................................. 22 

5.1 Vznik armády 2001-2004 ....................................................................................... 22 

5.2 Reakce na zotavení Talibanu 2004-2008 ................................................................. 25 

6. Zkoumané období 2009-2019 ..................................................................................... 28 

6.1 Vztah vlády k afghánské národní armádě ................................................................ 28 

6.1.1 Síla institucí ....................................................................................................  28 

6.1.2 Civilně-vojenské vztahy ..................................................................................  29 

6.1.3 Vliv zahraniční intervence ...............................................................................  30 

6.1.4 Zhodnocení vztahu ..........................................................................................  30 

6.2 Korupce .................................................................................................................. 31 

6.2.1 Korupční praktiky ...........................................................................................  31 

6.2.2 Antikorupční praktiky .....................................................................................  32 

6.2.3 Vliv korupce na efektivitu armády ...................................................................  33 

6.3 Motivace a morálka ................................................................................................ 34 

6.4 Každoroční úbytek vojáků ...................................................................................... 35 

6.5 Výcvik .................................................................................................................... 36 



 

 

2 

6.5.1 Základní výcvik ..............................................................................................  37 

6.5.2 Vojenské školství ............................................................................................  38 

6.5.3 Počáteční fáze po výcviku ...............................................................................  39 

6.5.4 Speciální jednotky ...........................................................................................  40 

6.5.5 Zhodnocení výcviku ........................................................................................  40 

6.6 Uspořádání velení ................................................................................................... 41 

6.7 Systém povyšování ................................................................................................. 43 

6.7.1 Shrnutí problematiky systému povyšování.......................................................  45 

6.8 Posouzení připravenosti koaličními partnery ........................................................... 46 

6.9 Výkon armády v bojích s Talibanem ....................................................................... 47 

6.9.1 Statistiky války proti Talibanu .........................................................................  47 

6.9.2 Bojová střetnutí s Talibanem ...........................................................................  48 

6.9.3 Výkon afghánských speciálních jednotek ........................................................  53 

6.9.4 Shrnutí výkonu v boji ......................................................................................  54 

7. Diskuse a doporučení ................................................................................................. 54 

Závěr .............................................................................................................................. 57 

Summary ........................................................................................................................ 59 

Použitá literatura ........................................................................................................... 60 

 



 

 

3 

Úvod 

Afghánistán se potýká s celou řadou problémů. Jedním z těch největších je válka 

proti Talibanu, který má rostoucí potenciál ohrozit centrální vládu. Aby si však země 

dokázala s konfliktem poradit, potřebuje efektivní armádu, schopnou kompetentně 

provádět bojové operace. Vytvoření takové armády je náročný proces, a to z hlediska 

financí, lidského kapitálu, institucí a také času. Ne náhodou v zemi působící síly 

mezinárodní mise kromě boje s Talibanem, primárně pomáhaly s budováním armády.  Bez 

efektivní armády (loajální vládě) je pravděpodobné, že dojde k rozvratu Afghánistánu po 

odchodu mezinárodních sil. 

Zkoumání afghánské armády může pomoci zhodnotit, jestli vynaložené prostředky 

pro výcviky měly nebo neměly smysl. Dále může ukázat na úskalí, které zřejmě budou 

muset mezinárodní síly překonávat při pokusech zvýšit efektivitu ozbrojených sil ve 

státech podobných Afghánistánu. Připomeňme také, že v zemi působili mnoho let i vojáci 

AČR (a to i v instruktorských rolích), což pochopitelně zvyšuje relevanci tématu ve vztahu 

k českému čtenáři.  

Cílem této práce1 bude tedy zhodnotit vojenskou efektivitu národní armády 

Afghánistánu. Určit, jak se tato efektivita měnila v průběhu času a jestli existuje variace 

napříč různými typy jednotek. Výzkumné otázky této práce formuluji následovně:  

1. Jaká je bojová efektivita Afghánské národní armády a jak se měnila během 

zkoumaného časového období? 

2. Je bojová efektivita stejná pro všechny jednotky napříč armádou nebo se u 

některých jednotek liší? Pokud se liší, tak jaké faktory k tomu přispěly?  

3. Doplňková otázka: Jaká doporučení vyplývají ze zkoumání Afghánské 

národní armády? 

Odpovědi na výzkumné otázky budu hledat pomocí teorie od Caitlin Talmadge, kterou 

popsala ve své knize The Dictator’s Army: Battlefield Effectivness in Authoritarian 

Regimes. Ačkoliv tento teoretický rámec lze považovat za vhodný, specifika zkoumaného 

případu mě nutí teorii Talmadge v některých aspektech doplnit. Mé zkoumání je primárně 

 
1 Původně měla být tato práce dvoupřípadovou komparací, kde druhým případem měla být malijská 
armáda. Důvody odchýlení od projektu a rozhodnutí udělat pouze jednopřípadovou studii jsou popsány 
v příloze 1. 
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teoreticky ukotvenou případovou studií, přičemž důraz je kladen více na poznání daného 

(významného) případu a méně na zobecnění získaných poznatků. 

Po tomto úvodu následuje teoretická část práce, kde se budu zabývat organizačními 

praktikami a faktory, které je ovlivňují. Organizačními praktikami se zde rozumí čtyři 

základní aktivity, které armáda provádí a které určují její bojeschopnost: systém 

povyšování, výcvikový režim, uspořádání velení a sdílení informací. Tyto organizační 

praktiky budou v mé práci vystupovat jako hlavní dimenze zájmu. 

V empirické části stručně představím historii konfliktu a kontext vzniku afghánské 

armády. Následně popíšu vedlejší proměnné, které organizační praktiky i samotnou 

efektivitu ovlivňují. Poté objasním samotné organizační praktiky a představím, jak si 

afghánská armáda v bojích s Talibanem vedla. V závěru shrnu poznatky ze zkoumaného 

případu.  
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1. Teorie bojové efektivity 

Bojová efektivita se napříč různými armádami zásadním způsobem odlišuje a tato 

odlišnost nevychází pouze z materiální nerovnosti. Caitlin Talmadge se ve své knize ptá: 

Jak je možné, že navzdory podobným podmínkám je výkon jejich armád natolik rozdílný?2 

Při zodpovězení této otázky Talmadge vytváří rámec pro zkoumání bojové efektivity. Ten 

v této kapitole představím a na závěr ho doplním o některé další faktory, které bude 

nezbytné vzít v úvahu při zkoumání Afghánistánu.  

1.1 Co je to bojová efektivita 

Bojová efektivita je obecně definována jako síla generovaná ze zdrojů daného státu. 

Talmadge tento termín specificky používá pro určení operačně-taktických schopností 

armády. Tyto operačně-taktické schopnosti se dají rozdělit na dvě aktivity, základní taktiku 

a schopnost provádět komplexní operace. Tyto aktivity jsou univerzální a představují 

neměnný základ pro jakoukoliv současnou armádu, která bojuje v ozbrojeném konfliktu. 

Armády, které nejsou schopné provádět jednu nebo obě z těchto aktivit, tak nelze 

považovat za efektivní.3  

Tato definice má dvě implikace. Zaprvé bojová efektivita se týká pouze dané 

armády bez ohledu na nepřítele a jeho schopnosti, sílu či početnost. I přesto, že se 

zkoumaná armáda může nacházet uprostřed konfliktu, bojová efektivita je určena 

činnostmi, kterými se armáda zabývá v danou chvíli individuálně.  

Zadruhé, bojovou efektivitu nelze určit pouze pomocí výsledků konfliktu, který 

závisí také na protivníkovi. Malá armáda, přestože maximálně efektivní, může být 

převálcována daleko větší vojenskou silou, která zdaleka takovou efektivitu nevykazuje. 

Prohra v takovém případě není určena excelentním vojenským umem protivníka, ale 

vnějšími faktory ovlivňujícími konflikt. Příkladem takovéto situace byla východní fronta 

za druhé světové války, kde německá armáda vykazovala lepší operačně-taktické 

schopnosti, ale byla poražena daleko vyšším počtem vojáků Rudé armády.4  

Posuzování bojové efektivity však neznamená ignorování kontextu.5 Pokud stát čelí 

výrazně silnějšímu protivníkovi, nebo pokud protivník disponuje pokročilejšími 

 
2 TALMADGE 2015, s. 1. 
3 TALMADGE 2015, s. 2. 
4 LYONS 1999 s. 295. 
5 TALMADGE 2015, s.5. 
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technologiemi, tak se tyto okolnosti budou odrážet na výkonu armády a je nutné brát je na 

zřetel. Je však nutné měřit bojovou efektivitu nezávisle na těchto vnějších faktorech.  

Jak již bylo řečeno operačně-taktické schopnosti se dají rozdělit na základní taktiku 

a schopnost provádět komplexní operace. Co se ale pod těmito pojmy skrývá? 

Základní taktikou se myslí dovednosti, které vojenská jednotka musí z povahy boje 

umět vykonávat. Mezi ty nejzákladnější patří ovládání střelných zbraní nebo krytí se před 

nepřátelskou palbou. Tyto jednodušší úkony pak vedou k provádění činností jako je 

statická obrana, příprava léčky, spořádaný ústup nebo plánovaný protiútok. Obecně se 

jedná o činnosti, nevyžadující větší míru iniciativy a koordinace s dalšími typy jednotek. 

Schopnost provádět komplexní operace znamená schopnost koordinace více typů 

jednotek v boji tak, aby tyto jednotky jako celek dosahovaly maximální bojové efektivity. 

Například na soudobém bojišti je nutné zajistit vzájemné fungování pěchoty, obrněných 

vozidel, dělostřelectva a letectva. Jednotlivé typy jednotek se musí navzájem podporovat. 

V případě špatné koordinace může kromě neefektivity také dojít ke ztrátám ve vlastních 

řadách, například pokud dělostřelectvo dostane špatné informace o cíli a začne pálit na 

pozici svých vlastních jednotek. 

Provádění komplexních operací na sebe v obraně bere podobu mobilní 

vícestupňové obrany, bojových ústupů nebo provedení koordinovaného protiútoku. 

V případě ofenzivy tyto operace zahrnují útok více typů jednotek, jejich manévrování, 

schopnost prolomení nepřátelské linie nebo obklíčení nepřítele.6 Ať už se jedná o 

jakoukoliv operaci, vždy záleží na iniciativě a přehledu ze strany vrchního velení i 

důstojníků v boji. Obecně platí, že čím více je zapojeno vojáků a typů jednotek, tím je 

obtížnější operaci koordinovat.  

Bojová efektivita je finální produkt, jenž armády generují skrze činnosti, obecně 

nazvané jako organizační praktiky. Tyto činnosti budou objasněny v další kapitole.  

1.2 Vojenské organizační praktiky 

Pokud je cílem soudobé armády efektivní působení na bojišti, pak musí 

implementovat organizační praktiky, vedoucí k osvojení operačně-taktických schopností. 

Organizační praktiky se dají rozdělit do čtyř kategorií: Systém povyšování, výcvikový 

 
6 TALMADGE 2015 s. 6. 
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režim, uspořádání velení a sdílení informací.7 Níže budou tyto organizační praktiky 

objasněny a v metodologii budou představeny konkrétní otázky, kterými je budu zkoumat. 

Systém povyšování vytváří lidský kapitál, jenž ovlivňuje všechny další oblasti, 

ve kterých armáda působí. Ideálním systém povyšování je ten, který spočívá výhradně na 

kvalitách a zásluhách jednotlivců. V takovém systému cesta k povýšení vede skrze 

kompetenci demonstrovanou výkonem v boji nebo během výcviku. Důstojník, který má za 

sebou historii velmi dobrého výkonu, by měl mít výrazně vyšší pravděpodobnost povýšení. 

Naopak důstojník, který si vede špatně je v takovém systému co nejdříve aktivně 

odstraněn. Aspekty jako politické zaměření, etnicita nebo náboženské vyznání vojákovu 

kariéru z největší části neovlivní, pokud nemají vliv na jeho výkon. Pokud je systém 

povyšování takto nastaven, pak je armáda schopná po určité době získat kvalitní lidský 

kapitál, jenž je nezbytný ve všech dalších oblastech, kterými se armáda zabývá.8 

Výcvikové režimy mají při nejlepším scénáři konkrétní charakteristiky. Cvičení jsou 

častá, rigorózní, realistická a umožňují vojákům osvojit si klíčové dovednosti pro boj. 

Nejlepší výcvikové režimy se zaměřují na cvičení malých i velkých jednotek. V menších 

jednotkách se vojáci učí základní taktiku, kterou poté využijí při cvičení v rámci větších 

jednotek. Cvičení větších jednotek pak umožňuje osvojení si schopnosti provádět 

komplexní operace. Bez správných tréninkových režimů vojáci postrádají dovednosti 

nezbytné pro efektivní fungování na bojišti. To se pak odráží i v dalších aspektech, 

například v bojové morálce (vojáci se tváří v tvář nepříteli dají na ústup nebo se vzdají) 

nebo ve větších ztrátách na životech. 9 

Uspořádání velení je v moderních armádách relativně decentralizované, ale jasně 

definované. Velká část velitelské zodpovědnosti je přenesena na nižší instance, aby měly 

jednotky v boji prostor pro improvizaci a iniciativu. Velitelé by měli mít prostor pro co 

nejrychlejší reagování na vzniklé situace. Kromě toho by velitel měl mít absolutní 

rozhodovací pravomoc nad svojí jednotkou. Pokud by jednotce veleli dva velitelé, pak by 

byl rozhodovací proces zmatený a značně zpomalený. Posloupnost velení musí být jasná a 

rozkaz musí být vydán jednoznačně, aby mohlo proběhnout jeho okamžité plnění. 

Jednoznačnost a rychlost při plnění rozkazu jsou nezbytné pro precizní načasování 

jednotlivých kroků během komplexní operace, ale neobejde se bez nich ani činnost 

 
7 TALMADGE 2015 s. 12 
8 TALMADGE 2015 s. 13. 
9 TALMADGE 2015 s. 14. 
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jednotlivých jednotek. Bez vhodného uspořádání velení je rozhodování pomalé a dochází 

v něm ke zmatkům, což znemožňuje efektivní plnění i dobře naplánované operace.10 

Sdílení informací hraje klíčovou roli při koordinaci komplexních operací. V těch 

nejefektivnějších armádách je kladen důraz na rozsáhlou vnitřní komunikaci v horizontální 

i vertikální rovině. Sdílení informací je klíčový mechanismus, skrze který probíhá adaptace 

na změny v protivníkově chování. Bez institucionalizovaných procedur, které podporují 

tok informací, je prakticky nemožné integrovat akce mezi různými typy jednotek nebo 

improvizovat a rychle reagovat na změny situace. Při integraci vhodných procedur pro 

práci s informacemi je výsledkem efektivnější taktické fungování jednotek.11 

Pokud jsou tyto organizační praktiky prováděny dostatečně dlouhou dobu, pak se 

dostanou do bodu, kdy bez většího úsilí fungují samy od sebe. Důvodem je, že armády 

mají tendenci fungovat v zaběhnutých kolejích. Pokud je tedy armáda dostatečně dlouho 

vystavována organizačním praktikám (ať už efektivním nebo neefektivním), pak je přijme 

za zavedenou normu a dále v nich pokračuje. Asi si lze představit, jak se tato strnulost 

odráží v jednotlivých kategoriích. Starší důstojníci mají tendenci povyšovat nové 

důstojníky na základě stejných kritérií, podle kterých byly povyšováni oni. Vojenské 

vzdělávání je často velmi statické a generuje kontinuitu v neustále stejných výcvikových 

režimech. Uspořádání velení nejsou pouze psaná pravidla, ale jsou to hlavně vzorce 

chování, které mladí důstojníci přejímají od těch starších. A sociální normy, které se 

vztahují k práci s informacemi, hluboce ovlivňují, jak vojáci s danými informacemi naloží. 

Tato strnulost je pro armádu typická, a přestože přispívá k značné institucionální síle 

armády (svojí dlouhodobostí a tradicí), tak také znesnadňuje zavedení inovací.12  

Je důležité zmínit, že implementace popsaných organizačních praktik vyžaduje 

velké množství lidského a finančního kapitálu, který by se jinak dal investovat v jiné 

oblasti. Proto státy, které nečelí žádné vnější hrozně nebo jejich politika není zaměřená na 

teritoriální expanzi, nejsou nuceny si tyto ideální praktiky osvojit. Takové státy stále mají 

tendenci, místo zlepšování svých organizačních praktik, využívat svoji armádu i k jiným, 

nevojenským účelům.13 Takovým příkladem je i armáda České republiky, která kromě 

přípravy na obranu země vykonává i další činnosti jako je například posílení policie nebo 

 
10 TALMADGE 2015 s. 14. 
11 TALMADGE 2015 s. 14. 
12 TALMADGE 2015 s. 23-24. 
13 TALMADGE 2015 s. 15. 
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plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.14 

1.3 Opatření proti převratům  

Doposud byl výklad teorie aplikovatelný pro jakýkoliv režim, nyní se však 

dostáváme do problematiky, která se týká specificky nedemokratických režimů nebo 

nových, institucionálně slabých demokracií.  

Některé státy i přes přítomnost externí hrozby a přes dostatečný ekonomický 

potenciál neimplementují organizační praktiky vedoucí k dobrému výkonu armády. 

Důvodem jsou vnitřní poměry ve státě, a především povaha režimu. Ty stejné organizační 

praktiky, které umožňují armádě být efektivní v boji, jí také dávají schopnosti pro 

provedení státního převratu. Režimy v takové situaci čelí složitému dilematu. V této 

kapitole bude vysvětleno, jakým způsobem tato hrozba ovlivňuje výběr organizačních 

praktik.15 

1.4 Výběr organizačních praktik 

Je relativně jednoduché určit, jakým směrem se režim vydá, pokud čelí pouze 

konvenčnímu nepříteli nebo pokud ho pouze ohrožuje možnost převratu. Většinou je ale 

situace složitější. Některé režimy mohou čelit jak vnitřnímu, tak i vnějšímu nebezpečí. 

V tom případě je výběr organizačních praktik častěji nakloněn coup-proofingu. Hrozba 

převratu pro režim, a především jeho členy, představuje mnohem bližší hrozbu, než 

konvenční konflikt vedený někde na hranicích. Dále může režim čelit občanské válce, 

vzpouře nebo masovým protestům. I přesto, že se jedná o vnitřní hrozby, konvenční 

organizační praktiky jsou užitečné pro jejich řešení.16 Coup-proofing je tedy, i z povahy 

pojmu, aplikován jen a pouze v případě hrozby převratu. 

Existují dva důležité indikátory, které nám pomohou určit, kde je hrozba převratu 

největší – institucionální síla režimu a civilně vojenské vztahy.  

Institucionální sílu ať už demokratických nebo nedemokratických režimů lze určit 

na základě: efektivní byrokracie, dobře organizovaných politických stran (nebo jedné 

politické strany), vysoké míry zapojení lidí do veřejných záležitostí, extenzivního působení 

vlády v ekonomice, zajištění nástupnictví ve vládě a kontroly politického konfliktu. 

 
14 DUBEC 2015 s. 18-19. 
15 TALMADGE 2015 s. 1, s. 15-16. 
16 TALMADGE 2015 s. 18-19. 
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V záležitosti na typu režimu se pak bude lišit míra naplněnosti jednotlivých faktorů.17 

Civilně vojenské vztahy jsou druhým indikátorem. Konfliktní civilně vojenské 

vztahy vytváří tlak uvnitř státu a značí hrozbu převratu. Pokud se v historii režimu udál 

převrat nebo dokonce několik převratů, pak na to bude režim odpovídat prakticky vždy 

coup-proofingem. To se týká i případu, kdy se daný režim dostal k moci převratem, a 

zavedl tak nebezpečný precedens pro jeho další fungování. I když k žádnému převratu 

nedošlo, některé další fenomény nám můžou napovědět, že byly či jsou civilně vojenské 

vztahy konfliktní. Například pokud je vůdce režimu oddělen od svého důstojnického sboru 

etnicitou nebo náboženstvím nebo pokud nový režim zdědí důstojnický sbor po tom 

předchozím. Takový stav vytváří mezi oběma subjekty tenzi. I když k převratu jako 

takovému nedojde, rozhodnutí politických představitelů jsou touto hrozbou ovlivněny.18  

Pokud režim nečelí hrozbě převratu, pak nemá důvod coup-proofing aplikovat. I 

když je režim nedemokratický, tak pokud má historii relativně klidných civilně vojenských 

vztahů a má kvalitní instituce, je nepravděpodobné, že by zde k převratu došlo. Státy 

s vládou jedné, dobře institucionalizované strany jsou obzvlášť odolné proti hrozbě 

převratů. Důvodem je lepší schopnost vypořádat se s opozicí a s elitami, které by mohly 

převrat plánovat.19  

Pokud režim čelí konfliktu s jiným státem nebo pokud čelí jiné hrozbě, pro kterou 

je potřeba armáda připravená na konvenční boj, pak lze očekávat větší tlak směrem ke 

konvenčním organizačním praktikám. Političtí představitelé dávají své znepokojení 

ohledně hrozby konfliktu často najevo. Například se setkávají se zahraničními rivaly, 

nakupují zbraně a vojenskou techniku ve větším množství než dříve nebo konzultují situaci 

se svými poradci. Tyto indikátory nám mohou napovědět, do jaké míry je režim externí 

hrozbou znepokojen.20 

1.5 Organizační praktiky při coup-proofingu 

Pokud se režim rozhodne pro coup-proofing,21 pak toto rozhodnutí dramaticky 

ovlivní preferované organizační praktiky. Níže stručně popíšu organizační praktiky 

 
17 TALMADGE 2015 s. 19-21. 
18 TALMADGE 2015 s. 22. 
19 TALMADGE 2015 s. 22. 
20 TALMADGE 2015 s. 23. 
21 Autor práce se rozhodl použít původní anglické slovo jako nejvýstižnější označení. Volně lze pojem 
přeložit jako ochrana proti převratu. 



 

 

11 

v prostředí výrazných obav z coup-proofingu.  

Systém povyšování záleží skoro výhradně na politické loajalitě, nikoli na 

kompetentnosti. Právě naopak, kompetentnost důstojníkovi v jeho kariéře uškodí, protože 

důstojník, který dokáže vyhrát bitvu je také schopen naplánovat převrat. Je 

pravděpodobnější, že kolem schopného důstojníka se shromáždí další vojáci a budou ho 

následovat v jeho snažení. Odstranění schopných důstojníků proto snižuje riziko převratu, 

ale také snižuje hodnotu lidského kapitálu v armádě.22 

Výcvikové režimy jsou také nebezpečné. Výcvik vylepšuje vojenské dovednosti, 

které pak mohou být proti režimu použity. Dále může vytvářet záminku pro rozmisťování 

zbraní a jednotek pro převzetí moci. Výcviky jsou proto omezeny zákazem nácviků střeleb 

a limitováním velikosti jednotek, které mohou současně cvičit. Především je kladen důraz 

na dodržování těchto opatřením v blízkosti hlavního města. Kromě snížení rizika převratu 

tyto opatření zabraňují jednotkám osvojit si základní taktiku, natož pak získat schopnost 

provádět komplexní operace.23  

Uspořádání velení, které je decentralizované sice vylepšuje efektivitu 

v konvenčním konfliktu, ale také vytváří prostor pro vojenský převrat. Důstojníci mohou 

obrátit své jednotky proti režimu rychleji, než si političtí představitelé uvědomí, že se něco 

děje. Coup-proofing se tudíž projevuje centralizovaným uspořádáním velení. Velitelská 

autorita je koncentrována na vrcholu, dokonce ani záležitosti týkající se taktiky menších 

jednotek nejsou přeneseny na nižší instance. Političtí představitelé mohou mít kontrolu nad 

některými důležitými jednotkami mimo velitelskou strukturu. Příkladem takové jednotky 

byla Irácká republikánská garda, která se během Irácko-Íránská války přímo zodpovídala 

Saddámu Hussainovi. 24 Dalším znakem coup-proofingu je časté přesouvání důstojníků 

mezi jednotkami, což zabraňuje vytvoření pouta mezi velitelem a jeho podřízenými. Takto 

centralizované velení značně ztěžuje plánování převratu. Provedení komplexních nebo i 

menších taktických operací je však při tomto stavu velmi obtížné provést, protože každé 

rozhodnutí musí projít několika stupni velení.25 

Sdílení informací je v rámci coup-proofingu limitováno, a to jak vertikálně, tak 

horizontálně. Političtí představitelé se zpravidla obávají shromažďování a šíření informací 

 
22 TALMADGE 2015 s. 16. 
23 TALMADGE 2015 s. 16. 
24 TALMADGE 2015 s. 161.  
25 TALMADGE 2015 s. 16-17. 
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důstojníky. Ty stejné informace, které jsou potřeba pro organizovaní bojových operací, se 

dají využít i pro plánování převratu. Proto v takové armádě zpravidla existuje interní 

orgán, který se zabývá dozorem nad tokem informací a má primárně za cíl odhalit a 

potrestat potenciální spiknutí. V takovémto prostředí je přenos informací nezbytných pro 

komplexní operace takřka nemožný. Také se zde často vyskytuje jev nazývaný „Shoot the 

messenger.26“ Pod jeho vlivem se důstojníci zdráhají předat svým nadřízeným špatné 

zprávy, z obavy, že za ně budou potrestáni. V takovém prostředí prakticky neexistuje 

zpětná vazba, a tudíž je pro armádu obtížné rozpoznat vnitřní nedostatky, jejichž 

odstranění by značně pomohlo zvýšení efektivity.27  

1.6 Shrnutí 

Výběr organizačních praktik určuje podobu armády. Kompetentní velitelé, kvalitní 

výcvik, dobře vybudovaná velitelská struktura a efektivní sdílení informací tvoří oblasti, 

které musí armáda zvládnout pro plnění základních úkolů i při komplexních operacích.  

Pokud stát zainvestuje do osvojení těchto praktik, pak po určitém čase bude disponovat 

efektivní armádou. Naopak pokud se rozhodne před svojí armádou chránit kvůli obavě 

z převratu, pak nebude taková armáda schopná ani základních dovedností. Dva faktory 

ovlivňují směr, jakým se bude armáda ubírat, a to povaha režimu a prostředí hrozby. Na 

závěr dodám, že vhodný výběr organizačních praktik, a naopak aplikace coup-proofingu 

nejsou binární hodnoty, ale je to škála, po které se v průběhu času armády posouvají.   

2. Doplnění teorie na základě odlišnosti zkoumaných případů 

Pro potřeby Afghánistánu je nutné doplnit teorii Caitlin Talmadge přinejmenším ze 

dvou důvodů. Zaprvé, války, které Talmadge zkoumala, nabízely větší množství 

dostupných zdrojů, než (stále probíhající) válka v Afghánistánu.28 Z toho plyne, že 

k některým z výše zmíněných organizačních praktik chybí informace. Proto musím hledat 

alternativní faktory, které ovlivňují bojovou efektivitu nebo organizační praktiky. A 

zadruhé, Afghánistán je specifický i tím, že jde o primárně nekonvenční válku, kde navíc 

výraznou roli hrají zahraniční partneři. Tudíž je zahrnutí některých dalších proměnných 

nezbytné pro zodpovězení mých výzkumných otázek.  

 
26 Lze přeložit jako zastřelení spojky či posla 
27 TALMADGE 2015 s. 17. 
28 Války zkoumané Talmadge už skončily, je od nich časový odstup a data už jsou dostupné, není obava 
z jejich zneužití. Naopak špatné zprávy z Afghánistánu mohou stále hýbat veřejným míněním a být zneužity, 
proto je tendence je utajovat.  
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2.1 Zahraniční intervence 

První a nejdůležitější odlišností, kterou je nezbytné vzít v úvahu, je přítomnost 

mezinárodních sil (primárně států NATO). Mezinárodní síly jednak výrazně přispívaly 

k rekonstrukci armády a také hrály klíčovou roli v bojových operacích proti Talibanu. 

Práce Talmadge obsahuje jeden případ, ve kterém zahraniční intervence také hrála 

klíčovou roli, a to jsem při počátečním výběru teorie bral v úvahu. Tím případem je Jižní 

Vietnam, který po dobu války se Severním Vietnamem bojoval po boku armády Spojených 

států. Po bližším seznámení s případem jsem však zjistil, že Talmadge nevysvětluje vliv 

Spojených států na organizační praktiky Jižního Vietnamu. Naopak se ve své práci dívá na 

případy, kde vojska Jižního Vietnamu bojovala nezávisle na amerických jednotkách a snaží 

se tak odizolovat vliv intervence na zkoumaný případ.  

V případě mého zkoumání nelze odizolovat vliv intervence. Hlavním důvodem je 

výše zmíněná, příliš velká závislost afghánské armády na zahraniční pomoci. Zde se 

domnívám, že bez této pomoci by Afghánská národní armáda (ANA) nikdy nevznikla a 

bezpečnost v zemi by tak vynucovaly polovojenské milice, jako to můžeme vidět v Libyi29 

nebo v Somálsku.30 Oproti tomu v Jižním Vietnamu institucionalizovaná armáda 

existovala a dokázala bojovou činnost vést dlouhodobě a samostatně. Její bojová efektivita 

nebyla příliš vysoká, ale přesto bylo její fungování značně odlišné od afghánské armády. 

Při posuzování vlivu intervence na armádu je nezbytné se podívat, v jakých 

aktivitách spolu oba subjekty interagují. Pokud bude intervence A zajišťovat pouze 

materiální pomoc, tak se bude vysvětlení vlivu značně lišit od intervence B, která vytváří 

armádu v cizím státě od nuly. Spektrum vzájemné interakce armády a intervence je velmi 

široké, ale platí, že celková rekonstrukce armády bude vyžadovat více aktivit a 

komplexnější činnost pro daný úkol než relativně funkční armáda vyžadující jen částečnou 

pomoc. Afghánistán spadá do kategorie států, kde dochází k větší rekonstrukci, a proto tu 

bude i více oblastí, ve kterých se moje analýza bude od Talmadge odklánět.  

Teorie Talmadge je postavená na organizačních praktikách, základní taktice, 

schopnosti provádět komplexní operace a na přístupu vládnoucího režimu k armádě. 

Poslední bod není přítomností intervence ovlivněn, takže o něm v této kapitole nebudeme 

mluvit. Vliv intervence na zbylé oblasti si vysvětlíme nyní: 

 
29 SAWANI 2017 
30 MAHLASELA 2016 
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Základní taktika se vlivem intervence bude lišit především v kvalitě výcviku, který 

vojáci národní armády podstoupí, a v kvalitě mentoringu, který je jim poskytnut v terénu. 

Lze očekávat, že čím více času zahraniční partneři s jednotkou stráví, tím lépe budou 

cvičení vojáci základní úkony provádět. 

Provádění komplexních operací je ovlivněno výcvikem a mentoringem. Většina 

výcvikových misí přípravě na rozsáhlejší operace nevěnuje příliš mnoho pozornosti, 

protože má kapacitu se zaměřovat pouze na základní přípravu vojáků. Výjimkou budou 

kombinované výcviky některých typů jednotek, u kterých to bude dávat smysl. Například 

výcvik pěchoty a dělostřelců, takové výcviky jsou však spíše ojedinělé. U bojových 

operací bude důležité určit, jakou roli v nich zahraniční spojenci hráli. Byla operace plně 

řízena veliteli národní armády a fungovali intervenční instruktoři pouze jako poradní síla? 

Nebo byla operace naplánována a částečně nebo plně řízena intervencí? Účastnili se 

operace i koaliční vojáci? Odpovědi na tyto otázky nám pomohou určit jaké poznatky si 

z dané operace můžeme vzít pro posouzení efektivity.  

U Systému povyšování bude vliv minimální. Povyšování důstojníků je 

v kompetenci dané armády a intervence do toho přímo nezasahuje. Nepřímo může dojít 

k ovlivnění ve chvíli, kdy například vojenský pozorovatel nebo intervenční instruktor 

podává hlášení o nekompetenci daného důstojníka a na základě toho může dojít ke změně 

jeho hodnosti, ale tyto zásahy nejsou příliš časté. 

Výcvikový režim bude zásahem intervencí nejvíce poznamenaný. Výcviky budou 

pravděpodobně více nakloněné směrem k ideálním organizačním praktikám než ostatní 

oblasti. Je ale důležité podívat se na odlišnost mezi tím, jak je výcvik zamýšlený a jak 

vypadá realita. Například mohou být naplánovány velmi kvalitní výcviky, které zlepší 

schopnosti vojáků, ale pokud se na ně vojáci nebo důstojníci cvičené armády nedostaví, 

pak je snažení zbytečné. Zároveň výcvikové mise často potřebují velké personální 

zabezpečení, je-li instruktorů málo, může se to značně odrazit na kvalitě výcviku. 

Uspořádání velení bude intervencí ovlivněno jen velmi málo, každá armáda má 

svojí organizační strukturu a intervence do ní zpravidla nemají tendenci zasahovat. 

Výcviky důstojníků, které intervence provádí, mohou ovlivnit některé velitelské procedury, 

ale to je spíše nepravděpodobné. 

Sdílení informací se dá rozdělit do dvou kategorií. První je sdílení informací 

v rámci operačního fungování, zde opět hraje roli výcvik, během kterého jsou důstojníci 
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vedeni k osvojení správných návyků ohledně komunikace, což vede k lepší koordinaci 

jednotek. Problematickou se stává druhá kategorie, kterou je sdílení informací týkajících se 

každodenního fungování armády, toto téma je úzce spjato s korupcí, která bude vysvětlena 

níže.  

2.2 Korupce 

Armády, které mají tendenci k silné korupci, rozkrádání armádního majetku a 

klientelismu, fungují problematicky. Profitující osoby mají silné důvody nenechat 

reformovat kontrolní a komunikační činnosti uvnitř armády, protože by to ukončilo jejich 

nelegální ekonomickou aktivitu. Často je korupce prolezlá všemi vrstvami armády, z toho 

důvodu je snaha o reformy bojkotována za použití nejrůznějších způsobů.  

Korupce může mít za následek mnoho dílčích jevů. Financování armády je kvůli 

korupci neefektivní, nejsou k dispozici statistiky o výplatách, vybavení, zbraních nebo o 

počtu vojáků, komunikace v armádě nefunguje, materiál je rozkradený. Velitelé nejsou 

kvůli klientelismu kompetentní a v důsledku všech faktorů je v armádě slabá morálka. Od 

závažnosti korupce se bude odrážet závažnost konkrétních problémů. 

2.3 Každoroční úbytek vojáků 

Každoročním úbytkem vojáků31 se myslí všichni vojáci, kteří neprodloužili svoji 

smlouvu, dezertovali, po delší dobu chyběli, plánovaně odešli do výslužby nebo byli 

ztraceni v důsledku bojů. Plánovaný odchod do výslužby a ztráty v důsledku bojů jsou 

typy úbytků, které lze u armády klasicky očekávat. Ztráty v boji mají svoji příčinu 

především v probíhajícím konfliktu. Co se týká dezercí a absentérství, tyto typy úbytku 

budou pravděpodobně značit určitý problém, obzvlášť pokud budou jejich hodnoty vysoké. 

Mezi úbytek lze také zařadit případ, kdy je armáda postavená na branné povinnosti. 

Existují dva modely, na kterých může být armáda vystavěna.32 Jednou možností je 

profesionální armáda, která bude menší a sestavená z dobře placených profesionálních 

vojáků. Druhou možností je branná armáda, která je relativně levná (kvůli povinnosti 

službu absolvovat), ale na druhou stranu vojáci nejsou dobře připraveni a není zde 

zajištěna kontinuita.33 V branné armádě je tedy nutné počítat s obměnou (úbytkem) vojáků 

po určitém období a s důsledky, které to nese. U profesionální armády tento problém není.  
 

31 Přeloženo z anglického attrition rate 
32 A potenciálně jejich kombinace 
33 I v branné armádě je jádro profesionálních vojáků, model armády Je však odlišný. 
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Vysoký úbytek vojáků je až druhotným projevem jiných problémů (například 

špatné morálky) a není to přímo faktor, který by ovlivňoval organizační praktiky. 

V kontextu afghánské armády je však úbytek vojáků významným jevem, který je nutné 

pokrýt. Pokud se bude u této proměnné vyskytovat variace napříč různými jednotkami, tak 

to může implikovat odlišný rozsah problémů a tudíž rozdílnou efektivitu. 

2.4 Asymetrický versus konvenční konflikt 

Je pravdou, že typy hrozeb, kterým režimy čelí, ovlivňují podobu armády. Státy 

popsané v The Dictators army měly za hlavní hrozbu konvenčního nepřítele, tedy armádu 

cizího státu. V tom se popsaná teorie odlišuje od mnou zkoumaných případů, kdy národní 

armáda Afghánistánu bojuje především s povstalci. Tento fakt se může zdát jako zásadní, 

ale není. Jisté rozdíly zde sice jsou, ale teorie Talmadge se i přesto dá aplikovat.  

Efektivní armáda je nutná pro oba druhy hrozeb, pouze se liší potřebné schopnosti a 

přístup pro jejich zvládnutí. I v případě asymetrického boje jsou stále třeba organizační 

praktiky, základní taktika i schopnost provádět komplexní operace. Alespoň základní 

zvládnutí těchto kategorií je pro efektivní fungování stále nezbytné. Největší rozdíl bude 

v přístupu ke komplexním operacím. Zatímco asymetričnost konfliktu bude jednotky na 

úrovni družstev/rot ovlivňovat jenom minimálně, tak koordinace větších jednotek bude 

v tomto typu konfliktu vyžadovat odlišný přístup. 

Přestože ANA bojuje s povstalci, nezbytně tp neznamená, že se musí jednat o guerillový 

boj. Boj mezi povstalci a národní armádou někdy vykazuje rysy konvenčního střetnutí, 

obzvlášť pokud národní armáda není podporována intervencí, ale vede bojovou činnost 

samostatně. 
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3. Metodologie 

Tato práce je jednopřípadová kvalitativní studie.34 Cílem je skrze analýzu 

organizačních praktik (a doplňkových aspektů) odhadnout efektivitu afghánské armády, 

její variaci napříč časovým obdobím mezi lety 2009-2019 a variaci napříč jednotkami. 

Posledním cílem je ve stručnosti navrhnout doporučení, které ze zkoumání plynou. V této 

práci použiji teorii od Caitlin Talmadge jako konceptuální rámec. Předpokládám, že teorie 

je platná, a proto není cílem této práce teorii testovat, ale pouze ji aplikovat.  

2009-2019 bude mnou zkoumané období. Otázka zde zní, proč je jako začátek rok 

2009. Logickým milníkem by byl rok 2014, kdy skončila operace Enduring Freedom a 

zodpovědnost za výcvik a vedení operací přešla na afghánské velení. Důvod proč rok 2009 

je ten, že zkoumání období před a po roce 2014 poslouží jako užitečné srovnání. V roce 

2009 byla válka v Iráku u konce a Spojené státy opět obrátily svoji pozornost na 

Afghánistán. V době největšího závazku v zemi působilo až 100 000 koaličních vojáků. 

Naopak v roce 2015 to bylo pouze 13 500 koaličních vojáků. Porovnání, jak si afghánská 

armáda vedla s rozsáhlou pomocí a bez ní nám pomůže určit velmi důležitou roli koalice. 

Druhý mezní bod, 2019, pak dává smysl kvůli časovému odstupu od událostí a možnosti 

jejich objektivního zhodnocení.35 

Primární pozorovanou dimenzí budou organizační praktiky (v pojetí C. Talmadge). 

Nebudu však sledovat všechny organizační praktiky, ale pouze první tři, systém 

povyšování, výcvikový režim a uspořádání velení. Poslední kategorii, sdílení informací, 

jsem se rozhodl samostatně nezkoumat, protože pro ni není dostatek zdrojů. Přesto budu 

v různých pasážích zmiňovat implikace, které pro sdílení informací vyplývají, takže určitý 

obraz o tomto tématu na konci vznikne. Všechny ostatní proměnné, korupce, úbytek 

vojáků, morálka a další, se budou k organizačním praktikám vztahovat.  

Konkrétní otázky, které vytváří osu pro zkoumání coup-proofingu, operačně-

taktických schopností a organizačních praktik, jsou obsaženy v příloze 2. Tyto otázky jsem 

bez úprav přejal z teorie Talmadge. Je však důležité zmínit, že na všechny otázky nelze 

 
34 DRULÁK 2008 
35 Časové období bylo změněno oproti projektu. Původně mělo pokrývat roky 2012-2017 ve snaze mít 
jednotné časové období pro Afghánistán i Mali. Tím jsem musel některé smysluplnější milníky 
v Afghánistánu obětovat. Po odstranění Mali jsem už nebyl limitován a rozhodl jsem se časové období 
přizpůsobit. Dodatečným zdůvodněním pak je, že roky, o které je zkoumání rozšířené obsahují některé 
zajímavé události, které mají dobrou vypovídající hodnotu a bylo by škoda je vypustit, například bitvu o 
Ghazni v roce 2018.  
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najít odpověď. Proto se bude jednat pouze o osu, nikoli o přesně daný postup, podle 

kterého probíhal výzkum.  

Získání zdrojů pro zkoumání tohoto tématu se ukázalo značně problematické. 

Analýzou armády se zabývají jen některé instituce misí, které v zemi působí. Ty však 

veřejně poskytují pouze obecné závěry, nikoliv data, z kterých vycházely. Navíc konflikt 

v zemi stále probíhá a informace o armádě podléhají utajení, tudíž je přístup značně 

limitován. Z toho důvodu se při objasňování určitého organizačního praktika snažím učinit 

expertní odhad a vyvozovat závěry z dostupných informací.  

Doposud vznikla pouze jedna kniha, která se problematice věnuje dostatečně do 

hloubky.36 Touto knihou je Reconstructing the Afghan National Defense and Security 

Forces: Lessons from the U.S. Experience in Afghanistan. Ta poslouží jako základní 

dokument, který pomůže zkoumání nasměrovat a často se na něj budu odkazovat. Kromě 

toho využiji i reporty z misí. Hlavně se bude jednat o bezpečnostní reporty americkému 

kongresu a dále institucí Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 

(SIGAR), Department of Defense a Government Accountability Office. Většina prací je 

tedy amerických. Důvodem je největší závazek v zemi, a tudíž i největší snaha o analytické 

zkoumání problematiky. Dále budu čerpat z akademických prací a odborných článků. Zde 

využiji některé odborné časopisy (Small War Journal) nebo studie nezávislých organizací 

(Brookings institute). Údaje o průběhu bojů mezi ANA a Talibanem budu čerpat z médií 

(New York Times). 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Existuje několik knih, které vyšly před začátkem zkoumaného období anebo krátce po začátku, a které 
obsahují některé zajímavé informace, jejich pokrytí tématu je však omezené. Například: 
Sentinels of Afghan democracy: the Afghan national army (2007) nebo The Long March: Building an Afghan 
National Army (2009) 
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Tabulka č. 1: Typy zdrojů, jejich popis a využití 

Typ zdroje Popis a využití 

Bezpečnostní reporty 
amerického ministerstva 
obrany 

Primární zdroj, vydávány každý rok, popis, vývoje 
bezpečnostní situace a pokroku s ANDSF. 

Další publikace amerických 
institucí 

Zaměření na nějakou konkrétní problematiku, vysvětlení je 
více konkrétní. Rozsáhlé, které obsahují zajímavé pasáže. 

Akademické publikace, knihy Velmi sporadicky pokryto, pár prací je užitečných, jdou do 
hloubky tématu, většina popisuje obecnosti a slouží jen pro 
kontext. 

Články vojenských časopisů Velmi konkrétní, krátké, často podávají nějakou jednu 
užitečnou informaci. 

Média Krátké články o vývoji událostí. Hlavní využití novin bude pro 
popis ozbrojených střetnutí. 

  

Během působení mise, americká instituce SIGAR vytvořila vlastní rámec pro 

zkoumání efektivity. Důvodem byla snaha měřit pokrok při budování afghánské armády. 

Naneštěstí nejsou k dispozici data, na základě kterých byla tyto hodnocení tvořená. I přesto 

tato hodnocení zmíním a ukážu u něj několik zajímavých fenoménů.   

Na konci empirické části se budu věnovat střetnutím mezi ANA a Talibanem. 

Naprostá většina boje v Afghánistánu probíhá formou léček a krátkého střetnutí mezi 

jednotkami většinou o velikosti čety. Jako příklady jsem však vybral rozsáhlejší střetnutí, 

která se už dají označit za konvenční nebo semikonvenční boj. Na těchto situacích lze 

dobře demonstrovat, jak si afghánská armáda vedla v organizačních praktikách a jakými 

nedostatky může trpět při komplexnější koordinaci. 
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4. Historie konfliktního prostředí 

Konfliktní historie Afghánistánu má značný vliv na jeho současnou podobu, a tudíž 

i na předmět našeho zkoumání – armádu. Na následujících pár řádcích objasním, čím si 

Afghánistán prošel před naším zkoumaným obdobím. Kontext, který zde nastíním se nám 

bude hodit v následujících kapitolách. 

Od vpádu Sovětského svazu do Afghánistánu roku 1978 byla země ve stavu 

neustálého válčení. Hrozby, kterým jednotlivý aktéři v zemi čelili, se průběžně měnily, 

nejprve samotná válka se Sovětským svazem a následně boj jednotlivých frakcí uvnitř 

Afghánistánu. Rok 1978 tedy představoval počátek novodobé konfliktní podoby 

Afghánistánu. Důsledkem této do současnosti trvající nestability je velké množství zbraní, 

střeliva i techniky v zemi, militarizovaná populace, slabá ekonomika a centrální vláda a 

celkově zdemolovaná země.37 

Ten poslední a pro naše zkoumání důležitý konflikt začal v roce 2001, kdy 

americká armáda podnikla invazi do Afghánistánu a svrhla talibanský režim. Příčinou 

invaze byly útoky z 11. září.38 Al-Káida pod ochranou Talibanu provozovala své 

výcvikové tábory, což americké zpravodajské služby zjistily a po Talibanu požadovaly 

vydaní členů Al-Káidy i Usámy Bin Ládina. Taliban sice odsoudil činy 11. září a slíbil 

Spojeným státům spolupráci, avšak za podmínek udaných Talibanem, mimo jiné i proto, že 

se na přítomnost Usámy Bin Ládina v Afghánistánu vztahovalo paštunské právo 

pohostinství.39 Záruky Talibanu ale Spojeným státům nestačily a ty začaly bombardovat 

letiště v zemi. Situace se následně dostala do stavu, kdy jednání selhalo a došlo k eskalaci 

násilí. 

Už dva týdny po 11. září byl vypracován plán pro invazi do Afghánistánu. Tento 

plán zahrnoval využití podpory Severní Aliance,40 s kterou Taliban vedl na území 

Afghánistánu válku. Ta byla před začátkem operace nucena se stáhnout na sever země 

poté, co prohrála několik bitev. Daná oblast ovládaná Severní Aliancí následně posloužila 

jako výchozí bod operace Enduring Freedom, která začala 7. října 2001. V tento den začaly 

americké a britské speciální jednotky obsazovat klíčové body v zemi za silné letecké 

podpory. Postup spojeneckých jednotek byl velmi rychlý, Kábul byl dobyt 13. listopadu a 

 
37 SAIKAL 2004 s. 10-18. 
38 MALONEY 2005 s. 3-5. 
39 RIPLEY 2002 s. 83-85. 
40 Z překladu – Northern Alliance 
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poslední město padlo 26. listopadu. Většina talibanských vojáků utekla do Pákistánu, který 

v další letech sloužil pro Taliban jako útočiště.41 

V následujících dvou letech se aktivity Talibanu zmenšily na guerillovou válku 

vedenou podél Pákistánské hranice. V roce 2003 podnikly Spojené státy invazi do Iráku, 

priorita Afghánistánu se propadla na nižší úroveň, byl snížen rozpočet a personální 

zabezpečení operace, což dalo Talibanu prostor pro rozšíření svých aktivit a získání území 

hlouběji za hranicemi s Pákistánem.  

Po roce 2003 získával Taliban stále nové území a s územím také přístup k rekrutaci 

nových členů do svých řad. Situace se zhoršovala až do roku 2009, kdy americký prezident 

Barack Obama prohlásil Afghánistán opět za vyšší prioritu, díky čemuž došlo k nárůstu 

spojeneckých vojáků v zemi. V roce 2011 se jich v zemi nacházelo až 100 000. I přes 

zvýšený počet vojáků a rostoucí afghánskou armádu se aktivita Talibanu zintenzivňovala. 

Důvodem byla snížená zahraniční pomoc v předchozích letech, která dala Talibanu prostor 

pro opětovný nárůst svých kapacit. Navzdory přítomnosti velkého koaličního kontingentu 

byla porážka Talibanu v nedohlednu a ztráty na životech začaly být nepřijatelné jak pro 

americkou administrativu, tak i pro další spojenecké země.42 

V roce 2011 tak bylo rozhodnuto o postupném stahování vojáků ze země a transfer 

zodpovědnosti za boj s Talibanem a celkovou bezpečnost v zemi na Afghánskou národní 

armádu.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
41 The Campaign Plan: Special Operations Forces and Operation Enduring Freedom. Defence Media 
Network [online], Dostupné z: https://www.defensemedianetwork.com/stories/operation-enduring-
freedom-the-first-49-days-2/ 
42 O’BRYANT 2008 S. 1-9. 
43 GOLLOB, O´HANLON 2020, s. 5. 
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5. Vznik a vývoj Afghánské národní armády 2001-2008 

Afghánská armáda má poměrně specifickou historii svého vzniku, protože na rozdíl 

od jiných armád neprošla graduálním vývojem, ale od základu vznikla v posledních 

dvaceti letech. V této kapitole nastíním její počáteční vznik. Vysvětlení bude užitečné 

v následujících kapitolách.  

5.1 Vznik armády 2001-2004 

Tabulka č.2: Počty vojáků 2001-2004.44 

Rok Počet vojáků v aktivní službě 

2001 0 

2003 6000 

2004 24 000 
 

Od porážky Talibanu v roce 2001 bylo nutné, aby v zemi vznikla nejen nová 

centrální vláda, ale také nová národní armáda. Do vzniku a rozšíření působnosti ANA tak 

bezpečnost v jednotlivých oblastech vynucovaly polovojenské milice, které v průběhu času 

zanikaly anebo se integrovaly do národní armády.  

Právě do nové afghánské armády vkládaly Spojené státy svoji naději na brzké 

opuštění země. Vytvoření funkční armády pro ně představovalo záruku, že země znovu 

nepadne do rukou režimu podporujícího terorismus. Prvotním plánem bylo vytvoření 

jednoho armádního sboru sestávajícího především z lehké pěchoty. Tento cíl měl být 

hotový do roku 2004 a následně se měly Spojené státy z Afghánistánu stáhnout.45  

Výcvik Afghánské armády začal již v květnu roku 2002, nicméně podmínky pro 

vytvoření nové Afghánské národní armády (ANA) byly domluveny až na mezinárodní 

konferenci v Německu v prosinci 2002. Bylo domluveno, že nová armáda by měla být 

etnicky vyvážená, založená na dobrovolnosti a neměla by přesahovat počet 70 000 členů.46 

Spojené státy se ujaly vedení při rekonstrukci ANA, zatímco některé další státy se 

rozhodly převzít dílčí odpovědnost. Například Velká Británie na konci roku 2002 převzala 

zodpovědnost za výcvik poddůstojníků47 a založení důstojnické školy. 

 
44 GOLLOB, O´HANLON 2020, s. 7. 
45 SOPKO 2019 kapitola 2. 
46 Summary of Afghan National Army 2007 s. 1. 
47 Z anglického – non-commissioned officer (NCO) 
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Pro nově vytvořenou národní armádu byly vytyčeny tyto cíle: 

1. Chránit centrální vládu 

2. Nahradit polovojenské milice v roli zajišťovatele bezpečnosti 

3. Vést bojovou činnost s povstalci a teroristy 

4. Úzce spolupracovat s koalicí a mezinárodními partnery na plnění úkolů48 

Před schválením konceptu ANA měly na starost výcvik americké speciální jednotky, 

jenže americké velení brzy zjistilo, že ty na tento úkol nestačí, a proto byla na výcvik 

nasazena nejprve 10. horská divize a následně americká národní garda. Všechny varianty 

se ukázaly jako nedostatečné hned na počátku, a to z důvodu nepřipravenosti amerických 

vojáků na takto rozsáhlou výcvikovou misi, nedostatečné obeznámení s kulturními poměry 

v zemi či kvůli nedostatku specialistů na konkrétní sféru činností.49 Například po určitou 

dobu v roce 2003 se v zemi nacházeli pouze 3 vojenští inženýři plánující mnohamiliónové 

infrastrukturní projekty.50 

Do konce roku 2003 probíhal výcvik ANA pod vedením americké národní gardy. 

Výcvik obsahoval poměrně krátký, čtyřtýdenní základní kurz, kterým na začátku prošlo jen 

několik stovek vojáků. Počáteční pomalý růst ANA byl dán logistickými komplikacemi při 

rekrutaci a neexistencí výcvikových institucí. Až po roce 2003 byl celý proces stabilizován 

a rekrutace mohla začít ve velkém. Celkem zde fungovaly tři rekrutační metody. Zaprvé 

šlo o odzbrojení, demobilizaci a reintegraci původních milicí do národní armády. Zadruhé 

o rekrutaci nových členů skrze Shury,51 přesvědčování kmenových vůdců ve vesnicích, 

aby poskytli mladé muže do národní armády. A za třetí afghánské ministerstvo obrany 

poskytovalo do základního výcviku rekruty na základě domluvených kvót ze svých 

vlastních zdrojů.52  

Během tohoto počátečního výcviku čelila nově vznikající armáda mnoha problémům. 

Při rekrutaci bylo 72 % vojáků negramotných a toto číslo se s novými rekruty z odlehlých 

vesnic zvýšilo až na 80 %. Negramotnost je v afghánské armádě značný problém, 

 
48 SOPKO 2019 kapitola 2. 
49 HOWK s. 9-11 
50 SOPKO 2019 kapitola 2. 
51 Instituce založená pro konzultování důležitých záležitostí 
52 SOPKO 2019 kapitola 2. 
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přetrvávající až do současnosti a budu se jím blíže zabývat v pozdější kapitole.53 

Nově vznikající armádu bylo potřeba vyzbrojit, část výzbroje dokázaly pokrýt místní 

zdroje, jednalo se především o osobní lehké zbraně. Zbytek výzbroje pak byl pokryt 

především nákupem ze zemí bývalého východního bloku, což mělo hned několik výhod a 

jednu zásadní nevýhodu. Afghánští vojáci, obzvlášť ti, kteří působili v milicích, byli 

poměrně dobře obeznámeni s jejich používáním. Tyto zbraně byly odolnější v drsném 

afghánském terénu a také nevyžadovaly tak náročnou údržbu oproti zbraním západního 

typu, což bylo užitečné z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Nevýhodou pak bylo stáří a 

špatný stav darovaných zbraní. Kromě lehkých zbraní intervenující země poskytly nově 

vzniklé armádě také těžké zbraně a bojovou techniku. Široká plejáda darované techniky 

však způsobila problémy se standardizací a výcvikem. Velká část darované techniky přišla 

bez náhradních součástek a dostatečného školení. Obecně lze říct, že vyzbrojení lehkými 

zbraněmi probíhalo lépe než vyzbrojení těžkými zbraněmi a vojenskou technikou.54 

Dalším problémem byla infrastruktura v zemi. Zničená nebo neexistující infrastruktura 

značně brzdila rekrutaci. Na denním pořádku bylo, že na hlavních cestách bylo možné jet 

maximálně 15 km/h, kvůli stavu vozovky. Obzvlášť do některých odlehlých oblastí se bylo 

možné dostat až po několika dnech nebo dokonce týdnech cesty. Dále tento problém 

v kombinaci s neexistencí bankovního systému způsoboval, že již při vzniku ANA mnoho 

vojáků opustilo svoje jednotky i na několik týdnů, aby dopravilo výplatu do bydliště své 

rodiny.55 

Kromě problémů materiální povahy tu byly i problémy plynoucí z předchozího 

konfliktu. Například jako důstojníci se do nově vznikající armády dostávali bývalí 

Mujahedini, ostřílení bojovníci, často ještě ze sovětsko-afghánské války. Ti byli 

schopnými vojáky a dobrými vůdci svých jednotek, ale jejich fungování v pravidelné 

armádě bylo značně problematické. Vzhledem k absenci výcvikových institucí tito 

bojovníci nedostali žádný kurz, který by jim pomohl integrovat se do nové vojenské 

struktury.  

Dalším problémem byl rozdílný přístup ke způsobu budování armády. Intervence se 

snažila prosadit silnou civilní kontrolu nad armádou a jednotky založené na kompetenci 

 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 AFFLECK 2010 s. 2-10. 
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poddůstojníků. Tento přístup však narážel na historickou praxi afghánských milic i 

Mujahedinů, která byla spíše podobná fungování armád Sovětského svazu nebo Turecka, 

kde civilní kontrola nikdy nebyla příliš silná a rozhodovací pravomoci ležely na bedrech 

důstojníků, nikoli poddůstojníků.56 Právě poslední zmíněný bod byl intervencí poněkud 

nešťastně zvolený, protože delegace zodpovědnosti na nižší úroveň velení nefungovala, 

když bylo až 80 % vojáků negramotných.  

5.2 Reakce na zotavení Talibanu 2004-2008 

Tabulka č. 3: Počty vojáků 2004-2008.57 

Rok Počet vojáků v aktivní službě 

2004 24 000 

2005 26 000 

2006 36 000 

2007 50 000 

2008 68 000 
 

Se vzrůstajícím počtem úroků Talibanu v roce 2004 se také zvětšil tlak na rychlejší 

růst ANA směrem k určeným 70 tisícům osob. Byla proto zvětšena kapacita Vojenského 

výcvikového centra v Kábulu (KMTC)58 mezi lety 2004 a 2005 ze dvou na pět kandaků.59 

Zvýšení počtu kandaků ze dvou na pět znamenalo, že 14 týdnů základního výcviku 

absolvovalo během jedné výcvikové rotace zhruba 3000 vojáků. Zvýšení kapacity KMTC 

mělo smíšené výsledky. Rekrutace nových vojáků byla úspěšná, takže se nové kandaky 

podařilo zaplnit a armáda tak rychle rostla. Na druhou stranu na úkor kvantity utrpěla 

kvalita výcviku. Podle odhadu CSTC-A60 byl mezi lety 2005-2008 naplněn potřebný stav 

personálu na výcvik jenom v průměru z 50 %. Podle odhadů této instituce bylo na kvalitní 

výcvik potřeba 2 400 instruktorů a personálu, zatímco v některých obdobích tento počet 

dosahoval pouhé tisícovky. Stav dalších výcvikových misí, například OMLT61 vypadal 

podobně.62 

 
56 SOPKO 2019 kapitola 2. 
57 GOLLOB, O´HANLON 2020, s. 7. 
58 Kabul Military Training Center 
59 Afghánské označení pro jednotku odpovídající českému praporu, zhruba o síle 600 vojáků, dále se dá dělit 
ještě na toli, což je označení odpovídající české rotě (75-200 vojáků). 
60 Combined Security Transition Command – Afghanistan (americká instituce zajišťující rozvoj 
bezpečnostních složek v zemi) 
61 Operational Mentoring and Liaison Teams (Instituce NATO fungující jako ekvivalent CSTC-A) 
62 GAO, Afghanistan Security 2005 s. 17-19. 
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Při počátečním plánování armády v roce 2002 se počítalo s tím, že budou v 

afghánské armádě vystavěny převážně lehké brigády. S postupem času však začalo být 

jasné, že má-li být afghánská armáda bojeschopná, pak bude potřeba vystavět i letectvo a 

další specializované typy jednotek. Navíc vyvstala nutnost, aby byla ANA větší, než byl 

počáteční cíl 70 000 vojáků. Po založení letectva obzvlášť volalo afghánské ministerstvo 

obrany, i když bez slibu pomoci se nikdy neodvážilo založit ho samostatně. V roce 2006, 

po domluvě s americkými institucemi, bylo vyčleněno 7000 vojáků pro nově vznikající 

afghánské letectvo (AAF).63 Techniku postupně darovali členové International Security 

Assistance Force (ISAF). Dále byly vystavěny speciální jednotky. Přestože speciální 

jednotky vznikly už v roce 2002, účel těchto jednotek nebyl nijak odlišný od zbytku pěších 

jednotek až do roku 2007, kdy pro ně francouzské speciální jednotky zřídily samostatné 

výcvikové centrum. Specifikum speciálních jednotek bylo v tom, že do nich mohli vstoupit 

pouze gramotní členové afghánské armády. Vojáci v nich měli kvalitnější výcvik a po jeho 

absolvování podstoupili 18-ti týdenní mentoring se speciálními jednotkami americké 

armády. Tento mentoring se skládal ze tří částí, šest týdnu polního výcviku, šest týdnů 

mise a šest týdnů odpočinku a teoretického výcviku. Tyto speciální jednotky byly v rámci 

motivace také lépe placené a dostávaly dvojnásobné dávky jídla, což zajistilo daleko menší 

úbytek vojáků než u zbytku ANA. Co se týče výzbroje, speciální jednotky byly vyzbrojené 

americkými zbraněmi, především útočnými puškami typu M4 a 81mm minomety, čímž se 

lišily od regulérních jednotek vyzbrojených zbraněmi sovětského typu.64  

Mezi lety 2004-2006 se čím dál tím více začalo ukazovat, že vybavení darované 

nebo zakoupené ze zemí bývalého východního bloku je ve špatném stavu, dokonce tak 

špatném, že zbraně získané v 70-80. letech během sovětsko-afghánské války byly stále 

funkčnější než ty, které ANA nově získala. Vyskytovaly se opakované reporty 

afghánských velitelů, že jejich vojáci pravidelně vyměňují svoji výbavu za tu ukořistěnou 

od poražených Talibánců. To nakonec přimělo koaliční partnery k přehodnocení pomoci. 

Po roce 2006 tak začala ANA dostávat lepší a modernější výbavu, především ze zemí 

NATO, což vzhledem ke STANAG65 pomáhalo ke standardizaci vybavení. Na druhou 

stranu se jednalo o modernější zbraně, které prohloubily závislost ANA na koaliční pomoci 

 
63 Během vývoje se několikrát přejmenovalo, proto pro zjednodušení budu ve své práci používat 
nejaktuálnější zkratku AAF (Afghan Air Force) 
64 KHVOR 2008 
65 STANAG je série dohod, které jednotí vojenské procedury členských států NATO, mimo jiné sem patří 
právě i standardizace vybavení. 
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ve financování (údržba moderních zbraní je dražší) i v samotné údržbě (afghánští vojáci 

nevěděli, jak zbraně a techniku řádně udržovat). I přes zvýšené financování a větší závazek 

koaličních partnerů však zůstávala ANA nedostatečně vybavená. Podle některých zdrojů 

měla Afghánská armáda po celé toto období 60 % potřebného vybavení. Dle amerického 

velení bylo potřeba alespoň 85 % vybavenosti pro efektivní vedení bojové činnosti.66 

Od roku 2004, kdy ANA dosáhla základní bojeschopnosti začala její expanze mimo 

Kábul. Celkem byly vytvořeny čtyři regionální velitelství. Zprvu měla tato velitelství 

drastický nedostatek vojáků i materiálu, s postupem času, obzvlášť po navýšení počtu 

kandaků v základním výcviku, se situace zlepšovala. Jednotky těchto regionálních 

velitelství primárně patrolovaly v okolí svých vojenských základen, vedly bojovou činnost 

s Talibanem, který se čím dál tím více šířil od hranic s Pákistánem a příležitostně řešily 

spory mezi lokálními milicemi.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
66 GAO, Afghanistan Security 2005, s. 27-30. 
67 GAO, Afghanistan Security 2005, s. 13. 
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6. Zkoumané období 2009-2019 

6.1 Vztah vlády k afghánské národní armádě 

Jak bylo řečeno v teorii, dle Talmadge je vztah mezi vládou a armádou definován 

sílou institucí a civilně-vojenskými vztahy. V této kapitole obě kategorie definuji a 

zhodnotím, jestli afghánská vláda uplatňuje coup-proofing nebo ne. 

6.1.1 Síla institucí 

Afghánistán se po svržení Talibanu v roce 2001 stal islámskou demokratickou 

republikou. Ta nese klasické demokratické prvky (oddělení výkonné, zákonodárné a 

soudní moci, reprezentativní zastoupení populace a další). Hlavní rozhodovací pravomoci 

má prezident, který figuruje jako hlava státu, předseda vlády a vrchní velitel ozbrojených 

sil. Dále zde funguje dvoukomorový parlament jako zákonodárná složka a provinční 

gubernie, jako zdroj lokální autority. 

Po svrhnutí Talibanu nebyly v zemi prakticky žádné administrativní instituce, které 

by mohly zajišťovat fungování státu. Všechny tyto instituce byly postupně vytvořeny za 

rozsáhlé zahraniční podpory. V letech 2004-2018 tvořila zahraniční podpora v průměru 69 

% financí, kterými afghánská vláda disponovala. Kromě financí je afghánská 

administrativa také závislá na zahraniční expertíze, tato závislost se v posledních letech 

mírně snižuje díky zlepšujícímu se vysokému školství v zemi. V Afghánistánu se také 

postupně zlepšuje schopnost státu vybírat daně. Právě výběr daní je jeden z důležitých 

faktorů pro dlouhodobou udržitelnost vlády, protože s nižšími financemi proudícími 

z koaličních zemí je vláda čím dál více nucena k finanční nezávislosti. Byrokratická 

kapacita se tak od roku 2001 postupně zlepšuje. Největší problém byrokracie a výběru daní 

je korupce, které bude věnována samostatná kapitola.68 

Po roce 2001 se značná část původních islamistických vojenských frakcí, 

komunistických organizací a nacionálních skupin přeměnila na politické strany. Tyto 

politické strany představují širokou škálu subjektů. Část z nich adekvátně zastupuje 

afghánský lid v rámci demokratického procesu, ale část funguje jako extremistické 

skupiny, které se snaží o jistý druh vzpoury (například o prosazení tvrdšího islámského 

práva), avšak v hranicích legitimního fungování. Tím představují jakousi alternativu 

k Talibanu. Na poměry nové demokracie zde nedochází k velkým politickým krizím a 

 
68 FISHSTEIN, AMIRYAR 2015 
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s postupem času se strany ukotvují v rámci celého systému.69  

Zapojení občanů do veřejných záležitostí je v Afghánistánu značně problematické, 

a to z několika důvodů. Zaprvé, významným prvkem je již zmíněná negramotnost. Zadruhé 

silný klientelismus, který souvisí s korupcí a výrazně omezuje férovost systému. Zatřetí 

konflikt centra versus periferie, tedy regionálních aktérů a centrální vlády, který výrazně 

fragmentuje celý systém na  regionální bázi. Tento poslední aspekt se projevuje tím, že 

centrální vláda obtížně promítá svoji moc do regionů a naopak regionální aktéři mají 

omezený přístup ke státní administrativě a mezinárodnímu financování. 

6.1.2 Civilně-vojenské vztahy 

Co se týče armády, u té hraje roli několik faktorů, díky kterým byla šance na 

vojenský puč velmi malá. Zaprvé armáda neprocházela graduálním vývojem, jako armády 

jiných států, ale byla od základů vytvořena ve stejné době, v jaké se formovala vláda. Proto 

byl počáteční design armádní struktury vytvořen tak, aby armáda dostatečně podléhala 

civilní sféře a nevymkla se kontrole. Zároveň argumentuji, že relativně krátká existence 

afghánské armády vedla k nízkému počtu vazeb mezi důstojníky, což snižuje šanci na 

vytvoření kliky, která by mohla převrat plánovat.  

Druhým faktorem je vyvážení etnicity. Při počátečním budování armády byl kladen 

velký důraz na vyváženost. S postupem času se tento důraz snižoval a začaly se ukazovat 

určité trendy. V armádě převažují dvě hlavní etnika, Paštunové (45 %) a Tádžikové (40 

%).70 Přestože se jedná o dvě největší etnika v zemi, tak jejich zastoupení nekoresponduje 

s počtem obyvatel, menší etnika jsou tak v armádě ještě méně zastoupeny. Zároveň 

Tádžikové drží neúměrně více pozic v důstojnickém a poddůstojnickém sboru. I přes určité 

nevyváženosti je však kladen důraz na to, aby nevznikaly homogenní kandaky. V naprosté 

většině kandaků jsou obě převažující etnika a každé zvlášť tvoří alespoň 25 % jednotky.71 

Heterogenita kandaků tedy významně snižuje šanci na puč. 

A zatřetí, vrchní velení ozbrojených sil je situováno v Kábulu, kde je zároveň i 

centrum vládní moci. Díky tomu má vláda dobrou kontrolu nad činností armády. Jedinou 

větší obavou, která v posledních letech vyvstala, je samotný potenciál armády podniknout 

 
69 LARSON 2015 
70 V průběhu sledovaného období se procentuální zastoupení měnilo, ale v průměru se pohybovalo kolem 
těchto hodnot. 
71 A Force in Fragments: Reconstituting the afghan national army [online]. International Crisis Group, 2010 
[cit. 2021-04-05]. s. 19-20. 
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převrat. Důvodem těchto obav je nárůst velikosti a schopností armády, obzvlášť pak 

speciálních jednotek. Do roku 2019 však nebyly obavy potvrzeny.72 

6.1.3 Vliv zahraniční intervence 

Je nutné dodat, že přítomnost zahraničních partnerů, hraje v snižování hrozby 

převratu významnou roli. Koaliční partneři chtějí u moci současnou, ve volbách legitimně 

zvolenou vládu, která představuje největší šanci na rekonstrukci země. Převrat by tuto 

snahu mohl zmařit a spolu s ní by mohly zmizet i miliardy investovaných dolarů. Je proto 

v jejich největším zájmu udržet současný režim u moci a zabránit případné snaze o jeho 

sesazení. 

Vliv intervence na stabilitu se projevuje v několika oblastech. Přítomnost velkého 

množství koaličních vojáků a jejich potenciální zásah vytváří proměnnou, se kterou by 

potenciální převrat musel počítat. Dále afghánská vláda je poměrně svolná k vnějším 

zásahům do záležitostí státu.73 Hlavním důvodem je fakt, že počáteční ustanovení 

afghánské vlády probíhalo za pomoci intervenujících států. Zahraniční experti tak mají 

větší pole působnosti a jsou schopni zhodnotit potenciální risk převratu, informovat vládu 

o možném riziku a doporučit optimální opatření, které by toto riziko snižovalo. A 

v neposlední řadě, zahraniční finance pomáhají udržovat klid, protože z nich afghánské 

obyvatelstvo profituje.  

6.1.4 Zhodnocení vztahu 

V médiích se v průběhu let několikrát objevila možnost, že by země mohla zažít 

převrat, doposud však k žádnému převratu ani pokusu o něj nedošlo. Aktéři, kteří 

nesouhlasí s fungováním vlády, se přidají k Talibanu anebo k nějaké ze zmíněných 

extremistických parlamentních stran. V zemi se tak nevyskytují aktéři, u kterých by 

hrozilo, že se pokusí vládu svrhnout. Jak občanská společnost, tak i armáda jsou vzhledem 

ke vládě poměrně pevně zakotveny, samozřejmě za značného přispění koaličních partnerů. 

V zemi tedy byl prostor pro vytvoření armády s vhodnými organizačními praktikami. 

Případné problémy, které zhoršují bojovou efektivitu nevychází z nutnosti chránit se proti 

převratu, naopak je jednou z priorit, postavit velkou a bojeschopnou armádu, která bude 

 
72 Sopko 2019, kapitola 1, číslo 3 
73 Tento fakt usuzuji na základě obsáhlosti reportů amerického ministerstva obrany. Pokud by se afghánská 

vláda bála paternalismu a snažila by se přístup eliminovat, pak by tyto reporty nebyly tak obsáhlé a byl by 

v nich limitovaný přístup popsán. 
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schopná bojovat s Talibanem. Přesto afghánská administrativa trpí problémy, které 

efektivitu poškozují. Těmi se budu zabývat v dalších kapitolách.  

6.2 Korupce  

Afghánistán se od roku 2001 pravidelně zařazuje na vrchol v žebříčku 

nejzkorumpovanějších zemí na světě. Podle průzkumu Asia Foundation označilo korupci 

místních autorit za problém 92 % obyvatel Afghánistánu v roce 2009 a 97 % v roce 2019.74 

Další údaje vypovídají o podobném obrazu korupce a o jejím postupném zhoršování. 

Korupční činnost v afghánské armádě zahrnuje vydírání, placené dohazování pozic a 

povýšení, úplatky, krádeže výplat, krádeže financí a materiálu koalice a další činnosti. 

V této kapitole se budu zabývat, jakým způsobem se tyto činnosti a korupce samotná 

podepisují na efektivitě afghánské armády.75 

6.2.1 Korupční praktiky 

U mužstva a nižších důstojníků jsou nejčastější formou korupce vydírání a úplatky. 

Jejich hojné provozování vychází z nízkého platu a krádeží výplat vyššími důstojníky. 

Reformy, jako elektronická evidence výplat a další byly pouze částečně úspěšné v řešení 

tohoto problému. Zároveň dle reportů SIGAR, vojáci, kteří vybírají úplatky, mají vyšší 

šanci na povýšení, protože si vyšší pozici v armádní struktuře dokážou zaplatit.76 Američtí 

instruktoři popsali, že cena povýšení se u nižších hodností pohybuje kolem 5 000$. 

Zároveň se udává, že až třetina důstojníků se dostala do svých pozic s pomocí svých 

příbuzných – generálů nebo politických představitelů.77 

O většině vydírání neexistují záznamy. Výjimku je jeden typ, který přímo 

poškozuje vztah armády s veřejností. Armáda často vytváří vojenské zátarasy na silnicích 

kvůli kontrolám. Vojáci, kteří tyto zátarasy provozují na nich vymáhají úplatky za průjezd 

pod různými výhružkami. Podle průzkumu z roku 2013, který zkoumal 377 vojenských 

zátarasů, až dvě třetiny z nich vybíraly ilegální poplatky za průjezd. Toto jednání značně 

podrývá důvěryhodnost armády a ochotu obyvatelstva s ní spolupracovat.78 

Omezené působení afghánských bank a neexistence elektronického výplatního 

 
74 Asia Foundation 2019, s. 142. 
75 SOPKO 2019, kapitola 6 
76 Ibid. 
77 ATEŞ 2018, s. 14. 
78 GIUSTOZZI, ISAQZADEH 2013 s. 7-15. 
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systému dává prostor pro krádeže výplat. Obzvlášť se tento problém projevuje v odlehlých 

oblastech, kde je dohled nad výplatou vojáků značně limitován. Vojáci jsou tak placeni 

méně, než by měli být, případně nejsou placeni vůbec.79 

„Mrtvé duše“ jsou jevem, který značně zatěžuje rozpočet. „Mrtvými dušemi“ jsou 

myšleni vojáci, kteří jsou v rámci nepřehlednosti systému považováni administrativně za 

součást afghánské armády, ovšem ve skutečnosti v armádě nejsou. Tito vojáci mohli 

dezertovat, padnout v boji nebo nikdy neexistovat a jejich identita mohla být zfalšována za 

účelem obohacení. Všechny varianty vedou k situaci, kdy vláda vydává peníze na výplaty 

neexistujících vojáků. Ty následně končí v kapse úředníků či důstojníků, kteří podvod 

připravili. Afghánská armáda tudíž nemá přehled o reálném počtu svých vojáků a také 

přichází o finance, které by mohly být užity jinde.80 

Dalším zdrojem korupce je prodej armádního materiálu. Zásoby, výstroj, výzbroj a 

palivo jsou prodávány, někdy dokonce přímo Talibanu. Tento typ korupce probíhá na 

všech úrovních afghánské armády, avšak opakovaně za něj byli trestáni především 

důstojníci na nižších pozicích, vyšší důstojníci mají zdroje a konexe, které jim umožňují 

uniknout stíhání. Podle průzkumu agentury Reuters 8 z 10 vojáků alespoň jednou prodalo 

část svého vybavení nebo munici za účelem osobního zisku.81 Tento fakt poškozuje 

rozpočet, snižuje připravenost vojáků, a dokonce v některých případech posiluje nepřítele. 

Také finance, svěřené do rukou Afghánců, jsou zpronevěřovány. Velká část 

financování ANA pochází ze zdrojů Afghanistan Security Forces Funds (ASFF). To je 

fond vytvořený koalicí, ze kterého afghánská armáda čerpá peníze na financování svého 

každodenního fungování. Z fondu proudí peníze přímo do konkrétních aktivit, ze kterých 

jsou následně rozkrádány.82 

6.2.2 Antikorupční praktiky 

V roce 2008 CSTC-A souhlasilo s vytvořením plánu pro zvýšení efektivity a 

snížení korupce. Tento plán bylo velmi obtížné naplňovat, kvůli silnému odporu úředníků a 

důstojníků na ministerstvu obrany. Do roku 2013 se tak implementovalo jenom několik 

dílčích opatření, jež nepřinesly skoro žádné výsledky. V roce 2013 byla korupce americkou 

 
79 SOPKO 2019, kapitola 6 
80 Report on Progress toward Security and Stability in Afghanistan 2013, s. 122. 
81 HAROONI 2016 
82 SOPKO 2019, kapitola 6 
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administrativou označena za jeden ze zásadních problémů rekonstrukce Afghánistánu. 

Finance byly do tohoto roku poskytovány pouze s minimálním dohledem nad jejich 

využitím, což vedlo k rozkrádání zahraničních financí ve velkém. Avšak až v roce 2014 

začala americká administrativa používat systém podmíněnosti financování, který nutil 

afghánské instituce k důkladnějším kontrolním činnostem a utlumil alespoň ty největší 

korupční podvody. Pro představu, co se pod podmíněností míní, tak například bylo 

pozastaveno financování oprav a údržby, pokud fyzicky vlastněné zbraně neseděly se 

statistikou. Dalším příkladem byly pohonné hmoty, po zavedení podmíněnosti kleslo 

množství spotřebovaného paliva o 40 %, což ušetřilo miliony dolarů z rozpočtu.83 

I afghánská vláda se snaží, alespoň částečně, bojovat s korupcí. Není ale jisté, jestli 

tyto snahy nemají pouze přesvědčovat koalici kvůli dalšímu financování. Jedním z projevů 

antikorupčních snah byly personální změny na ministerstvu obrany. K největší čistce došlo 

mezi lety 2016 a 2017, kdy bylo z ministerstva obrany vyhozeno 1394 zaměstnanců 

z důvodu podezření z korupce. Obviněno a postaveno před soud jich však bylo pouze 140. 

Mezi další snahy o zamezení korupce patří edukace úředníků i vojáků či zlepšování 

kontrolní činnosti. Většina iniciativy však jde od koalice, nikoliv z afghánské 

administrativy.84 

6.2.3 Vliv korupce na efektivitu armády 

Navzdory všem antikorupčním snahám, korupce funguje dál a její hodnoty pomalu 

v průběhu let rostou. Korupce prorůstá všemi vrstvami afghánské armády, což se negativně 

projevuje na její efektivitě.  

Na efektivitě se korupce projevuje v napjatém vztahu s veřejností a značně snížené 

efektivnosti financování.  Prodávání zbraní Talibanu snižuje vybavenost afghánské armády 

a tím ji Talibanu úměrně zvyšuje. „Mrtvé duše“ kromě finanční zátěže zhoršují čitelnost 

armády. Vrchní velení může počítat s určitou silou jednotky, ta však bude v důsledku 

„mrtvých duší“ mnohem nižší. V neposlední řadě celá kultura korupce poškozuje morálku, 

motivaci a hrdost vojáků na své působení v armádě. Asi si lze představit znechucení 

řadového vojáka, který zažil několik dní tvrdých bojů jen aby zjistil, že jeho výplata byla 

zpronevěřena.  

 
83 Ibid. 
84 Afghanistan fired 1,394 army personnel on charges of corruption. Khaama Press [online]. 28. března 2017 

[cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://www.khaama.com/afghanistan-fired-1394-army-personnel-on-charges-

of-corruption-02456/ 



 

 

34 

Dále jsou skrze korupci zhoršeny samotné organizační praktiky. Ve výcviku chybí 

finance, tudíž je méně kvalitní. Povyšování je nejvíce poškozeno, protože je možné si vyšší 

funkci koupit, silná klientelistická síť zabraňuje povyšování na základě kompetentnosti. 

Také lze očekávat, že kvůli silné korupci bude snaha o poškození toku informací, protože 

s častými a kvalitními reporty mohou vyplynout na povrch mimo jiné i korupční praktiky, 

proto lze očekávat limitovanou interní komunikaci. Pro potvrzení této hypotézy ale není 

dostatek dat. 

6.3 Motivace a morálka 

Toto téma úzce souvisí s již vysvětlenou korupcí a také s úbytkem vojáků a bude 

rozebráno v následující kapitole. Současná Afghánská národní armáda se potýká se 

špatnou morálkou. Velká část vojáků není dostatečně motivována ke svědomité službě, což 

se podepisuje na jejich výkonu.  

Afghánská armáda dlouhodobě trpí nedostatkem materiálu. Špatný systém 

zásobování, nedostatek financí a korupce způsobují, že části armády chybí výstroj, výzbroj 

nebo nemají dostatek jídla. Nedostatečné materiální zabezpečení frustruje řadové vojáky, 

kteří bojují s Talibanem, jenž bývá v některých případech i lépe vybaven než ANA 

(myšleno lehké zbraně, výstroj a potraviny). Jeden příklad za všechny: když indičtí 

novináři dojeli na stanoviště na hranici s teritoriem ovládaným Talibanem, dvacet vojáků si 

při focení předávalo jedinou helmu, kterou tam měli k dispozici.85 Výjimkou ve 

vybavenosti jsou speciální jednotky, které mají materiálu dostatek.86 

Speciální jednotky jsou také jediným typem jednotek, které dlouhodobě vykazují 

vysokou morálku a vůli bojovat. Důvodů je několik. Afghánské speciální jednotky jsou 

lépe vybaveny, vycvičeny, mají vyšší plat, v jejich řadách jsou pouze gramotní příslušníci 

a více než ostatní, právě tyto jednotky dlouhodobě spolupracovaly s americkými vojáky, a 

to i v operacích proti Talibanu, kde se jim úspěšně dařilo.87 

Když se podíváme na průměrnou pěší jednotku Afghánské pravidelné armády, 

vidíme, že taková jednotka nemá dostatek výbavy, má pouze základní výcvik, který nestačí 

 
85 Afghan army unit highlights the challenges. In: The Hindu [online]. 10.6.2012 [cit. 2021-04-01]. Dostupné 

z: https://www.thehindu.com/news/international/afghan-army-unit-highlights-the-

challenges/article3512499.ece 
86 SOPKO 2019, executive summary 
87 Report on Progress toward Security and Stability in Afghanistan: Report to Congress. Washington, D.C.: 

U.S. Department of Defense, listopad 2013. s. 46-50. 
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na efektivní vedení bojové činnosti. Vojáci mají nízký plat, který někdy ani nedostanou, 

většina není gramotná, a to včetně některých velitelů, a jejich šance na výhru při 

přečíslení Talibanem jsou malé. Navíc běžné jednotky (na rozdíl od těch speciálních) 

nemohou počítat s prioritním zajištěním letecké nebo dělostřelecké podpory. Pokud se tedy 

dostanou pod těžkou palbu, pak je pravděpodobné, že se z toho budou muset dostat sami. 

To nejsou dobré vyhlídky a velitelé jsou tak nuceni dvakrát zhodnotit své zapojení do 

boje.88 

Mezi další faktory, které negativně ovlivňují morálkou je: nedůvěra ve velení, 

nemožnost doručit výplatu svým rodinám, které na ní často závisí, málo volna a dlouhé 

operační nasazení, špatné životní podmínky v kasárnách a všudypřítomné nebezpečí 

sebevražedných útoků a IED.89 

Špatná morálka se projevuje primárně dvěma způsoby. Zaprvé, afghánští vojáci 

nejsou ochotni bojovat. Když se dostanou do boje, místo poslouchání rozkazů se dají na 

ústup nebo útěk. Velitelé jednotek se také vyhýbají bojovým střetnutím a snaží se 

nevystavovat nebezpečí, navzdory tomu, že to situace může vyžadovat. Tento jev neplatí 

pro všechny jednotky napříč armádou, ale pouze pro některé, přesný rozsah tohoto 

problému však neznáme a nezná ho ani afghánská armáda. Častěji se to týká posádek na 

odlehlých základnách, kde je dostupnost posil značně omezená. Příklady, kdy vojáci 

afghánské armády utekli, budou představeny dále. Druhým projevem špatné morálky je 

úbytek vojáků a o tom bude následující, samostatná kapitola.  

6.4 Každoroční úbytek vojáků 

Specifikem Afghánistánu je, že dezerce90 a absentérství tvoří v průměru 80 % 

ročního úbytku sil.91 Přitom celkový roční úbytek se pohybuje kolem 30 %, což je 

v kontextu profesionální armády alarmující číslo.92 Počty vojáků se mezi lety 2011 a 2019 

pohybovaly někde mezi 170 000 - 180 000. Ročně tedy armádě ubude průměrně 50 000 

vojáků. Paradoxně právě kvůli velkému rozsahu není dezerce prakticky vůbec trestána.93 

 
88 SOPKO 2019 
89 Ibid. 
90 V angličtině se pro tento jev nepoužívá přímo pojem desertion, ale drop from rolls, tedy opuštění služby 
bez udání důvodů, ale zároveň bez vyšetřování. Přestože zde mluvím o dezerci, jedná se právě o jev 
pojmenovávaný jako drop from rolls. 
91 ATEŞ 2018, s. 10. 
92 ATEŞ 2018 s. 23. 
93 ATEŞ 2018, s. 15. 



 

 

36 

Armáda nemá dostatek kapacit na její efektivní potírání, navíc při takovémto rozsahu by se 

rychle naplnila kapacita detenčních zařízení. Relativně dobrou rekrutací se ale tyto počty 

daří vybalancovat, takže ANA dlouhodobě svou velikost neztrácí, část vojáků se také do 

armády opět vrátí, především z finančních důvodů.94 

Oproti dezercím jsou ztráty na životech v důsledku konfliktu výrazně menší. Dle 

výzkumu agentury Brookings ztratilo ANDSF (ANA + afghánská policie) asi 50 000 členů 

mezi lety 2001-2019. Ztráty za celou dobu konfliktu tedy odpovídají jednoletému úbytku 

vojáků v důsledku dezerce.95 

Výjimku představují speciální jednotky, jejich úbytek činí asi 1,2 %, tedy třikrát 

nižší než u normálních jednotek. Opětovné prodloužení svého vojenského působení činí 

v průměru 90-95 % členů. Důvodem nízkého úbytku je u speciálních jednotek vysoká 

morálka a motivace, popsaná v předchozí kapitole.96 

Úbytek vojáků tedy způsobuje, že se průměrně každé tři roky celá afghánská 

armáda obmění. Tím se přibližuje svým modelem více k branecké armádě než k té 

profesionální. V jistém smyslu se dá říci, že kombinuje to nejhorší z obou modelů. Vyšší 

plat za profesionální armádu a zároveň špatnou připravenost v důsledku nekontinuity a 

nízké kumulace zkušeností na straně řadových vojáků. Kromě toho je silně zatížen výcvik 

kvůli potřebě trénovat neustále nové rekruty pro naplnění potřebné kapacity. Navíc 

investice do jakýchkoliv pokročilých výcviků s sebou nesou riziko utopených nákladů.  

6.5 Výcvik 

Výcvik je nejdůležitější oblastí, ve které se koalice angažovala. Výcvik dostatečně 

velké a schopné afghánské armády představoval pro Spojené státy a jejich spojence naději 

na odchod ze země s garancí, že se Afghánistán znovu nestane útočištěm pro teroristické 

organizace. Z toho důvodu bylo do výcviku investováno velké množství zdrojů. A to jak 

financí, tak především lidského kapitálu. Zkoumání výcviku má jeden důležitý milník, rok 

2014. V období před rokem 2014 měla výcvik v kompetenci koalice a v období po roce 

2014 výcvik přešel na afghánské instruktory.   

 
94 ATEŞ 2018 
95 GOLLOB, O’HANLON s. 15. 
96 Report on Progress toward Security and Stability in Afghanistan: Report to Congress. Washington, D.C.: 

U.S. Department of Defense, listopad 2013. s. 49-54. 
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6.5.1 Základní výcvik 

Délka výcviků se v průběhu zkoumaného úseku neustále měnila v závislosti na 

tom, kolik bylo potřeba v danou chvíli vycvičit vojáků. Doba základního výcviku BWT 

(Basic Warrior Training) se tak pohybovala mezi 8 a 16 týdny, někdy byla tato délka 

nekonzistentní i v průběhu jednoho roku. Doba výcviku je nejvíce ovlivněna úbytkem 

vojáků, který také není konzistentní (během silnější aktivity Talibanu je úbytek vyšší).  

80-90 % všech rekrutů prochází BWT v KMTC, zbylá, menší část prochází tento 

výcvik v některém z regionálních výcvikových center (RMTC). Dle reportů pro americké 

ministerstvo obrany jsou základní výcviky v RTMC nepravidelné a také jsou méně 

konzistentní. Dochází k nim především v případě, že nemá KMTC dostatečnou kapacitu. 97 

Od roku 2011 musí většina nových rekrutů projít ještě před vstupem do základního 

výcviku kurzem gramotnosti, který trvá v základu dva týdny. Dva týdny ovšem není 

dostatek času ani na získání gramotnosti, tudíž je většina rekrutů v základním výcviku stále 

negramotných. Je pravda, že pokud budou noví rekruti alespoň částečně gramotní, pak si z 

výcviku odnesou daleko více informací. Pro dosažení takového stavu by však bylo potřeba 

přinejmenším 5 týdnů intenzivního vzdělávacího kurzu. 98 

Základní výcvik obsahuje nejprve průměrně pět týdnů pěchotního výcviku, který 

má vojáky naučit manipulaci se zbraněmi, střelbu, taktiku, navigaci v terénu, první pomoc, 

strážní službu, práci s minami a IED (Improvised Explosive Device) a transport vězňů. 

Následují průměrně tři týdny pokročilejšího pěchotního výcviku, který zahrnuje pohyb 

družstva, koordinaci palby, patroly, útok v družstvu, přípravu léčky a obsazování 

checkpointu. Poslední (v průměru) dva týdny jsou věnovány polnímu výcviku, při kterém 

se nacvičuje útok družstva, střelby družstva a provedení léčky.99 

Následně část vojáků prochází pokročilým BWT tréninkem (za zkoumané období 

to bylo asi 30 % vojáků). Pokročilý BWT trénink trvá 6-8 týdnů a má poskytnout výcvik 

pro konkrétní specializaci. Výcvik se dál dělí na bojové a nebojové specializace. Mezi 

bojové specializace patří výcvik s těžkými zbraněmi, ženijní výcvik, výcvik průzkumných 

jednotek a výcvik polního dělostřelectva. Mezi nebojové specializace patří výcvik údržby, 

 
97 Enhancing Security and Stability In Afghanistan, Report on Progress toward Security and Stability in 
Afghanistan: Report to Congress. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense (souhrn z reportů za celé 
sledované období) 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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řidičů, logistiků a kuchařů.100 

6.5.2 Vojenské školství 

V Kábulu je situovaná jediná vojenská univerzita v Afghánsitánu a to Marshal 

Fahim National Defense University. Ta se dále dělí na tři části, výcvik NCO, důstojníků a 

specialistů. 

První část se zabývá výcvikem poddůstojníků (NCO). Ti jsou vybíráni ze 

základního výcviku, pokud se u nich ukáže, že mají předpoklad pro vzdělání. I přesto je 

velká část z nich negramotná, z toho důvodu před zahájením NCO kurzů nejprve 

podstupují kurz gramotnosti, který je však důkladnější než ten v základním výcviku. Po 

splnění kurzu rekruti nastupují na několik po sobě jdoucích výcviků. Nejprve se účastní 

čtyřtýdenního velitelského kurzu. Následně mají dvanáctitýdenní kurz, který je vystavěn na 

podobném principu jako americký četařský výcvik.101 Poté se někteří rekruti účastní 

pokračujících výcviků, na které je ovšem omezená kapacita a požadavek na nejvyšší 

úroveň gramotnosti. Pokud rekruti dokončí i několik pokračujících výcviků, pak se z nich 

stávají seniorní poddůstojníci. Po absolvování existují dvě možnosti, buď se nový 

poddůstojníci přidají k některé existující jednotce v rámci regionálních velitelství, kde jsou 

zkušenějšími vojáky zaučeni anebo jsou poslání do konsolidačního výcvikového centra, 

kde jsou tvořeny nové kandaky. Co se v konsolidačním výcvikovém centru děje bude 

popsáno dále.102 

National Military Academy of Afghanistan (NMAA) je druhá část akademie. Jedná 

se o afghánskou vojenskou vysokou školu, která byla znovuvytvořena v roce 2005103, 

podle vzoru amerického West Pointu. Délka studia je čtyři roky a vyučují se zde obory 

jako inženýrství, věda, velení, logistika a další. Všichni kadeti však musí projít základy 

inženýrství.104 Akademie dlouhou dobu fungovala pod zahraničními instruktory.105 

Problémem je, že afghánská armáda nemá dostatek inženýrů, kteří by mohli vyučovat. 

Přispívá k tomu i nekonkurenceschopnost platů, v civilu si inženýři vydělají minimálně    

 
100 Ibid. 
101 MCCLUNEY 2010 
102 BARLEY 2015 
103 NMAA má původ ještě v sovětské éře 
104 Afghánští důstojníci navštívili West Point v letech 2004 a 2005, aby se inspirovali pro založení NMAA 
105 WILHITE 2017 
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3-4x více.106 

Afghan National Army Officer Academy (ANAOA) je třetí část. Účelem ANAOA 

je vzdělání důstojníků pro potřeby afghánské armády a letectva. Tato akademie byla 

založena v roce 2013 a inspirovala se britskou akademií Sandhurst. Celkem tato akademie 

vycvičila 70 % Afghánských důstojníků107, v roce 2020 se jednalo o 5000 vojáků.108  

6.5.3 Počáteční fáze po výcviku 

Nový rekruti, mužstvo a poddůstojníci, po dokončení svého výcviku následně 

putují do konsolidačního výcvikového centra (CFC),109 kde jsou skládány nové jednotky 

(převážně kandaky). Celý proces konsolidace trvá osm týdnů a zahrnuje organizaci do 

menších jednotek, společný výcvik, vystrojení a vyzbrojení. Po osmi týdnech je už hotová 

jednotka samostatně odeslána do jednoho z regionálních velitelství. V případě, že jsou 

někteří vojáci cvičení v RMTC (nikoli v KMTC), pak doplňují stavy již existujících 

jednotek a skrze CFC neprocházejí.110 

Co se s novými jednotkami následně dělo se značně liší před a po roce 2014. Před 

rokem 2014 působili na každém regionálním velitelství koaliční poradci (OMLT).111 Nově 

příchozí kandak k sobě dostal tým poradců z OMLT, který s daným kandakem strávil šest 

měsíců. Tato doba měla překlenout rozdíl mezi získaným základním výcvikem v KMTC a 

schopnostmi potřebnými k provádění operací v rámci roty nebo praporu. Tohoto cíle 

OMLT dosahoval skrze výcviky na regionálním velitelství, poté skrze polní výcviky, a 

nakonec při mentoringu v operacích a bojových situacích. Cílem bylo během šesti měsíců 

posunout hodnocení z CM 4 na CM 1, tedy do bodu, kdy je jednotka operačně 

schopná pouze s minimální vnější pomocí. Pokud jednotka dosáhla milníku CM 1, pak jí 

už nebyla věnována koalicí pozornost a výcvik s mentoringem byl u konce.112  

Zhruba v roce 2011 se armáda dostala do stavu, kdy dále neroste a noví rekruti 

 
106 A Partnership for Peace: How cooperation between the National Military Academy of Afghanistan and 

Kabul University benefits both institutions and the Afghan Nation,  2005. 
107 Myšleno důstojníků vycvičených po roce 2001. 
108 New Zealand to conclude Afghanistan deployment in 2021 [online]. Defsec Media, podzim 2021 

[cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://issuu.com/bordermanagement/docs/lod-2021-
autumn/s/11863069 
109 Consolidated Fielding Center 
110 LT. COL. FANNING 2008 
111 Operational Mentor and Liaison Team (poradenské a výcvikové týmy) 
112 The Long March: Building an Afghan National Army. RAND Corporation, 2009 s. 30-52. 
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pouze doplňují ztráty způsobené ročním úbytkem.113 Nevzniklo proto už tolik nových 

kandaků, ale tito rekruti byli posíláni do již existujících. Instruktoři OMLT se tak 

především zaměřovali na jednotky, kterým CM rating opět spadl.114 

Po roce 2014 byla instituce OMLT zrušena. Nové kandaky tak cvičí zkušenější 

afghánští vojáci v rámci regionálních velitelství, ale lze očekávat, že kvalita nebude 

srovnatelná s OMLT. Mnohem více rekrutů však putuje do již existujících kandaků. 

Standardní rotace jednotky trvá devět měsíců, šest měsíců provádění operací, jeden měsíc 

odpočinku/volna a dva měsíce výcviku. Pokud rekrut dorazí k jednotce v průběhu operační 

fáze, pak je do bojů nasazen ihned, a to bez dostatečných schopností. K dodatečnému 

výcviku se dostane až poté.115 

6.5.4 Speciální jednotky 

Výcvik speciálních jednotek se odehrává v School of Excellence, což je akademie 

vybudovaná specificky pro jejich potřeby. Zahraniční instruktoři zde fungují kontinuálně 

od roku 2011 až po současnost. Do této akademie se mohou přihlásit vojáci z regulérní 

armády a pokud projdou náročné několikadenní výběrové řízení, pak jsou zařazeni do 

výcviku.  

V akademii existují dvě části, výcvik komand a speciálních jednotek. Základní 

výcvik komand trvá dvanáct týdnů. Základní výcvik speciálních jednotek trvá 18 týdnů a 

lze ho absolvovat až po dvou letech působení v komandech.116 Kromě základního výcviku 

zde vojáci absolvují také několik specializovaných výcviků s ohledem na pozici a 

specializaci.117 Zároveň speciální jednotky trénují daleko více mezi operačním nasazením a 

také mají výcviky specificky podle typu úkolu, který je čeká.118 

6.5.5 Zhodnocení výcviku 

Před rokem 2014 byl výcvik více kvalitní než nyní. Každá část prvotního výcviku 

byla podporována zahraničními instruktory. Po prvotním výcviku byly afghánské jednotky 

vedeny mentoringem OMLT, a to i v operačním nasazením. Afghánské jednotky tak měly 

 
113 GOLLOB, O’HANLON 2020 s. 7. 
114 SOPKO 2019, kapitola 3. 
115 Enhancing Security and Stability In Afghanistan. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, červen 

2015 
116 Jak komanda, tak i speciální jednotky se referují jako special forces. 
117 DITCHEY 2018 
118 SHALIZI, DONATI 2015 
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dostatečný prostor na přípravu. Po roce 2014 již nebyla věnována nově vycvičeným 

vojákům taková pozornost a jejich příprava po BWT není pro potřeby armády dostačující. 

V situaci, kdy ubude 30 % vojáků ročně to je zásadní problém. Navíc pocit nepřipravenosti 

jen dále poškozuje morálku řadových vojáků. 

Standardně mají všechny jednotky cvičit alespoň dva měsíce v devítiměsíčním 

cyklu, realita je však taková, že operační nasazení trvá déle než šest měsíců a výcviky 

naopak méně než dva, což se projevuje na připravenosti jednotky, a nejvíce na nových 

rekrutech, kteří se potřebují s jednotkou nově zaučit. 

Samotné výcviky, i když krátké, jsou zahraničními pozorovateli hodnoceny jako 

kvalitní. Po dobu svého třináctiletého působení se zahraničním instruktorům podařilo 

nastavit dobrý rámec, který afghánští instruktoři (vycvičení těmi zahraničními) úspěšně 

drží.  

Vojenské vzdělání je také kvalitně hodnocené, navíc se na něm zahraniční partneři 

podíleli i po roce 2014, takže tu byl delší prostor pro zakotvení institucí. Od začátku 

největším problémem akademie nebyla kvalita, ale nízký počet vojáků, které bylo možné 

vycvičit. Dodávání nových důstojníků a poddůstojníků nekorespondovalo s rychlostí, 

jakou se ANA rozrůstala, což vytvářelo značné mezery ve velení. 

Speciální jednotky dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků z celé armády. 

Důvodem je náročná selekce do jejich řad založená na gramotnosti, dobré fyzické a 

psychické připravenosti. Výcviky jsou mnohem kvalitnější a intenzivnější, navíc se 

odehrávají kontinuálně pod dozorem zahraničních instruktorů, což zaručuje udržení určité 

úrovně kvality.  

6.6 Uspořádání velení 

Uspořádání velení je od roku 2001 centralizovanější, než kdy v historii 

Afghánistánu bylo, a to včetně doby, kdy afghánskou armádu cvičili Sověti. Například 

velitelé armádního sboru nemohou odvolat ani poddůstojníka bez schválení afghánského 

ministerstva obrany. Přitom za sovětské éry bylo možné na úrovni sboru odvolat i 

plukovníka. Většina velitelství praporu nemá kapacitu na plánování a provádění 

samostatných operací, vše musí být schváleno na vyšších úrovních.119 

Centralizace maximalizuje negativní dopad klientelismu. Pokud chce velitel 

 
119GIUSTOZZI 2014 s. 38. 
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vyměnit svého podřízeného, přičemž ten má dobré konexe na vyšších místech, tak žádost o 

jeho propuštění nikdy nebude schválena. To způsobuje, že se v armádě drží nekompetentní 

osoby, se všemi negativy, které to způsobuje.120 

Centralizované velení mělo i několik pozitivních výsledků. Například operace Azra 

(2013), byla naplánovaná a vedená ministerstvem obrany jen s malou podporou 

zahraničních partnerů. V této operaci byla dle pozorovatelů dobře provedena koordinace 

jednotek, a to včetně první nezávislé mise afghánského letectva.  

Centralizované velení také zjednodušovalo práci zahraničním instruktorům, protože 

stačilo o něčem přesvědčit velitele trénované jednotky a on už přesvědčil svoje mužstvo. 

Na druhou stranu, pokud velitel nebyl přítomen tak jednotka často odmítla cokoliv 

vykonávat, dokud o tom velitel nerozhodne.121 

V afghánské armádě není očekáváno, že budou velitelé vést své jednotky přímo 

v boji, což brzdí rozhodovací proces a potenciálně to staví vojáky do nebezpečné situace. 

Obzvlášť když vezmeme v úvahu, že vojáci nejsou vedení k asertivnímu jednání.122 

Před rokem 2011 nedokázalo afghánské velení plánovat a provádět operace bez 

expertízy koaličních expertů. Závislost velitelů armádních sborů záležela na jejich 

proaktivitě, ale obecně ani proaktivní velitelé nebyli schopní plánovat operace. Situace se 

zlepšila, když se začala koalice angažovat na úrovni ministerstva a učit afghánské velitele, 

jak dělat svoji práci.123 

I přes zlepšení v průběhu let byli někteří velitelé nepoužitelní, a to se týkalo i 

afghánských generálů. Jeden vojenský pozorovatel popsal své zážitky z vojenských 

briefingů afghánského velení, kterých se účastnil. Během nich bylo běžné, že na ně dorazil 

vysoce postavený afghánský generál zodpovědný za nějakou operaci, podal 

patnáctiminutovou powerpointovou prezentaci o ničem, svěřil plánování operace do rukou 

svých podřízených a zase odešel.124 

Další problém je v opozici k centralizovanému velení. Některé jednotky, před 

rokem 2014, prováděly operace s koaličními vojáky bez schválení ministerstva obrany. 

 
120 Ibid.  
121 Ibid. 
122 Afghan National Army (ANA): Mentor Guide. United States: Joint Center for International Security Force 
Assistance, 2011. 2-29. 
123 GIUSTOZZI 2014 s. 38. 
124 BROOKS 2010 s. 367-368. 
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Vrchní velitel afghánské armády Sher Mohammad Karimi tehdy prohlásil, že „Někteří 

velitelé jsou více loajální ke Spojeným státům než ke svým nadřízeným.“125 Z toho 

vyplývá, že rámec, který afghánské ministerstvo obrany nastavilo není vždy dodržován a 

někteří velitelé jednali mimo řetězec velení. 

Také afghánští političtí představitelé zasahují do záležitostí armády. Například 

když velitel armádního sboru v Kandaháru chtěl přesunout některé jednotky ze Zabulu do 

Kandaháru, tak Kandahárský guvernér proti tomu silně loboval. Političtí představitelé také 

narušují řetězec velení, když ze svých pozic vydávají rozkazy. Slovy jednoho z generálů: 

„Při politickém vměšování je daleko těžší přimět naše podřízené, aby nás brali vážně.“ 

Například v roce 2013 byl přepaden a skoro zničen celý prapor ANA ve Warduji. Situaci 

se snažil přímo vyřešit ministr obrany přes mobil, zatímco seděl v Kábulu. Tím obešel celý 

řetězec velení a způsobil značný zmatek.126 

Afghánské velení má velké nedostatky. Ty plynou z nekompetentnosti a 

nedostatečné připravenosti velitelů, klientelismu a korupce. Lze říci, že i afghánská kultura 

podléhání vyšší autoritě, a tedy neasertivita nižších velitelů v důležitých situacích 

poškozuje rozhodovací proces. Špatné velení se dobře ukazuje, když ANA čelí několika 

krizím současně, například ofenzívě Talibanu v několika oblastech. Velení není schopné 

vydat rozkazy dostatečně rychle na to, aby včas reagovalo na přítomnou hrozbu. 

6.7 Systém povyšování 

V Afghánistánu existují silné kmenové a etnické vazby mezi obyvatelstvem a také 

důležitost široké rodiny. Afghánské rodiny, kmeny a etnika si navzájem pomáhají, což 

historicky patří k afghánské kultuře. Zatímco v civilním sektoru je to užitečné, například 

kvůli absenci sociálního systému, tak v armádě tento fakt vytváří problémy s protekcí, a 

tudíž s povyšováním na základě zásluh.127 

Dlouhou dobu v zemi neexistoval zákon, který by podmínky povyšování upravoval. 

V roce 2008 sice vznikl návrh zákona pro povyšování, jeho varianta však byla schválena 

až na konci roku 2017.128 Zákon se nedařilo prosadit kvůli silnému lobování politických 

představitelů, kteří chtěli prostor pro dosazování svých příbuzných do řad afghánské 

 
125 Afghan National Army (ANA): Mentor Guide. United States: Joint Center for International Security Force 
Assistance, 2011. 2-30. 
126 GIUSTOZZI 2014 s. 40. 
127 GIUSTOZZI 2014 s. 33. 
128 Ibid. s. 30. 
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armády. Jako příklad, co tento zákon obsahoval: na pozici poručíka musí mít voják alespoň 

bakalářský titul a důstojnický výcvikový kurz. Před rokem 2017 mohl být na takovou 

pozici dosazen téměř kdokoliv.129 

I přes neexistenci zákona v afghánské armádě existovaly určité směrnice, které 

povyšování upravovaly. Ty však byly obcházeny nebo naprosto ignorovány. Například 

jeden afghánský generál popsal, že šestadvacetiletý voják z bohaté rodiny s vazbami 

k nejvyšším politickým představitelům dostal hodnost plukovníka pouze po dvou týdnech 

strávených ve vojenské akademii.130 

Problém se netýkal pouze vojáků, kteří sloužili bez potřebného vzdělání, ale také 

těch, kteří sice potřebné vzdělání měli, ale dosahovali povýšení nebývale rychle. Kritiku o 

takto rychlých povýšeních z řad Afghánců lze brát jako stížnosti těch, kteří byli 

v povýšeních přeskočeni. Jenže tato kritika byla vyjádřena také zahraničními instruktory a 

pozorovateli.131 

Problém nevhodného povyšování se týkal také nejvyšších vojenských úřadů. 

V roce 2014, v polovině našeho zkoumaného období, bylo na ministerstvu obrany 46 

generálů. Z toho pouze 10 byli profesionální vojáci s patřičným vzděláním a zkušenostmi. 

Oproti tomu několik jich nemělo ani vysokou školu. 42 ze 46 generálů bylo součástí dvou 

dominujících politických stran z paštunského etnika, tudíž příslušníkům jiného etnika 

takřka nebylo umožněno se do sboru generálů dostat.132 

V roce 2013 jeden z generálů popsal, že problém nekompetence na ministerstvu 

obrany se týká zhruba 40 % osob a celkem se odhaduje, že až 90 % vyšších důstojníků 

v ANA se dostalo na své pozice díky protekci. V roce 2012 bylo v armádě 1400 

plukovníků, kteří nebyli přiřazeni k žádné jednotce a celkový počet důstojníků, kteří 

figurují jako mrtvé duše se pohybuje kolem dvou tisíc.133 

Kromě protekce je problém povyšování spojen také s korupcí. To se týká 

především mužstva a poddůstojníků, kde bylo během zkoumaného období nahlášeno 

několik případů, kdy si povýšení vojáci přímo koupili. Prodej pozic se však týkal spíše 

 
129 Report on Progress toward Security and Stability in Afghanistan: Report to Congress. Washington, D.C.: 

U.S. Department of Defense, listopad 2013. s. 24. 
130 GIUSTOZZI 2014 s. 30. 
131 Ibid. 
132 Ibid. s. 31. 
133 Ibid. 
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výjimek, zatímco protekce byla všeobecně rozšířenou praxí.134 

Menší protekci a větší povyšování díky zásluhám lze vidět v určitých částech 

armády. Především jde o pozice s velkou mírou rizikovosti, jako například pozice velitelů 

jednotek v nebezpečných oblastech nebo ve speciálních jednotkách. Právě ve speciálních 

jednotkách je vliv protekce a korupce nejmenší. Do speciálních jednotek mohou vstoupit 

pouze gramotní vojáci skrze náročné výběrové řízení a tento požadavek je skutečně 

dodržován a je na něj dohlíženo zahraničními instruktory. To zajišťuje poměrně dobrou 

úroveň základní kompetence, kterou tu vojáci musí mít. Zároveň práce speciálních 

jednotek je nebezpečná, což vojáky inklinující k protekci odstrašuje.135 

6.7.1 Shrnutí problematiky systému povyšování 

Na začátku zkoumaného období v zemi neexistovaly důstojnické školy, přesto 

armáda velkou rychlostí rostla a s tím rostla také potřeba velitelů. V tomto období nebylo 

možné přijímat na důstojnické pozice jenom vojáky, kteří splňovali daná kritéria. 

Neexistovaly totiž kapacity na výcvik důstojníků, a to jenom zvětšovalo prostor pro 

protekční dosazování vojáků do důstojnického sboru. 

Situace se s postupem času zlepšovala. Podíl na tom měly hlavně dva faktory. 

Zaprvé zlepšující se kvalita a kapacita vojenského školství. Bylo čím dál těžší nacházet 

výmluvy, proč nedosadit na důstojnické pozice vojáky, kteří splňují požadavky. A zadruhé 

ANA přestala růst. Úbytek vojáků začal být shodný s rekrutací a začal být vyrovnáván 

masivní nedostatek důstojníků, kterým byl charakteristický počáteční rychlý růst.136 

Hlavním kritériem pro povýšení jsou tedy konexe. Kompetentní voják s potřebným 

vzděláním a dobrou historií své služby má nižší šanci na povýšení než nekompetentní 

voják s dobrými konexemi, a to napříč celou hierarchií afghánské armády. I přesto má 

kompetence určitou roli, která se s postupem času mírně zvyšuje, obzvlášť v některých 

jednotkách. Politická loajalita není tak důležitá jako rodinné vazby a etnická příslušnost, 

ale také hraje určitou roli. Co se týče kupování povýšení, tak to je spíše ojedinělé a týká se 

nižších vojenských pozic. 

Výše zmíněné problémy způsobují, že se v armádě drží nekompetentní důstojníci, 

často bez potřebného vzdělání. Tito důstojníci poškozují efektivitu afghánské armády, 

 
134 SOPKO 2019, kapitola 6 
135 NICHOLSON 2017 s. 10-13. 
136 GIUSTOZZI 2014 s. 31. 
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někteří figurují jako „mrtvé duše,“ podporují korupci a ve velkém přispívají k úbytku 

vojáků. 

6.8 Posouzení připravenosti koaličními partnery 

V roce 2005 byl vytvořen první nástroj pro posouzení efektivity afghánských 

jednotek, Capability Milestone (CM). Ten se do roku 2015 celkem 3x změnil (CUAT, 

RASR, MAAR).137 Důvodem byly problémy spojené s měřením. První změna byla 

provedena v roce 2010. Důvodem bylo, že jednotky s nejvyšším hodnocením (CM1) 

v průběhu dvanácti měsíců, kdy nebyly pod dozorem OMLT, snížily svoje hodnocení 

minimálně o jeden stupeň. Kvalita jednotek tak nebyla, navzdory přesvědčení, dlouhodobě 

udržitelná. Afghánské ministerstvo obrany se na ratingu jednotek podílelo spolu s ISAF. 

To mělo za následek, že v dalších stupnicích byly některé jednotky nadhodnocené, aby 

efektivita armády vypadala lépe, než jaká ve skutečnosti byla.  

První typ hodnocení CM 1 měl celkem 4 úrovně, a to CM1 – jednotka je schopná 

provádět operace samostatně, CM2 – jednotka je schopná provádět operace za podpory 

koalice, CM3 – jednotka je částečně schopná provádět operace za podpory koalice a CM4 

– jednotka je zformována, ale není schopná provádět operace. V roce 2008 dosáhlo 

nejvyššího hodnocení (CM1) pouze jedno regionální velitelství a jeden prapor. Hodnocení 

CM2 dosáhlo 26 praporů, pět brigád a dvě regionální velitelství. CM3 dosáhlo 10 praporů 

a jedna brigáda. CM4 dosáhlo 22 praporů a tři brigády. 

Pro porovnání, poslední hodnocení proběhlo v roce 2013 dle stupnice RASR. Tato 

stupnice hodnotila jednotky na základě pěti kategorií, čísla v závorkách určují procento 

jednotek, které naplňují dané kritérium. Schopnost vedení operací (92 %), schopnost 

provádět komplexní operace (83 %), kvalita uspořádání velení (92 %), schopnost vést 

nepřetržitě dva dny bojovou činnost (79 %) a schopnost provádět výcviky na regionálních 

velitelstvích (73 %).  

V roce 2013, před ukončením operace Enduring Freedom, byla efektivita armády 

hodnocena jako velmi dobrá. Lze ale spekulovat do jaké míry je toto hodnocení objektivní. 

Je udáváno, že každá další stupnice byla kvalitnější než ta přechozí, ale zároveň byla vždy 

terčem kritiky. Koaliční vojáci dokázali objektivně hodnotit jednotku jenom v době, kdy 

s ní působili. Když jednotka začala fungovat samostatně, pak k ní měla koalice pouze 

 
137 Commander's Unit Assessment Tool (CUAT), Regional Afghan National Security Forces Status Report 
(RASR), Monthly ANDSF Assessment Reports (MAAR) 
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omezený a povrchní přístup, který znemožňoval její kvalitní zhodnocení. 

Od roku 2014, kdy byl vytvořen systém hodnocení MAAR, začala tato statistika 

podléhat utajení a přestala být veřejně dostupná. Dle oficiálního stanoviska to je z důvodu 

citlivějších informací, které toto posouzení obsahuje. Je však pravděpodobné, že má toto 

utajení za cíl zakrýt zhoršující se stav afghánských jednotek. Tuto domněnku lze podložit 

vyššími ztrátami v bojích s Talibanem, ztrátou některých území nebo stále větší závislostí 

na speciálních jednotkách. 

6.9 Výkon armády v bojích s Talibanem 

Afghánská vláda prohrává válku proti Talibanu, ztrácí území, afghánská armáda je 

nucena bojovat o provinční hlavní města, zatímco koaliční partneři pomalu odcházejí. 

Právě koaliční partneři, jejich expertíza, speciální jednotky a letectvo byly klíčovými 

faktory v řadě operací.  

6.9.1 Statistiky války proti Talibanu 

Tabulka č.4: Velikost ANA, Ztráty ANDSF a počet koaličních vojáků v letech 2009-2019138 

Rok 
Velikost 

ANA 
Ztráty 

ANDSF139 

Počet 
koaličních 

vojáků 

2009 100 000 900 101 800 

2010 149 500 1500 130 500 

2011 179 600 2000 131 300 

2012 178 500 3400 105 900 

2013 185 800 4700 87 100 

2014 178 600 4400 44 500 

2015 170 300 7000 13 600 

2016 175 000 8000 12 900 

2017 180 000 7000-9000 20 400 

2018 174 300 7000-9000 21 600 

2019 180 900 10900 16 600 

 

Kolem roku 2011 se zastavil strmý nárůst vojáků v ANA. Všechny následující roky 

se nesly ve snaze vyvážit míru úbytku tak, aby počet vojáků neklesal. Oproti tomu ztráty 

 
138 GOLLOB, O’HANLON 2020 s. 5-7, jak píší autoři v poznámkách, počty jsou přibližný odhad, protože 
neexistují přesné statistiky. 
139 ANA + afghánská policie 
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v bojích s Talibanem se neustále zvyšovaly. Skokového nárůstu si lze všimnout mezi lety 

2014/2015, kdy skončila operace Enduring Freedom, ze země se stáhlo velké množství 

koaličních vojáků a zodpovědnost za operace přešla na afghánské velení.140 

Graf č. 1. Procenta afghánských okresů podle kontroly v letech 2015-2018.141 

 

Afghánská vláda ke konci zkoumaného období ovládala 54 % ze 402 okresů, 

celkem s 63 % obyvatelstva. Přestože vláda ovládá okresy, které jsou lidnatější, i tak oproti 

situaci v roce 2015 se jedná o 7 % pokles (v obyvatelstvu). Až do konce zkoumaného 

období se kontrola nad územím propadala na nejnižší hodnoty od roku 2001. To spolu se 

zvyšujícími se ztrátami značí zhoršující se pozici ve válce s Talibanem.142 

6.9.2 Bojová střetnutí s Talibanem 

V této kapitole popíšu několik ilustrativních bojových střetnutí. Všechny zde 

popsané střetnutí se udály až po roce 2014. Důvodem je, že před rokem 2014 v podstatě 

nedocházelo přímo k bitvám nebo větším střetnutím mezi ANA a Talibanem.143 Důvodem 

byla extenzivní letecká podpora koalice a koaličních jednotek, připravených velmi rychle 

podpořit afghánské spojence. Taliban se tak místo přímých střetnutí spoléhal spíše na IED, 

sebevražedné útoky a úder/útěk taktiku. Až po roce 2014, kdy afghánská armáda začala 

 
140 Ibid. 
141 Převzato z: GOLLOB, O’HANLON 2020 s. 8. 
142 Ibid. 
143 Před rokem 2014 došlo k několika větším bitvám, kterých se účastnili i afghánští vojáci, ovšem vždy to 
bylo pouze v podpůrné roli a na žádné z událostí se nedá demonstrovat výkon afghánské armády.   
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operovat převážně samostatně, můžeme vidět více střetnutí, které bychom mohli nazvat 

jako konvenční a můžeme v nich sledovat výkon armády. 

Obsazení města Kunduz (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

24. května 2015 zaútočil Taliban na několik okresů kolem třistatisícového města 

Kunduz a v krátké době donutil ke stažení všechny policejní i vojenské jednotky, které se 

v oblasti nacházely. V reakci na vzniklou situaci začalo afghánské velení přesouvat 

jednotky ANA do oblasti kolem města, ovšem kvůli logistickým nedostatkům a zmatkům 

ve velení trval celý přesun týden. Nakonec se v oblasti nacházelo 3000 členů afghánské 

armády a zhruba 2000 členů Talibanu. Prvotní protiofenzíva donutila Taliban se stáhnout 

do vzdálenosti 15 km od města.144 

Následující měsíc obě strany stagnovaly a docházelo pouze k menším střetnutím. 

Na konci června Taliban podnikl ofenzívu do několika čtvrtí na předměstí Kunduzu a 

v průběhu července donutil zhruba 2000 vojáků ANA a lokálních milic k ústupu. Přestože 

byla celá situace sledována koaličními partnery, ti se rozhodli do situace nezasáhnout, a to 

ani leteckou podporou, která byla po celou dobu v pohotovosti.145 146 

28. září zaútočil Taliban přímo na Kunduz a donutil všechny jednotky ANA 

stáhnout se na kunduzské letiště. Celý útok trval několik hodin a vedlo ho pouze 500 

Talibanských vojáků čelících sedmi tisícům příslušníků ANA a milicí. Dle lokálních 

autorit v oblasti chybělo velení, které by zkoordinovalo jakoukoliv efektivní obranu, takže 

afghánské jednotky po celou dobu pouze ustupovaly.147 

Hned další den podnikly afghánské jednotky protiútok spolu s podporou 

amerického letectva. Ta byla autorizována z obavy o ztrátu provinčního města. Leteckou 

podporu na místě koordinovaly americké zelené barety. Celý útok se změnil v chaos, 

během kterého se Afghánci stáhli a americké jednotky se ocitly v první linii. Po několika 

hodinách bojů a za podpory letectva se podařilo i americkým jednotkám bezpečně stáhnout 

zpět na letiště. Během střetnutí se stal incident, během kterého americké letectvo 

 
144 Afghan forces struggle as Taliban seeks northern stronghold. Military Times [online]. 26.5.2015 [cit. 

2021-04-13]. Dostupné z: https://www.militarytimes.com/news/your-military/2015/05/26/afghan-forces-

struggle-as-taliban-seeks-northern-stronghold/ 
145 Americké velení se obávalo použít leteckou podporu, kvůli velkému riziku civilních ztrát.  
146 Taliban Fighters Capture Kunduz City as Afghan Forces Retreat. New York Times [online]. 28.9.2015 [cit. 
2021-04-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/09/29/world/asia/taliban-fighters-enter-city-of-
kunduz-in-northern-afghanistan.html 
147 Ibid. 
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vybombardovalo kunduzskou nemocnici plnou lékařů bez hranic.148 

Následovalo pět dní pozemní ofenzívy, během které musely americké jednotky 

zůstat a bojovat s Afghánci, protože afghánští velitelé vyhrožovali, že pokud se američtí 

vojáci stáhnou, pak ANA Kunduz také opustí. Během této doby se k afghánské armádě 

přidávaly další milice a také dorazily posily, včetně afghánských speciálních jednotek. 

Společnými silami se tak podařilo Taliban z města vytlačit. Poté následoval ještě týden 

menších potyček, dokud talibanské jednotky nadobro neopustily okolí města. Během 

stažení Taliban osvobodil své spolubojovníky z místních dvou věznic a zmocnil se 

vojenského materiálu včetně několika obrněných vozidel, které po sobě afghánské 

jednotky při ústupu zanechaly.149 

Je několik důvodů, proč celá bitva trvala tak dlouho. Zaprvé v prvních dnech 

nebylo do Kunduzu posláno dostatek jednotek. Město se nachází v odlehlé lokalitě a 

velitelství afghánské armády nechtělo příliš oslabit posádky v okolních městech z obavy 

z dalšího útoku. Proto byl vydán rozkaz, aby z okolních oblastí každá jednotka poslala 350 

vojáků do Kunduzu, reálně jich však dorazilo mnohem méně. Zároveň vzhledem k odlehlé 

lokalitě a špatné infrastruktuře se do oblasti nemohly v čas dostavit jednotky 

z bezpečnějších míst. 150 

Zadruhé afghánské speciální jednotky sice byly připraveny, ale v této době 

operovaly pouze spolu se svými americkými instruktory, kteří však neměli autorizaci pro 

účast v boji. Autorizace nakonec byla poskytnuta, ale až ve chvíli, když bylo patrné, že 

Kunduz padne.151 

Dalšími faktory bylo špatné velení, špatná morálka, nevyjasněné kompetence mezi 

veliteli ANA a veliteli milic, nedostatek materiálu a také určitá sofistikovanost celého 

talibanského útoku, kterou popsal velitel zelených baretů. Podle něj byli talibanští vojáci 

 
148 U.S. Role in Afghanistan Turns to Combat Again, With a Tragic Error. New York Times [online]. 8.5.2016 

[cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/05/09/world/asia/afghanistan-taliban-kunduz-
doctors-without-borders-airstrike.html 
149 Taliban End Takeover of Kunduz After 15 Days. New York Times [online]. 13.10.2015 [cit. 2021-04-13]. 

Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/10/14/world/asia/taliban-afghanistan-kunduz.html 
150 Taliban Fighters Capture Kunduz City as Afghan Forces Retreat. New York Times [online]. 28.9.2015 [cit. 
2021-04-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/09/29/world/asia/taliban-fighters-enter-city-of-
kunduz-in-northern-afghanistan.html 
151 U.S. Role in Afghanistan Turns to Combat Again, With a Tragic Error. New York Times [online]. 8.5.2016 
[cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/05/09/world/asia/afghanistan-taliban-
kunduz-doctors-without-borders-airstrike.html 
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na povstalce překvapivě dobře vycvičení a vybavení.152 

Obsazení třistatisícového města Kunduz představovalo do té doby největší vítězství 

Talibanu. Lze říci, že bez zásahu amerických jednotek by Kunduz padl. Celá situace 

poukázala na fakt, že afghánské jednotky příliš spoléhaly na své koaliční spojence, 

především na extenzivní podporu letectva. Navíc v odlehlých oblastech afghánská armáda 

stále závisí na pomoci lokálních polovojenských milicí, které jsou nespolehlivé. Kromě 

toho se v závěrečné bitvě ukázala kompetence a důležitost afghánských speciálních 

jednotek.153 

Bitva o Ghazni (2018) 

Ještě před útokem na samotné město Ghazni byla v okolní provincii hlášena silná 

aktivita Talibanu. Ten zde prováděl útoky na vládní zaměstnance, vytvářel zátarasy na 

cestách či pašoval do města zbraně. Přes opakované zprávy však afghánská vláda na situaci 

nezareagovala a město bylo na útok špatně připravené.154 

Na rozdíl od Kunduzu v Ghazni Taliban zaútočil rovnou na několik městských 

čtvrtí a rychle je dobyl. Postup zastavily až jednotky bránící guvernérský palác, policejní 

stanici a věznici, kde se vojáci a policisté zabarikádovali a bránili budovy po několik dní. 

Během těchto dní měl Taliban kontrolu až na 70 % celého města. Po pěti dnech tvrdých 

bojů byl Taliban donucen se stáhnout pryč.155 

Hned od začátku celé akce byla koaliční misí autorizována vzdušná podpora a 

použití speciálních jednotek na její koordinaci, což stejně jako v Kunduzu značnou měrou 

přispělo k vítězství. Veškeré boje tedy provedly speciální jednotky v koordinaci letectvem. 

Do oblasti se sice dostala jednotka regulérní armády zhruba o velikosti pluku, ta však dle 

výpovědí pouze postavila tábor a staticky bránila oblast pod vládní kontrolou místo snahy 

o protiútok. Všechna práce tak padla na bedra afghánského komanda, které spolu 

 
152 3 Lessons for Kabul and Washington After the Battle for Kunduz. The Diplomat [online]. 15.10.2015 [cit. 

2021-04-13]. Dostupné z: https://thediplomat.com/2015/10/3-lessons-for-kabul-and-washington-after-the-

battle-for-kunduz/ 
153 Dokument popisující bitvu, který vydala koaliční mise je z velké části utajen, a to včetně ztrát na obou 

stranách. Lze odhadovat, že důvodem je snaha zakrýt závažné nedostatky afghánské armády, které se během 

bitvy ukázaly.  
154 Taliban overruns second district in Ghazni. In: Long Waar Journal [online]. 20.5.2018 [cit. 2021-04-14]. 

Dostupné z: https://www.longwarjournal.org/archives/2018/05/taliban-overruns-second-district-in-

ghazni.php 
155 Why the Taliban’s Assault on Ghazni Matters. New York Times [online]. 13.8.2018 [cit. 2021-04-14]. 

Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/08/13/world/asia/why-the-talibans-assault-on-ghazni-matters-

for-afghanistan-and-the-us.html 
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s několika menšími americkými jednotkami čistily čtvrť po čtvrti.156 

Faktorem, který vítězství urychlil bylo, že město Ghanzi je vzdálené jen asi sto 

kilometrů od Kábulu a obě města jsou spojeny silnicí, takže se posily dokázaly do města 

poměrně rychle dostat. Talibanské jednotky sice přepadaly posily mířící, z Kábulu a tím je 

zdržely, ale pořád byl jejich přesun rychlejší než do vzdáleného Kunduzu.157 

Během akce se stal incident, kdy po dvou dnech začala afghánské policii ve věznici 

docházet munice. Afgháncům se sice podařilo munici doručit, jednalo se ale o NATO 

munici, zatímco afghánská policie používala sovětský typ zbraní. Tento incident ukazuje 

na špatnou koordinaci i ve velmi základních aspektech.158 

Bitva v Ghanzi ukázala ignoraci varování, které signalizovaly blížící se útok, 

nekompetentnost regulerních jednotek, které do oblasti dorazily, důležitost dobré logistiky 

a důležitost letecké podpory. 

Obrana pevnosti Chinese Camp (2018) 

Během útoku na Ghazni Taliban podnikl operace také ve třech dalších oblastech. 

Jeden z útoků směřoval na základnu Chinese Camp v provincii Faryab. Na základně byla 

jedna rota regulérní armády spolu s několika menšími policejními jednotkami. Čím se 

tento útok vymyká je, že tato jednotka dokázala udržet pevnost po tři dny tvrdých bojů 

proti mnohonásobné přesile Talibanu, zatímco ztratila polovinu vojáků. Velitel jednotky 

poručík Reza159 opakovaně žádal o leteckou podporu, ta mu byla slíbena, avšak nikdy 

nedorazila.160 

Po třech dnech se nakonec velitel rozhodl vzdát, jednotka už neměla skoro žádnou 

munici, jídlo a lékařské zásoby. Po kapitulaci byla celá jednotka zajata nebo zabita až na 

poručíka, kterému se podařilo se štěstím vyváznout. V rozhovoru si poručík stěžoval na 

priority afghánské vlády. Zatímco jeho jednotka bojovala o život, tak političtí představitelé 

využívají armádní helikoptéry pro osobní účely místo poskytování podpory nebo 

 
156 Ibid. 
157 After Ghazni Attack, Taliban Still in Afghanistan City. New York Times [online]. 11.8.2018 [cit. 2021-04-

14]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/08/11/world/asia/afghanistan-taliban-ghazni.html 
158 Taliban Kill More Than 200 Afghan Defenders on 4 Fronts: ‘A Catastrophe’. New York Times [online]. 

12.8.2018 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/08/12/world/asia/afghanistan-

ghazni-taliban.html 
159 Kapitán pevnosti byl zabit v první den útoku a poručík ho ve funkci nahradil 
160 The Afghan Army’s Last Stand at Chinese Camp. In: New York Times [online]. 14.8.2018 [cit. 2021-04-

14]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/08/14/world/asia/the-afghan-armys-last-stand-at-chinese-

camp.html 
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dopravování zásob. Další stížnosti se týkaly špatné vybavenosti nebo faktu, že jeho vojáci 

nedostali deset měsíců zaplaceno.161 

Na tomto případu ukazuji, že ne každá jednotka regulérní armády je neefektivní, lze 

zde pozorovat určitou variaci. Je však důležité dodat, že velký podíl na vytrvalé obraně 

měla vidina krutého zacházení v případě kapitulace. Pokud by jednotka měla možnost 

ústupu, pak by situace pravděpodobně vypadala jinak. I tak jednotka vykazovala určitou 

úroveň vojenských dovedností, které jsou nezbytné pro efektivní obranu.  

6.9.3 Výkon afghánských speciálních jednotek 

Afghánské speciální jednotky provádějí v průměru 80 % veškerých operací, 

přičemž tvoří méně než 10 % armády.162 Důvodem je, že konvenční síly nejsou adekvátně 

schopné splnit svoji roli, takže je speciální jednotky nahrazují, a tím místo funkce 

speciálních jednotek fungují jako konvenční pěchota. Tento fakt dlouhodobě působí 

znepokojení mezi koaličními partnery a zhoršuje morálku speciálních sil, což se 

v dlouhodobém horizontu může promítnout na jejich výkonu. Pokud by začaly selhávat i 

speciální jednotky, pak by už afghánská armáda neměla efektivní sílu pro boj 

s Talibanem.163 

Vedle nahrazování konvenční pěchoty provádějí speciální jednotky i operace, ke 

kterým jsou primárně určené. Především se jedná o nájezdy na talibanské základny, 

osvobozování rukojmích a zneškoďňování vysoce postavených členů Talibanu.164 

Všechny akce mají velmi podobný průběh. Zpravodajským službám se podaří 

získat informace o hodnotném cíli a jednotka, zpravidla o velikosti Kandaku, se připraví na 

operaci. Celou operaci řídí velitelství speciálních sil ANASOC. To zařídí předoperační 

briefing a koordinaci s letectvem. Následně se operace provede, a to zpravidla v noci. Tyto 

operace jsou nejčastějším příkladem ofenzivních akcí, které afghánská armáda provádí a 

jsou velmi efektivní. Negativem těchto akcí jsou případy, kdy dojde k civilním ztrátám, 

 
161 Ibid. 
162 Enhancing Security and Stability In Afghanistan. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, červen 

2016. s. 70. // Do tohoto čísla jsou započítány i operace ve kterých fungovali speciální jednotky spolu s 

konvenčními 
163 Special Ops May Pass More Missions to Conventional Forces, Nominee Says. In: Military.com [online]. 

4.12.2018 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://www.military.com/daily-news/2018/12/04/special-ops-may-

pass-more-missions-conventional-forces-nominee-says.html 
164 RAND Corporation. Building Special Operations Partnerships in Afghanistan and Beyond: Challenges and 
Best Practices from Afghanistan 2015, s. 32-42. 
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především v důsledku špatně koordinované letecké podpory.165 

6.9.4 Shrnutí výkonu v boji 

Na základě výsledků v bojích lze konstatovat, že pokud to bylo možné, tak se běžné 

jednotky pokoušely ustupovat. Důvodem byla absence motivace k boji plynoucí ze špatné 

morálky, nízké připravenosti a nejistoty, že budou podpořeni, když se dostanou do obtížné 

situace. Pokud byla jednotka nucena bojovat (například v důsledku obklíčení) nebo pokud 

jí byla poskytnuta dostatečná podpora, pak lze říci, že dokázala adekvátně vzdorovat 

Talibanu.  

Při provádění komplexních bojových operací se naplno ukazovala nepřipravenost 

afghánské armády. Zmatky ve velení a nevyjasněné kompetence vedly ke špatné 

koordinaci jednotek. Vysoká centralizovanost zpomalovala vydávání rozkazů, čímž nebylo 

možné včas reagovat na měnící se situaci na bojišti. Značné problémy způsoboval i fakt, že 

vydané rozkazy někteří velitelé ignorovaly. Důležité bitvy proto rozhodovaly afghánské 

speciální jednotky ve spolupráci s koaličními vojáky a letectvem.  

7. Diskuse a doporučení 

Přestože je cílem této práce vysvětlit jeden vnitřně významný případ, tak lze 

předpokládat, že získané poznatky bude možné uplatnit i na státy s podobnými 

podmínkami. V současnosti je takovým případem Mali, také je to chudá země s probíhající 

občanskou válkou, ve které působí mise mezinárodních organizací. Lze proto vyslovit 

hypotézu, že podobné problémy, které způsobují neefektivitu v Afghánistánu, budou 

působit i v Mali. Zkoumáním Afghánistánu, je tedy možné, se poučit pro budoucí operace 

mezinárodních organizací a zajistit, že budou zdroje investované do tamní armády, 

patřičně využité. 

Vztah vlády a armády nezpůsobuje neefektivitu afghánské armády tak, jako u 

případů, které zkoumá Talmadge. Důvody, které jsem k tomu podal, však nemusí být 

jediné. Došel jsem i ke kontroverznější úvaze. Klientelismus a korupce mohou také 

částečně zajišťovat vnitřní stabilitu armády. Převraty jsou často motivovány ekonomickým 

ziskem, jenže ekonomického zisku šlo dosáhnout korupcí uvnitř armády. Pokud by došlo 

k úspěšnému převratu, tak je pravděpodobné, že by zahraniční finanční podpora přestala do 

země proudit, a tudíž by bylo méně zdrojů ke zpronevěření. Z tohoto pohledu se proto 

 
165 Ibid. 
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převrat zdál nevýhodný.  

Ve své práci jsem se nevěnoval organizačnímu praktiku sdílení informací kvůli 

nedostatku zdrojů. I přesto lze pro toto organizační praktikum vyslovit několik 

předpokladů. Institucionální rámec pro sdílení informací bude v afghánské armádě velmi 

slabý. Sdílení informací bude v některých oblastech v důsledku korupce záměrně 

sabotováno. Na druhou stranu bylo důstojníkům umožněno upřímně posuzovat situaci na 

bojišti bez obav z trestu. Během zkoumání písemných zdrojů jsem nenarazil na jedinou 

zmínku, která by se týkala jakéhokoliv trestání důstojníků za přinášení špatných zpráv. 

Pokud k upřímnému posouzení nedošlo, pak se pravděpodobně jednalo o důstojníka, který 

se snažil zakrýt vlastní nekompetenci.  

Jsem toho názoru, že největším problémem při snaze afghánskou armádu 

reformovat, je vzájemná provázanost problémů. Nízká morálka způsobuje vysoký úbytek 

vojáků, tím je zatížen výcvik, což má za následek jeho nižší kvalitu. Klientelismus 

způsobuje nefunkční systém povyšování, což má za následek nekompetentní velení, což 

opět snižuje morálku (a především vlastní efektivitu v boji). Všechny problémy se proto do 

jisté míry podporují navzájem. Není tedy možné reformovat jenom jednu oblast armády, 

protože nedostatky v ostatních oblastech povedou k opětovné regresi.  

Dalším problémem byla délka zapojení koaličních partnerů. Třináct let intenzivního 

působení bylo příliš málo času na stabilizaci a ukotvení takto velké armády v kontextu 

problémů, kterým Afghánistán čelí. Argumentuji, že by bylo lepší, kdyby celá snaha byla 

méně intenzivní, ale dlouhodobější. Tím myslím menší financování a přítomnost menšího 

kontingentu, ovšem po delší časový úsek. 

Od začátku působení mise měl být kladen větší důraz na evaluaci efektivity 

jednotek. Neadekvátní hodnocení způsobovalo, že koaliční partneři přehlíželi regresi, kvůli 

čemuž byly zdroje investované do dané jednotky v podstatě zbytečné. Lepší evaluace by 

regresi dokázala odhalit a koaliční instruktoři by se mohli dané jednotce opětovně začít 

věnovat.  

Během svého působení se koaliční partneři měli více zaměřovat na boj s korupcí a 

na morálku afghánských vojáků. Přestože jsou tato témata především v kompetenci 

afghánské vlády, bez aktivního řešení těchto problémů byla výstavba afghánské armády 

neefektivní. 
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Armáda byla na poměry kvality afghánských institucí příliš velká. Kvůli tomu 

nebyly instituce schopné armádu řídit, adekvátně trestat dezerci a efektivně bojovat s jejími 

problémy. Jsem toho názoru, že pokud by měla armáda poloviční velikost, pak by se daly 

tyto problémy řešit daleko snáze. Jsem si vědom argumentu, že velká armáda byla 

nezbytná pro udržení celého území. Afghánistán je rozsáhlá země a každá oblast bez 

aktivní přítomnosti ozbrojených sil by znamenala oblast pod kontrolou Talibanu. Na to 

však argumentuji, že afghánská vláda po dobu zkoumaného období území stejně ztrácela, 

protože jednotky ANA nebyly schopné adekvátně fungovat. Menší model by proto mohl 

znamenat méně držených území, ale zase efektivnější a dlouhodoběji udržitelnější armádu, 

která by se následně mohla organicky zvětšovat.   

Výčet doporučení pro afghánské ministerstvo obrany by byl vyčerpávající, proto 

zmíním pouze dvě oblasti, které považuji za významné. Těmito oblastmi je zlepšení 

životních podmínek v kasárnách a zkvalitnění zásobování. Tyto dva faktory značně 

poškozovaly morálku a vedly k úbytku vojáků. Jsem si vědom, že rekonstrukce kasáren 

vyžaduje finance, kterých je nedostatek. Avšak proti tomu argumentuji, že finance 

investované do výcviku a platu vojáků, kteří nakonec stejně odejdou, mohou být použity 

na rekonstrukci. Výhodou je, že zrekonstruované kasárny by nebylo možné rozkrást, a 

zlepšení by bylo permanentní. Co se týče zásobování, tak zde je problém se špatnou 

logistikou a částečně s korupcí. I přesto se jedná o kriticky důležitou oblast. Je 

pochopitelné, že se vojákům nechce bojovat, pokud i několik dní nedostanou jídlo a 

munici. 
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Závěr 

Tato práce analyzovala efektivitu afghánské armády v letech 2009-2019 na základě 

teoretického rámce od Caitlin Talmadge. Z rozboru organizačních praktik jsem došel 

k odpovědi na první výzkumnou otázku, tedy jaká je bojová efektivita Afghánské národní 

armády a jak se měnila během zkoumaného období. Bojová efektivita byla po celé 

zkoumané období velmi nízká. Korupce, nízká morálka, vysoký úbytek vojáků a další 

problémy narušovaly snahu o implementaci vhodných organizačních praktik. Výcviky a 

vojenské školství byly rámcově kvalitní, avšak základní výcvik řadových vojáků byl krátký 

a po jeho absolvování probíhalo jenom minimální množství navazujících výcviků. 

Výcvikové instituce poddůstojníků a důstojníků měly nedostatečnou kapacitu, což 

vytvářelo mezery v důstojnickém sboru. Velení bylo silně centralizované a často docházelo 

k narušení řetězce velení. Důstojníci byli povyšováni především na základě konexí. Silný 

klientelismus pomáhal udržovat nekompetentní důstojníky na svých pozicích.  

Mezi lety 2009-2014 se efektivita armády pomalu zlepšovala díky rozsáhlé podpoře 

zahraničních misí. Po roce 2014, kdy došlo ke stažení velké části koaličních vojsk se 

zlepšování zastavilo. Také se tehdy naplno ukázalo, že ANA nebyla připravená 

s Talibanem samostatně bojovat. Ukázalo se, že nebylo možné používat běžné jednotky 

pro ofenzivní akce a během defenzivních akcí jednotky bojovaly ve většině případů pouze 

pokud to bylo nezbytné. Během bitev byla rozhodujícím faktorem letecká podpora, kterou 

však zpravidla zajišťovala koalice.  

Druhou otázkou bylo, zdali je bojová efektivita stejná pro všechny jednotky napříč 

armádou nebo se u některých jednotek liší? Pokud se liší, tak jaké faktory k tomu přispěly? 

Odlišnou bojovou efektivitu můžeme vidět u afghánských speciálních jednotek. Jejich 

vyšší kvalita se opakovaně ukazovala během operací proti Talibanu. Příčinou rozdílné 

efektivity byla přísnější selekce vojáků, lepší výcvik, materiální zabezpečení a plat a z toho 

plynoucí třikrát nižší úbytek vojáků.  

Doplňkovou otázkou bylo, jaká doporučení vyplývají ze zkoumání Afghánské 

národní armády? Při zkoumání jsem opakovaně docházel k názoru, že velikost armády 

byla pro afghánské instituce neudržitelná. Proto mým největším doporučením by bylo 

zredukovat velikost armády a zároveň se zaměřit na boj s korupcí a klientelismem.  

Teorie od Caitlin Talmadge posloužila jako vhodný rámec pro zkoumání 
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Afghánské národní armády. Rozklíčováním organizačních praktik bylo možné vysvětlit 

příčiny nízké efektivity. Největší překážkou této práce bylo omezené množství dostupných 

zdrojů. I přes tuto komplikaci se však podařilo načrtnout obraz zkoumaného tématu, který 

doplňuje dosud vzniklé akademické práce. 

Kvůli rozsahu této práce jsem byl nucen dvě větší témata vynechat. První tématem 

je afghánské letectvo. Jedná se o relativně malou a velmi specifickou část afghánské 

armády. Zkoumání letectva by zaprvé zabralo další značný rozsah a zadruhé o afghánském 

letectvu není příliš zdrojů, takže by bylo zkoumání povrchní. Druhým tématem je 

zpravodajství. To hraje významnou roli kvůli asymetričnosti konfliktu, spojencům 

Talibanu uvnitř ANA a pak obecně kvůli potřebě zpravodajské činnosti. Přístup 

k informacím o zpravodajských službách je však velmi omezený, navíc posuzování vlivu 

zpravodajců na armádu teorie Talmadge nepokrývá. Přesto se jedná o významné téma, 

které by bylo užitečné zkoumat. 
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Summary 

This research is concerned with analyzing the battlefield effectiveness of the 

Afghan national army between 2009-2019 through the theoretical framework laid by 

Caitlin Talmadge. The main aim was to explain four organizational practices - training 

regime, command arrangement, promotion pattern, and information management. 

During the research period, the effectiveness of the Afghan army was very low. 

Corruption, low morale, and high attrition hindered the adaptation of proper organizational 

practices. The Training regime has a favorable framework but it was short and irregular. 

Command arrangement was highly centralized and the chain of command was often 

disrupted. Officers have been promoted based on patronage rather than merit. Strong 

clientelism helped incompetent officers to stay in army ranks. 

Between the years 2009-2014, the overall effectiveness was steadily increasing, 

mainly because of international support. After 2014 it became clear that the Afghan 

national army was not ready for independent war with the Taliban. It turned out that 

regular troops were unable to perform offensive actions. During defensive operations, 

Afghan soldiers often fled the combat if it was an option. 

The only exceptions in the perspective of effectiveness were Afghan special forces. 

Their higher combat capability was repeatedly demonstrated during clashes with the 

Taliban. Causes of higher effectiveness were rigorous selectiveness of soldiers, better 

training, material, and payment.  
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