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Anotace 

 Diplomová práce Organizovaný zločin a “zhroucené státy” - Afghánistán po roce 

2001  se pokouší přiblížit vztah mezi temito dvěma poměrně novými bezpečnostními 

fenomény na příkladu Aghánistánu v období po roce 2001. Práce je koncipována jako 

instrumentální případová studie, snaží se tedy potvrdit či vyvrátit existenci určitého 

příčinného vztahu. První kapitola představuje teoretický rámec postavený na tvrzení 

autorů zabývajících se bezpečností tematikou, že organizovaný zločin je fenomén pevně 

spjatý s procesem úpadku státu,  a že svým působením nejen na ekonomický, ale také 

politický život ve státě přispívá k jeho oslabování a také brání opětovnému budování 

stability. Organizovaný zločin byl zúžen na opiový průmysl, tolik charakteristický pro 

oblast střední Asie. Analýza se zaměřuje na čtyři hlavní typy aktérů, kterými jsou 

povstalecké skupiny, tzv. warlords, zločinné organizace a syndikáty a  státní autority 

představující oficiální vládní moc, na úroveň jejich zapojení do opiového průmyslu, 

ekonomické a politické faktory formující jejich jednání, a to jakým způsobem a do jaké 

míry svými aktivitami ovlivňují situaci v zemi a její stabilitu či úpadek. Po představení 

teoretického a metodologického rámce a konceptu následuje kapitola stručně se věnující  
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historickému kontextu důležitého pro ukotvení následující analýzy. Samotné případové 

studii týkající se Afghánistánu po roce 2001 je věnována samostatná kapitola.  

 

Annotation  

 The Master’s Thesis Organized Crime and Failed States Nexus - Afghanistan 

after 2001 presents the relation between these two relatively new security phenomenon 

on the example of the situation in Afghanistan after the year 2001. The analysis explores 

political, economic and conflict related factors that inhibit the narcotics industry and the 

cooperation between insurgent movements, drug trafficking organization, the warlord 

organizations and the state power holders. The major question is if the phenomenon of 

organized crime can be considered as one of the direct causes that triggers the failure of 

state. The first and second chapters present the theoretical base and concept and the 

methodology for the whole analysis. After that a short presentation of the historical 

overview takes place where the roots of the  different roles and actors are explored. The 

main chapter then presents the actual case study of the situation of Afghanistan after the 

year 2001 and brings the analysis of the relation between organized crime and the process 

of state failure.  
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Úvod 

 

 Dne 7. října 2001 zahájily spojenecké jednotky NATO v čele se Spojenými Státy 

Americkými operaci Trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom), a to leteckými 

útoky na strategické cíle  - hlavní pozice hnutí Talibán. I dnes, po téměř deseti letech 

trvajících bojích a snahách o opětovné vybudování funkčního a stabilního státu se 

Afghánistán nachází v hluboké sociální a ekonomické krizi, ve které hraje významnou 

roli jak v afghánské společnosti pevně zakotvený organizovaný zločin, tak také fenomén 

povstaleckých organizací v čele s hnutím Talibán. I přes permanetní přítomnost 

spojeneckých jednotek v zemi pokračuje Afghánistán  v bezprecedentně vysoké produkci 

ilegálních opiátů, které jsou hlavní složkou a přísadou při výrobě heroinu. Po dobu 

posledních osmi let byla tato produkce schopna pokrýt 90 % světové poptávky. 1 

 Organizovaný zločin a “zhroucené státy” patří mezi nové bezpečnostní fenomény, 

jenž jsou často dávány do vzájemné souvislosti. Do podvědomí široké veřejnosti se 

termín zhroucené státy zapsal také díky projevu býválého amerického prezidenta George 

W. Bushe, který je ve své národní bezpečnostní strategii (National Security Strategy) 

označil za nové bezpečnostní riziko, jehož dynamika a vlastnosti ještě nejsou dostatečně 

prostudovány a popsány.2 Státy se hroutí a upadají ve chvíli, kdy ztratí kontrolu nad 

politickým a ekonomickým životem v zemi, nejsou nadále schopny zajišťovat základní 

bezpečnost svému obyvatelstvu a stávají se nástroji zvrácených osobních zájmů. 

Pravděpodobně nejznámějšími případy takovéhoto úpadku jsou Afghánistán, Somálsko či 

Sierra Leone. Jejich nebezpečí se skrývá v tom, že takovéto státy se stávají ohniskem 
                                                      
1 M. DuPee, “The Narcotics Emirate of AFghanistan: Armed Polities and Their Roles in Illicit Drug 
Production and Conflict 1980-2010.” s.1. 
2 G.W.Bush, National Security Strategy. September 20, 2002.  
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konfliktů, úkrytem a bezpečným útočištěm pro teroristické organizace a povstalecká 

hnutí, což má dalekosáhlé dopady také na sousedící země či dokonce i na ty často 

poměrně dost vzdálené. Kritickým bodem tohoto fenoménu je rozlišení příčin procesu 

úpadku států od jejich následných projevů. I když existuje velké množství strukturálních 

faktorů a příčin, které na úpadek státu mají vliv, z hlediska prevence a boje s tímto 

fenoménem se literatura často zaměřuje na ty příčiny bezprostřední, které celý proces 

desintegrace spouštějí. Jedním z nich je již výše zmiňovaný organizovaný zločin. 

Afghánský drogový průmysl je jasným důkazem toho, jakým způsobem může 

organizovaná zločinná činnost aktivně přiživovat a posilovat neschopnost státu vládnout. 

Tato práce a analýza dané problematiky si neklade za cíl dokázat, že by byl organizovaný 

zločin jedinou a hlavní příčinou oslabování a následného kolapsu státu. Snaží se naopak 

najít odpověď na otázku do jaké míry a jakým způsobem je organizovaný zločin v 

kontaktu s ostatními příčinami a negativními vlivy a zda aktivně přispívá k 

desintegračnímu procesu.  

 Cílem této práce je vysvětlit vliv organizovaného zločinu na fenomén 

nefunkčního zhrouceného státu. Jelikož se bude jednat o případovou studii, byl vybrán 

ukázkový příklad zhrouceného státu, a to Afghánistán. Sledované období je zahájeno 

spojeneckou invazí do země v roce 2001.  

 Hypotéza jež vychází z teoretického rámce, kterému se bude podrobně věnovat 

první kapitola, je postavena na tvrzení, že organizovaný zločin, díky tomu, že působí jako 

na zisk orientovaná organizace a přirozeně tak chrání své území, zisky a připravuje stát o 

monopol legitimního užití násilí přispívá k destabilizaci afghánského státu a dále ji 

prohlubuje.  
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 Již zmiňovaný teoretický rámec vychází z prací autorů zabývajících se 

bezpečnostní tematikou, jako jsou například  Robert I. Rotberg, Thomas Schelling, 

Jessica West či Svante E. Cornell. Ti všichni se ve svých studiích shodují, že 

organizovaný zločin díky svým ekonomickým, ale především politickým funkcím, jako 

jsou napojení na teroristické skupiny, kontrola nad určitými částmi území, provádění 

alternativních zdrojů zajišťování bezpečnosti občanům a mnoho dalších, aktivně přispívá 

k procesu oslabování, který může vést až k úplnému zhroucení státu.  

 Vzhledem k tomu, že vybraným sledovaným případem je situace v Afghánistánu 

po roce 2001, bude po úvodní teoretické kapitole následovat stať věnující se dané 

problematice. Organizovaný zločin zastoupený v Afghánistánu především opiovým 

průmyslem se v zemi začal rozmáhat v 80. letech minulého století ve spojení se 

sovětskou invazí zahájenou ke konci roku 1979. Od té doby jeho role zásadním 

způsobem posílila, na což měly dozajisté vliv mnohé faktory a také historické události. 

Vzhledem k velké důležitosti tohoto historického pozadí a souvislostí, které s sebou 

přináší, je úvodu do historie opiového průmyslu v zemi věnovaná celá samostatná 

kapitola.  

 Vzledem k tomu, že bude práce koncipována jako instrumentální případová 

studie, bylo nutné určit, definovat a operacionalizovat jednotlivé proměnné. Ty logicky 

vycházejí z teoretického a konceptuálního rámce. Za závislou proměnou byl zvolený 

samotný zhroucený stát. Jeho hlavními charakteristikami, na které se bude tato analýza 

zaměřovat, jsou nedostatečná kontrola nad vlastním územím či některými jeho částmi, 

neschopnost zajistit blahobyt pro své obyvatelstvo a také velmi důležitá ztráta monopolu 

na legitimní užití násilí.  
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Nezávislou proměnnou představuje organizovaný zločin, který může být v případě 

Afghánistánu zúžený na tzv. opiový průmysl. Existují čtyři hlavní skupiny 

zainteresovaných  aktérů, na které se bude analytická část této práce zaměřovat. Jedná se 

o povstalecké skupiny, tzv. warlords, zločinné organizace a syndikáty a dále o státní 

autority představující oficiální státní moc. Všechny tyto skupiny budou v průběhu práce 

nejdříve představeny v rámci historického kontextu, který nastíní jejich role, postavení a 

vývoj v období do roku 2001. Poté bude následovat analýza jejich přesných funkcí, míry 

zapojení do organizovaného zločinu a také motivy, a to právě ve sledovaném období po 

roce 2001.  

 Při studiu dané problematiky budu vycházet z pramenů ve formě zpráv a studií 

zracovaných jak americkými bezpečnostními jednotkami a vládními institucemi, tak 

Úřadem pro drogy a kriminalitu OSN. Především však budu čerpat z monografií  autorů 

zabývajících se bezpečnostní tematikou, články a studiemi věnovanými problematice 

organizovaného zločinu a fenoménu zhroucených států.  

 Jak již bylo výše nastíněno, práce bude rozdělena do čtyř hlavních oddílů. První 

kapitola bude mít za úkol představit teoretický rámec a koncept, který bude využit a 

aplikován při následné případové studii. Druhá kapitola představí vyzkumný rámec práce. 

Nastíní její cíle, výzkumnou otázku, hypotézu, ale také jednotlivé proměnné a jejich 

operacionalizaci.   Vysvětlí též na jakém základě byl vybrán studovaný předmět, tedy 

vztah oganizovaného zločinu a tzv. zhroucených států, a také daný případ. Jinými slovy 

zde bude vysvětleno, z jakého důvodu byl pro tuto studii vybrán právě případ 

Afghánistánu po roce 2001.   Třetí kapitola se bude věnovat historickému vývoji 

organizovaného zločinu respektive opiového průmyslu v Afghánistánu v období  od roku 
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1979, tedy od zahájení sovětské invaze do země, do roku 2001, kdy byla svržena rigidní 

vláda islamistického hnutí Talibán. Historický kontext a souvislosti jsou pro studium této 

problematiky zásadní. Poslední čtvrtá kapitola se pak bude věnovat samotné případové 

studii situace v Afghánistánu po roce 2001. Jak již bylo výše zmíněno, budou zde 

analyzováni jednotliví aktéři zapojení do organizované zločinné činnosti, míra jejich 

participace, jejich motivy a cíle, ale také vzájemné propojení a spolupráce mezi 

jednotlivými skupinami. Hlavní zaměření bude na činnosti, které přímo aktivně či 

pouhými vedlejšími účinky příspívají k procesu úpadku státu, či brání opětovnému 

budování funkčního a stabilního státu.  

 

 

1. Teorie propojení organizovaného zločinu a “zhroucených států” 

 

 Od konce studené války a pádu bipolárního světového řádu došlo k rozšíření 

klasického konceptu bezpečnosti a rozlišení mezi tzv. hard a soft bezpečnostními 

hrozbami. 3 V souvislosti s tímto procesem se začalo hovořit o nových bezpečnostních 

rizicích, mezi něž patří také organizovaný zločin a “tzv. zhroucené státy”, fenomény, o 

kterých bude pojednávat tato práce.  Existuje mnoho teorií, které dávají konflikt a úpadek 

státu do souvislosti právě s organizovaným zločinem, jakožto elementem, který přináší 

                                                      
3 Tzv. hard security threats souvisejí s klasickým vojenským pojetím bezpečnosti zaměřeným na zachování 
a zajištění existence státu, jakožto hlavní entity. Soft security threats jsou netradiční, transnacionální 
hrozby, které začaly získávat na důležitosti především v rozvojových a postkomunistických oblastech. Patří 
mezi ně například otázky spojené s ekonomickou, sociální či environmentální bezpečností. Více viz S. E. 
Cornell, The Eurasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security, s. 10. 
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finanční podporu a poskytuje ekonomické motivy pro zachování nestability. 4 Často jsou 

ovšem opomíjeny politické aspekty organizovaného zločinu, které jsou též důležitými 

pojítky s tzv.  “zrhoucenými státy”. Právě teze, že organizovaný zločin je fenomén pevně 

spjatý s procesem úpadku  a že má nejen ekonomické, ale také politické funkce, které 

jasně napomáhají k totálnímu zhroucení některých slabých států, bude teoretickým 

podkladem pro tuto práci. Tato myšlenka se objevuje ve studiích hned několika autorů 

věnujících se bezpečnostní tematice, jako jsou Svante E. Cornell, Niklas L.P. Swanstrom, 

Robert I. Rotberg, Thomas Schelling či Jessica West. Všichni tito autoři se shodují na 

tom, že právě díky těmto politickým funkcím, mezi něž patří například kontrola nad 

určitými částmi území, napojení na teroristické skupiny, provádění alternativních zdrojů 

zajišťování bezpečnosti občanům a mnoho dalších, organizovaný zločin přispívá k 

procesu oslabování, který může vést až k úplnému zhroucení státu.  

  

 

1.1. “Zhroucený stát” jeho příčiny, vlastnosti a charakteristiky 

 

 Stát se dá označit za “zhroucený” tj. failed či collapsed, jestliže vláda ztratí 

fyzickou kontrolu nad svým územím, nebo svůj “monopol na legitimní použití fyzické 

síly” 5 a není schopna pro své obyvatele zajistit základní potřeby a ochranu lidských práv. 

Pokud se toto stane, existence státu se stává pochybnou a stát lze nazvat zhrouceným.   

                                                      
4 Viz např.  P. Collier, A. Hoeffler, “On the Incidence of Civil War in Africa,” Journal of Conflict 
Resolution 46. , N. Cooper, “State Collapse as Business: The Role of Conflict Trade and the Emerging 
Control Agenda.” Development and Change 33., P. Collier, A. Hoeffler, Greed and Grievance in Civil 
War. Oxford Economic Papers. 
5 M. Weber, Politics as a Vocation. viz http://en.wikisource.org/wiki/Politics_as_a_Vocation  
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 Jak již bylo výše zmíněno, “zhroucené státy” jsou považovány za bezpečnostní 

riziko moderní doby.   Charakteristiky a vlastnosti tzv. failed states ve své práci 

podrobněji představuje Robert I Rotberg. 6 Národní státy kolabují a hroutí se, protože již 

nadále nejsou schopné zabezpečovat politické statky pro své obyvatelstvo. Jejich vlády 

ztrácejí legitimitu a v očích a srdcích rostoucí většiny občanů se stávájí nelegitimními. 7 

 Národní stát je nástupcem starých monarchií a jeho zájem směřuje k naplnění  

požadavků občanů žijících v rámci prostoru vytyčeného hranicemi. Podstata jeho 

existence tkví v zajišťování politických či veřejných statků svému obyvatelstvu. Tyto 

statky jsou nehmotné a těžko vyčislitelné nároky, jež dřive lidé kladli na své panovníky, 

kteří byli v dnešní moderní době, jak již bylo dříve zmíněno, nahrazeni státy. J. Roland 

Pennock ve své práci “Political Development, Political System, and Political Goods” 

definuje tzv. political goods následovně: “Zahrnují očekávání, možné povinnosti, přináší 

informace o místní politické kultuře  a společně dávají obsah společenské smlouvě, která 

je jádrem interakcí mezi režimem či vládou a občany.” 8 Existuje hierarchie těchto statků, 

mezi něž patří například vzdělání, zdravotnické služby, dohled nad životním prostředím 

či právní rámec zaštítěný soudním systémem. Nejkritičtější a nejdůležitější je však 

bezesporu zajišťování bezpečnosti zahrnující také ochranu před vnějšími útoky či 

zamezení ztráty území. Kvalita a úroveň efektivity v provádění politických statků je 

stěžejní pro určení úspěchu či selhání. Silné státy mají plnou kontrolu nad svým územím 

a jsou schopny zaručit kvalitní politické statky v plném rozsahu, ochranu před politickým 

a kriminálním násilím, zajištění politické svobody a občanských práv. Ty slabé jsou 

                                                      
6 Robert I. Rotberg je odborníkem na vnitrostátní konflikty, vede Kennedy’s School Program on Intrastate 
Conflict a je také prezidentem World Peace Foundation.  
7 R.I.Rotberg, The New Nature of Nation State Failure, s.85. 
8 J.R. Pennock, Political Development, Political Systems, and Political Goods, s. 433.  
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naopak charakteristické tím, že mají problém s naplňováním požadavků v některých 

stěžejních oblastech.  

 Obecně se dá říct, že slabé a zhroucené státy jsou charakteristické přítomností 

násilného vnitřního konfliktu, masivně sníženým životním standardem a neschopností 

zajistit infrastrukturu pro běžný každodenní život. Autoři věnující se této tematice, v čele 

s Robertem I. Rotbergem, se shodují, že zhroucení státu by nemělo být primárně dáváno 

do kontextu s etnickými problémy či utlačováním minoritních skupin silnější většinou, i 

když i k takovým případům může docházet.  9  Slabé či zhroucené státy mají oproti těm 

silným a stabilním problém nejen s kontrolou nad vlastními hranicemi, ale také s 

oblastmi, které nepodléhají státní autoritě. Pravomoce a vliv oficiální vlády jsou obvykle 

omezeny pouze na hlavní město či konkrétní specifické části země. Geopolitické hledisko 

je tedy jedním z kritérií, jak měřit úpadek státu.   Dalším indikátorem je bezesporu míra 

růstu kriminality. Vzhledem k tomu, že běžné policejní složky jsou většinou paralizované 

a stále více vládne ve zhroucených státech anarchie, jedná se o prostředí nakloněné 

vysoké a konstantně rostoucí míře zločinnosti. Jak již bylo výše zmíněno, úspěch a 

úpadek státu do velké míry závisí na tom, na jaké úrovni je schopný dodávat svému 

obyvatelstvu politické či veřejné statky. U zhroucených států dochází k předávání této 

funkce na nestátní aktéry, jakými jsou např. tzv. warlords. 10 Především v oblasti 

zajišťování bezpečnosti zhroucené státy značně selhávají. Vzhledem k tomu, že oficiální 

vládní moc většinou stěží dosahuje dále než za hranice hlavního města, je pro bouřící se 

skupiny poměrně snadné zastrašit  a pomocí násilí získat na svou stranu nejen velkou část 

                                                      
9 Příkladem může být Kosovo či některé africké státy jako Rwanda, Somálsko a další.  
10 Warlords jsou osoby, které disponují vojenskou ale také civilní kontrolou nad určitým ohraničeným 
územím.  
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obyvatelstva, ale také některé oficiální úřední a vojenské složky. 11 Problematická je také 

pozice soudního systému. Většinou je pevně napojený na centrální vládu a nedá se tedy 

považovat za nezávislou složku moci, tak jako v silných a funkčních státech. Také 

obyvatelstvo si je vědomo, že se na soudy není možno spoléhat, především v otázkách, 

které by směřovaly proti samotnému státu. Pravděpodobně jedinou funkční institucí, 

která si zachovává alespoň částečnou integritu je armáda. Je však třeba zdůraznit, že 

ozbrojené síly ve zhroucených státech mohou být často silně zpolitizované a náchylné k 

přechodu na stranu vzbouřenců, jak již bylo výše zmíněno.  

 Dalším typickým znakem slabých či zhroucených států je naprosto nefukční nebo 

alespoň upadající infrastruktura. Vzhledem ke značným finančním problémům těchto 

zemí a také ne příliš silné kontrole státu nad někerými oblastmi či regiony, disponuje 

vláda stále menšími prostřeky a udržování silničních či železničních cest ztrácí svou 

pozici na seznamu priorit.  Podobná je situace ve školství a zdravotnictví. Tyto obory 

jsou buď privatizovány, k čemuž často dochází v hlavních městech, kde je možné najít 

soukromé školy a nemocnince, nebo jsou v rukou vlády a jejich již tak nízká úroveň dále 

chátrá. S tím souvisí také časté epidemie, nekontrolovatelné šíření vážných onemocnění v 

čele s AIDS či prudký nárust dětské mortality,  to vše vedoucí ke značné humanitární 

krizi. 12  

 Kromě ostatních, již výše zmíněných problémů, trpí zhroucené státy také velmi 

špatnou ekonomickou situací. Jejich hospodářství je často postiženo ekonomickými 

vlivy, jakými jsou inflace či hyperinflace, odliv zahraničních investorů, a typická je také 

                                                      
11 R. I. Rotberg. The New Nature of Nation State Failure, s. 87. 
12 Více viz R. Rotberg, The New Nature of State Failure. s. 88., V. Prášil, Jak pomáhat zhrouceným 
státům., M. Romacov, Stabilní hranice nestabilní Afriky.  
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přítomnost tzv. šedé ekonomiky. 13 Rozdíly mezi nejbohatšími elitami a chudým zbytkem 

obyvatelstva jsou obrovské.    Běžný je pád domácí měny, který s sebou přináší příležitost 

ke spekulacím se zahraničními měnami, na čemž se obohacuje vládnoucí oligarchie.  14 

Celková nestabilita, hluboké ekonomické problémy, neexistence záchrané sociální sítě, 

probíhající humanitární krize,  porušování lidských práv, nárust kriminality a ilegálního 

vystěhovalectví,  to vše jsou znaky tzv. failed či collapsed states, které, jak již bylo výše 

zmíněno, nepředstavují pouze vnitřní riziko pro vlastní obyvatelstvo, ale také hrozbu pro 

globální bezpečnost. 15   

  

 

1.2. Organizovaný zločin 

 

 Organizovaný zločin je považován za jednu z největších hrozeb lidské 

bezpečnosti. Brání sociálnímu, ekonomickému, politickému a kulturnímu rozvoji 

společností po celém světě. Je to fenomén s mnoha tvářemi, který zahrnuje množství 

aktivit, mimo jiné nelegální obchod s lidmi, narkotiky, zbraněmi, praní špinavých peněz 

atd. 16 

 Jak již bylo výše zmíněno, s koncem studené války došlo k rozšíření konceptu 

bezpečnosti jako takového a začala se také diskutovat nová bezpečnostní rizika. 

                                                      
13 Šedá (stínová) ekonomika (Grey Economy, Underground Economy): část produkce, která vchází do 
ukazatelů vyjadřujících souhrn produkce vytvořené v ekonomice za určité období, často přejímá vládu nad 
hospodářstvím v oblastech válečných konfliktů. Více viz H. Fialová, Malý ekonomický výkladový slovník. 
14 R. Rotberg, The New Nature of State Failure. s. 89.  
15 Zrhoucené státy, díky neexistenci pevné centrální vlády disponující stabilním právním řádem či plně 
funkčními policejními a vojenskými složkami, jsou ideálním místem pro výcvik teroristických skupin, pro 
působení ozbrojených orgnizovaných skupin a často jsou také základnou pro nelegální obchod všeho 
druhu. Více viz J. West, The Political Economy of Organized Crime and State Failure: The Nexus of 
Greed, Need and Grievance.  V. Prášil, Jak pomáhat zhrouceným státům. 
16 UNODC and Organized Crime  http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html   
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Organizovaný zločin potažmo nelegální obchodování s narkotiky patří mezi ty s 

potencionálně největšími společenskými, politickými a ekonomickými následky. Nese s 

sebou nejen hrozbu návyku, nárustu nemocí a kriminality. Zvyšuje také korupci v již tak 

slabých státech a zhoršuje jejich ekonomické a politické funkce. Díky svému častému 

napojení na povstalecké a teroristické skupiny je organizovaný zločin také narůstajícím 

rizikem pro regionální a globální bezpečnost v tradičním vojenském smyslu. 17  Množství 

států jej dokonce zařadilo na seznam oficiálních bezpečnostních problémů. 18   

 Bezpečnostní rizika spojená s organizovaným zločinem jsou mnohá. Z hlediska 

klasického, čistě vojenského pojetí bezpečnosti tkví nebezpečí v jeho napojení na 

povstalecké a teroristické skupiny, které ztratily především po konci studené války 

finanční podporu mocností aťuž ze západního či východního bloku. Organizovaný zločin 

se tak stal jednou z hlavních cest jak získat potřebné finanční zabezpečení. 19 Autoři 

zabývající se touto tematikou ve svých pracích zmiňují důležitou roli postupující 

globalizace, která usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými skupinami a také transport 

nelegálního zboží. Díky tomu, že se teroristické a povstalecké organizace zapojují do 

kriminální činosti, stávají se více nebezpečnými a oslabují již tak nestabilní vlády. 

Ohrožují totiž velice základní funkci státu, a to narušením jeho monopolu na užití síly a 

kontroly nad vlastním územím.  

                                                      
17 Více viz T. Makarenko, Terrorism and Transnational Organized Crime: The Emerging Nexus., S.E. 
Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security., K. Thachuk, 
Transnational Threats: Falling Through the Cracks?.  
18 Mezi tyto státy patří například Irán viz Drug Control Headquarters, Islamic Republic of Iran, National 
Drug Report 2001,  dále také USA viz U.S. Office of National Drug Control Policy, National Drug Control 
Strategy. Problematika sekuritizace organizovaného zločinu respektive obchodu s narkotikami je 
zpracována také v nové bezpečnostní strategii ČR či v Evropské bezpečnostní strategii. Více viz Secure 
Europe in Better Wolrd, 2003. ke stažení na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf  
19 Více viz T. Makarenko, “A Model of Terrorist-Criminal Relationship” Jane’s Intelligence Review. , 
T.M. Sanderson, “Transnational Terror and Organized Crime: Bluring the Lines.” SAIS Review 24.   
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 Dalším nebezpečím, které s sebou organizovaný zločin přináší, je obrovský 

korupční vliv na celé politické spektrum, což samozřejmě působí na samotnou funkčnost 

a legitimitu státu. Po celém světě organizovaný zločin usiluje o korupci autorit státní 

moci, tak aby to usnadnilo nelegální obchodování, snížilo risk a tím pádem také náklady. 

20  Zaměřují se zejména na soudní systém, bezpečnostní složky, policii a pohraniční stráž, 

a také na finanční sektor. Jestliže jsou úspěšní, vede to de facto ke kriminalizaci 

samotného státu. Jinými slovy od pouhého pasivního příjímání úplatků dochází až k 

přímému zapojení státu do organizované zločinné činnosti. 21 Takovéto propojení 

vysokých státních úředníků či dokonce státních představitelů znamená přímou hrozbu pro 

již oslabené a nestabilní státy. Rostoucí vliv organizovaného zločinu má tak přímý dopad 

na rozhodovací proces státních institucí, a také na implementaci jednotlivých právních 

předpisů. Je tedy přímo ohrožena legitimita domácích elit a společně s ní též mezinárodní 

postavení daného státu. 22  

 Kromě dopadu na vojenský a politický sektor je organizovaný zločin hrozbou 

také pro ekonomickou sféru státu. Ačkoliv mohou být z krátkodobého hlediska sledovány 

určité pozitivní účinky 23, v dlouhodobém horizontu má jakákoliv nelegální činnost 

spojená s organizovaným zločinem značně negativní dopad. Často dochází k omezení 

pěstování potravinových plodin. Ty jsou pak nahrazeny rostlinami, jež slouží k výrobě 

narkotik, jako jsou mák či koka a místní obyvatelstvo se stává závislé na potravinách z 

dovozu. Politický a ekonomický aspekt se zde prolínají a je těžké přesně je od sebe 

                                                      
20 L. Shelley, “Transnational Organized Crime: The New Authoritarianism” in The Illicit Global Economy 
and State Power. s. 31.  
21 Více viz S.E. Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security.  
22 K. Thachuk, Transnational Threats: Falling Through the Cracks?.  
23 Organizovaný zločin přináší zisky i té nejchudší části obyvatelstva, pokud se do nelegální činnosti zapojí. 
To znamená alespoň dočasné zvýšení životní úrovně, která je v těchto slabých a nestabilních zemích 
většinou velice nízká. Více viz S.E. Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to 
Regional Security.  
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odlišit. Úpadek správních institucí a odliv prostředků ze státních fondů znemožňuje 

zabezpečení politických neboli veřejných statků pro obyvatelstvo, podněcuje obecnou 

nespokojenost a často vede stát k závislosti na ekonomické pomoci. 24 Velkým 

problémem z ekonomického hlediska je také praní špinavých peněz, se kterým je velmi 

těžké bojovat za předpokladu, že jsou do něj zapojeni také oficiální představitelé státní 

moci. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu tvoří nelegální obchod s narkotiky 

1,5 až 4,5 % světové ekonomiky, z čehož alespoň polovina prošla “vypráním” v 

mezinárodních finančních institucích. 25 Vliv, který má organizovaný zločin a především 

produkce a prodej narkotik na produktivitu státu, náklady na rehabilitaci a zdravotní péči 

spojenou s rozmachem chorob jako AIDS či žloutenka typu C či na odliv pracovní síly v 

produktivním věku, je obrovský. Vyspělé státy vynakládají ročně značně vysoké částky 

na boj s organizovaným zločinem. Kritický je ovšem jeho dopad na státy, které jsou již 

samy o sobě nestabilní a oslabené. 26  

 Autoři zabývající se problematikou organizovaného zločinu respektive výrobou a 

obchodem s narkotiky, zmiňují ve výčtu negativních dopadů také ty dotýkající se 

společenského života jako takového. 27 Užívání narkotik a vytvářející se závislost 

především v kruhu produktivní části obyvatelstva je hrozbou samo o sobě. Důležitý je 

také fakt, že státní zdroje jsou vynakládány na boj s organizovaným zločinem a také na 

léčbu závislých, místo aby byly využity na zabezpečení potřebné infrastruktury. 

Organizovaným zločinem a jeho vlivem na společnost a stát se zabývá také Barry Buzan 

ve své studii “People, States, and Fear: The National Security Problems in International 
                                                      
24 L. Shelley, “Transnational Organized Crime: The New Authoritarianism” in The Illicit Global Economy 
and State Power.  
25 S.E. Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security. s.14.  
26 K. Thachuk, Transnational Threats: Falling Through the Cracks?.  
27 S.E. Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security, B.Buzan, 
People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations.  
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Relations”. Vyjadřuje zde myšlenku, že organizovaný zločin narušuje všechny tři pilíře 

státu, kterými jsou fyzická základna, instituce a jeho samotná myšlenka. 28 Ztráta plné 

kontroly nad vlastním územím a také monopolu na užití síly společně s ekonomickým 

úpadkem znamená hrozbu pro fyzickou základnu státu. Instituce státu stejně jako jeho 

samotná legitimita v očích obyvatelstva jsou podkopávány korupcí, která proniká i do 

nejvyšších kruhů. Buzan také zdůrazňuje fakt, že zvláště náchylné k těmto negativním 

efektům organizovaného zločinu  resp. nelegálnímu obchodu s narkotiky jsou především 

slabé a chudé státy. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci, nefunkčnímu soudnímu 

systému, vysoké nezaměstnanosti a ochotě obyvatelstva zapojit se do nelegální činnosti 

přinášející alespoň nějaké finanční zajištění, představují tyto země ideální prostředí pro 

rozmach organizované zločinné činnosti. Buzan, podobně jako ostatní autoři zabývající 

se touto problematikou, zdůrazňuje také fakt, že jakmile státy upadnou do sítě 

organizovaného zločinu, je extrémně těžké situaci zvrátit. 29  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 viz B.Buzan, People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations.  
29 Více viz B.Buzan, People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations.  
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Areas Affected By Key Transnational Organized Crime Threats, and UN Peace Mission 

30 

 

 

1.3 Organizovaný zločin jako přímá příčina úpadku a oslabení státu 

 

 Autoři zabývající se problematikou bezpečnosti a konkrétně tematikou tzv. failed 

states si ve svých pracích kladou otázku v jakém je organizovaný zločin vztahu k procesu 

“úpadku” státu. Výsledkem jejich studií, jak bylo zmíněno v úvodu, je hypotéza, že 

organizovaný zločin přispívá k procesu desintegrace a je jedním z přímých důvodů 

úpadku díky své interakci s ostatními příčinami. 31 Stát se stává “zhrouceným” ve chvíli, 

kdy ztratí kontrolu nad politickým a ekonomickým životem v zemi, není nadále schopný 

                                                      
30 UNODC, Crime and Instability. February 2010.  
31 J. West, The Political Economy of Organized Crime and State Failure: The Nexus of Greed, Need and 
Grievance.  B. W. Jentleson, “The Realism of Preventive Statecraft” in Conflict Prevention: Path to Peace 
or Grand Illusion?  
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zajišťovat bezpečnost svému obyvatelstvu a stane se nástrojem zvrácených osobních 

zájmů. Obraz tzv. failed states, stejně jako nebezpečí jej doprovázející, je dobře známý, 

spojený se zeměmi jako Afghánistán, Sierra Leone či Somálsko. 32 Autoři také sdílí názor, 

že i když existuje mnoho strukturálních příčin, z krátkodobého hlediska je třeba se 

zaměřit na ty bezprostřední, které onen proces desintegrace spouští.  

 Existují různé teorie rozlišující cesty, kterými organizovaný zločin aktivně 

přiživuje neschopnost státu vládnout na svém území. Nejčastěji je na tuto problematiku 

nahlíženo z ekonomického hlediska. Jedním z autorů, jenž uchopil interakci mezi 

fenomény úpadku státu a konfliktu z ekonomické a politické perspektivy, je Charles 

Carter. 33 Zřejmě nejpodrobněji však ekonomické elementy, které přiživují a podporují 

konflikt, rozpracovali Paul Collier a Anke Hoeffler ve své studii o příčinách občanských 

válek v Africe. Zdůrazňují především důležitou roli “chamtivosti” 34 a ekonomických 

podnětů jak v motivaci k udržení konfliktu, tak k zajištění prostředků k tomu potřebných. 

35 Rozvíjejí také argument, že klíčovým faktorem je dostupnost přírodních zdrojů, které 

jsou dále využívány k financování války. 36 K podobným závěrům dochází také Neil 

Cooper, který nabízí hypotézu, že k rozmachu ekonomického propojení organizovaného 

zločinu a konfliktu došlo s koncem studené války spojeným se ztrátou finanční podpory 

ze stran velmocí jak východního tak západního bloku. Domnívá se, že organizovaný 

                                                      
32 J. West, The Political Economy of Organized Crime and State Failure: The Nexus of Greed, Need and 
Grievance. s.1.  
33 Více viz Ch. Carter, “Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political 
Economy of Armed Conflict.”  
34Anglický originál “greed” 
35 P. Collier, A. Hoeffler, On the Incidence of Civil War in Africa. s.14. 
36 tzv. prokletí přírdních zdrojů, více viz P. Collier, A. Hoeffler, On the Incidence of Civil War in Africa.  
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zločin podporuje trvání již probíhajících konflitků a proces úpadku státu, protože chaos 

provázející válečné hospodářství usnadňuje existenci a fungování nelegální činnosti. 37   

 Jak již bylo výše zmíněno, existují různé přístupy ke studiu propojení konfliktu, 

organizovaného zločinu a úpadku státu. Tato práce bude vycházet především z teorií 

zabývajících se pohledem na tuto problematiku z politické perspektivy, která se zaměřuje 

na faktory jako oslabení státu, ztráta legitimity či bezpečnostní vakuum. 38 Autoři se 

schodují, že organizovaný zločin se objevuje jako odpověď na určité disfunkce uvnitř 

státu, které poté úspěšně prohlubuje a spouští tak proces úpadku. 39 Tuto kauzální teorii 

dále rozvíjí Thomas Schelling ve své analýze motivů a hnacích sil v pozadí 

organizovaného zločinu. Poukazuje na několik klíčových faktorů, jakými jsou vydírání, 

konsolidace moci, potřeba ochrany a kontroly nad územím. 40 Jeho analýza nahlíží na 

organizovanou nelegální činnost jako na proces, který nepřetržitě usiluje o podrývání a 

sabotáž politického života ve státě.  

 Propojením obou, politických i ekonomických, dopadů organizovaného zločinu 

docházejí autoři shodně k závěru, že ten jako takový je přímou příčinou oslabení resp. 

úpadku státu. 41  

 Jednou z klíčových potřeb organizované ilegální činnosti resp. obchodu s 

narkotiky je ochrana a záštita zabezpečovaná zákonými autoritami v čele s lokálními 

                                                      
37 N. Cooper, “State Collapse as Business: The Role of Conflict Trade and the Emerging Control Agenda” 
38 P. Williams, R. Godson, “Anticipating Organized and Transnational Crime” Crime, Law and Social 
Change.  
39 P. Williams, R. Godson, “Anticipating Organized and Transnational Crime” Crime, Law and Social 
Change.  
40 T. Schelling in M. Serrano, “Transnational Organized Crime and International Security: Business as 
Usual?” s.18.  
41 Consideration of both the economic and political function of organized crime has generated the 
argument that organized crime is a proximate cause of state failure that feeds off of and reinforces the 
inability of a state to govern by creating incentives of “greed”, conditions of “grievance”, and exploiting 
“need” . J. West, The Political Economy of Organized Crime and State Failure: The Nexus of Greed, Need 
and Grievance. s.3. 
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vládami a policejními složkami. S tím souvisí snaha o ovládnutí kontroly nad daným 

územím, což logicky oslabuje moc státu. Dalším z důležitých vlastností organizovaného 

zločinu je schopnost zajistit si důvěru a loajalitu obyvatelstva. Pokud je stát ve fázi 

oslabení a desintegrace, není schopen zajišťovat obyvatelstvu veřejné statky v čele s 

bezpečností a ekonomickými příležitostmi. Organizovaný zločin tento proces úpadku 

umocňuje tím, že nabízí alternativní zdroje ochrany a financí a přebírá tak na svou stranu 

loajalitu obyvatel, která původně patřila státu. 42  Na konferenci Wilton Park v prosinci 

2003 byla tato myšlenka rozšířena. Nejenže organizovaný zločin využívá nezpůsobilosti 

státu plnit jednu z hlavních povinností provádět základní služby, ale tím, že obyvatelstvo 

zaplétá do ilegální hospodářské činnosti, připravuje oficiální vládu o značné částky z 

daňových výnosů a dále tak narušuje její schopnost zajišťovat přísun tzv. veřejných 

statků. 43 Ve výčtu cest, kterými se organizovaný zločin podílí na rozpadu státní autority 

zaujímá jednu z předních pozic fenomén korupce a narušení vládní legitimity. Hlavním 

motivem ke zločinné činnosti je zisk a stěžejním důvodem, proč kriminální skupiny 

usilují o kontrolu nad územím je zajištění bezpečného prostoru pro své ilegální aktivity, 

což se ve většině případů neobejde bez korupce lokálních vlád. 44 Tato myšlenka je dále 

rozvíjena také v díle Tamary Makarenko “Crime, Terror and the Central Asian Drug 

Trade”, ve kterém vysvětluje, hrozbu organizovaného zločinu pro regionální bezpečnost 

tím, že zahrnuje a ovlivňuje celý řetězec regionálních a mezinárodních hráčů, včetně 

představitelů vlád a bezpečnostních složek.  Nejenže tímto organizovaný zločin silně 

                                                      
42 Více viz B. R. Rubin. “Political Economy of War and Peace in Afghanistan.” World Development.   
43 Wilton Park Conference, “Transforming War Economies: Challenges for Peacemaking and 
Peacebuilding,” Program on Economic Agendas in Civil Wars.  
44 P. Williams, R. Godson, “Anticipating Organized and Transnational Crime” Crime, Law and Social 
Change. s.337. 
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narušuje legitimitu státu, ale postupně jej takto samotný proměňuje v kriminální 

organizaci. 45 

 

 

2. Výzkumný rámec 

 

 Výzkumný rámec můžeme rozdělit do několika stěžejních metodologických 

kroků. Mezi nejvýznamnější z nich patří vymezení výzkumného cíle, výběr předmětu 

výzkumu, specifikace proměnných, jejich operacionalizace a výběr případu či případů. 46 

 

 

2.1. Cíl práce 

 

 Jak již napověděla struktura předchozí kapitoly zabývající se teoretickým rámcem 

a ukotvením, bude cílem této práce vysvětlit vliv organizovaného zločinu na v současné 

době velmi aktuální fenomén nefunkčního zhrouceného státu. Konkrétním studovaným 

případem bude Afghánistán po roce 2001.  Při studiu této problematiky budu vycházet z 

hypotézy, že organizovaný zločin díky tomu, že působí jako na zisk orientovaná 

organizace a přirozeně tak ochraňuje své zisky a připravuje stát o monopol legitimního 

užití násilí, přispívá k destabilizaci afghánského státu a dále ji prohlubuje. Organizovaný 

zločin je mnoha autory a bezpečnostními experty považován za jednu z bezprostředních 
                                                      
45 Jakmile jednou dojde k zapojení korupce a organizované zločinné činnosti do státních struktur, je velmi 
těžké ji odstranit a znovu ustavit stát, jakožto důvěryhodnou instituci, která bude schopná vládnout nad 
vlastním území. Více viz T. Makarenko, “Crime, Terror and the Central Asian Drug Trade” .  
46 Více viz A. Bennett, L.A. George, Case Studies and Process Tracing in History and Political Science: 
Similar Strokes for Different Foci.   
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příčin, která v kooperaci s ostatními faktory spouští proces úpadku státu a následně také 

brání jeho opětovnému budování. Existuje několik skupin aktérů, kteří jsou do 

organizovaného zločinu, respektive opiového průmyslu, zapojeni a kteří mají tudíž zájem 

na znesnadnění budování stabililního a funkčního státu v Afghánistánu. Cílem práce bude 

potvrzení či vyvrácení této hypotézy, předpokládající existenci kauzálního vztahu mezi 

výše představenými fenomény.  

 

 

2.2. Výzkumná otázka 

 

Tato práce se snaží přinést odpověď na otázku, zda může být organizovaný zločin 

považován za faktor, který prohlubuje nefunkčnost afghánského státu a znemožňuje tak 

jeho opětovné budování.  

 

2.3. Operacionalizace 

 

 Jelikož je práce koncipovaná jako instrumentální případová studie, pro niž je 

charakteristická existence určitého kauzálního vztahu, je třeba přesně definovat a 

operacionalizovat jednotlivé proměnné. Při tomto procesu jsem se zaměřila na již výše 

zmíněné faktory vycházející z teoretického rámce, jemuž byla věnována předchozí 

kapitola.  

 Závislá proměnná představuje fenomén zhrouceného státu charakteristického 

nedostatečnou kontrolou nad vlastním územím či alespoň jeho částí, neschopností zajistit 
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základní blahobyt obyvatelstva a vyznačuje se také ztrátou monopolu na legitimní užití 

násilí.  

 Za nezávislou proměnnou byl zvolen organizovaný zločin v Afghánistánu zúžený 

převážně na nelegální obchod s narkotiky, jenž je pod kontrolou tzv. warlords. U 

nezávislé proměnné tedy bude sledován jejich vliv a případná kontrola nad územím, podíl 

zisků z organizovaného zločinu na celkovou ekonomickou produkci země a také 

propojení warlords s militantní skupinou Tálibán. Role organizovaného zločinu bude 

zkoumána v období po roce 2001, tedy po zahájení spojenecké invaze. Pro doplnění 

obrazu celé situace však bude samotné kapitole,věnující se situaci v Afghánistánu po roce 

2001, předcházet stručný úvod do historie tzv. opiového průmyslu v Afghánistánu. Ten je 

velice důležitý pro pochopení celé organizační struktury a vztahů a propojení mezi 

jednotlivými zainteresovanými aktéry.  

 Na základě konceptu představeného v první kapitole nastiňující teoretický rámec 

byly vybrány čtyři skupiny aktérů, u kterých bude sledováno jejich zapojení do tzv. 

opiového průmyslu, ekonomické a politické faktory ovlivňující jejich jednání. Jedná se o: 

povstalecké skupiny (Insurgent Movements), tzv. warlords, zločinecké organizace a 

společenství (Syndicates / Consortia), státní autority (State-Level Power Holder).  

  Pro snadnější uchopení tohoto případu budou jednotliví aktéři zasazeni do 

kontextu tří překrývajících se typů ekonomik, které se v Afghánistánu vytvořily v období 

sovětsko-afghánské války. Jsou jimi  konfliktní ekonomika (conflict economy), stínová 

ekonomika (shadow economy) a tzv. ekonomika přežití (survival economy). 47 Tato práce 

se bude snažit o pochopení do jaké míry jsou jednotlivé skupiny zapojeny do 

                                                      
47 Jedná se o koncept, který porpvé představil a ve své analýze využil J. Goodhand. Více viz  J. Goodhand, 
“Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.”  



 30

organizované zločinné činnosti, jaké jsou jejich motivy a míra vzájemného propojení. 

Bude také pracovat s předpokladem, že čím vyšší zapojení a zisky, tím menší je snaha a 

ochota opustit od nelegálních aktivit a vyšší motivace udržovat konfliktní prostředí 

nevhodné pro opětovné budování stabilního státu se silnou centrální vládou.  

 

2.4. Výběr případu 

 

 Hypotéza vycházející z teoretického rámce bude zkoumána a následně vyvrácena 

či potvrzena na interakci mezi nelegálním obchodem s narkotiky a úpadkem státu v 

Afghánistánu. Případ Afghánistánu byl vybrán, neboť se jedná o jasný a pravděpodobně 

nejznámější případ zhrouceného státu, který se zároveň potýká s problémem tzv. drogové 

ekonomiky. Úpadek státu je složitý a koplexní proces, zahrnující jak  dlouho trvající jevy, 

tak okamžitě působící příčiny.   Všechny tyto složky jsou propojeny vzájenou interakcí a 

snižují a podlamují schopnost státu vládnout. Tato práce se v žádném případě nesnaží 

tvrdit, že organizovaný zločin je jedinou a hlavní příčinou úpadku státu, a že jeho 

vyřazení by znamenalo záchranu státu od úplného zhroucení. Jak již bylo výše zmíněno 

jedná se spíše o analýzu a pochopení interakcí mezi organizovaným zločinem a ostatními 

kritickými faktory a příčinami oslabení a úpadku státu.  

 Afghánistán patří mezi země, které jsou infiltrací kriminality do státních struktur 

postiženy asi nejvíce. Potvrzuje to také fakt, že zisky z tzv. opiového průmyslu jsou 

největším zdrojem finančních prostředků v zemi dosahující více než 50% DPH. 48  

 Využívání nelegálního obchodování s narkotiky k financování konfliktu začalo v 

roce 1980, v období sovětské invaze, kdy Mudžahedíni potřebovali způsob jak finančně 
                                                      
48 S.E. Cornell, N. Swanstrom, The Euroasian Drug Trade: A Challenge to Regional Security. s.21.  
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podpořit odpor vůči sovětské Rudé armádě. 49 Opium není plodinou, která by byla v 

Afghánistánu tradičně pěstována, narozdí od sousedního Pákistánu a rozmach jeho 

produkce byl napojený čistě na probíhající konflikt. Rozkvět tzv. opiového průmyslu 

může být tedy viděn jakožto jeden z efektů, který mělo oslabování a úpadek afghánského 

státu v důsledku trvajícího ozbrojeného konfliktu. Zainteresovaní aktéři využili faktu, že 

ekonomický a politický život v zemi byl zmítán chaosem, což jednoznačně znamená 

komparativní výhodu pro organizovanou nelegální činnost. Je třeba si však také 

uvědomit, že vytvoření a upevnění této organizované kriminální ekonomické činnosti 

sloužilo k podněcování konfliktu a nadále podporovalo proces úpadku státu ještě dlouho 

po stažení sovětských vojsk. 50 

  Nástup vlády Talibánu a jeho vojenské kontroly nad většinou území, ke kterému 

došlo v roce 1990 byl považován za konec vlivu tzv. warlords, kteří produkci a nelegální 

obchod s narkotiky ovládali. Postupem času se ovšem ukázalo, že tomu tak nebylo a že 

vzestup Talibánu neukončil ani politickou ani ekonomickou sílu warlords. Naopak, 

produkce opia se za vlády Talibánu zdvojnásobila a zapojení státu do této nelegální 

činnosti se značně prohloubilo díky dohodě uzavřené mezi oběma zúčastněnými 

stranami. 51 Vzhledem k tomu, že Talibán nedisponoval  dostatečnými prostředky 

potřebnými ke zničení ustavené “drogové ekonomiky” v zemi, raději ji formalizoval, aby 

mohl počítat s podporou místních warlords a také se značnými finančními zisky. 52  

                                                      
49 Sovětsko-Afghániský konflikt byl součástí občanské války mezi  afghánskými komunisty 
podporovanými Sovětským Svazem a tzv. Mudžahedíny a odehrával se v období 1979-1989. Byl jednou ze 
stěžejních událostí studené války a podle odborníků také zásadním způsobem přispěl k nárustu ozbrojených 
radikálních islamistů v prostoru Střední Asie.  Více viz A. Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and 
Fundamentalism in Central Asia.  
50 United Nations Office on Drugs and Crime, Opium Economy in Afghanistan: An International Problem.   
51 United Nations Office on Drugs and Crime, Opium Economy in Afghanistan: An International Problem.  
52 Více viz A. Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia., T. Makarenko, 
“Crime, Terror and the Central Asian Drug Trade”. 
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 Jak již bylo výše zmíněno a jak je také zřejmé ze samotného názvu, bude se 

případová studie této práce zaměřovat na situaci v Afghánistánu v období po roce 2001, a 

to konkrétně po zahájení spojenecké invaze. I když bylo hnutí Talibán zbaveno vlády nad 

zemí na konci roku 2001, produkce a export narkotik zůstaly jedním z kritických 

elementů afghánské problematiky. V zemi rozvrácené konfliktem jsou přijmy z 

orgnizované nelegální činnosti klíčovým zdrojem financí jak pro hlavní politické skupiny 

tak pro bězné civilní obyvatelstvo. 53 V současnosti  se rostoucí produkce a nelegální 

prodej stávají také stále větším rizikem regionálním bezpečnosti Střední Asie.  

 Jak již bylo výše nastíněno, případ Afghánistánu je v současné době jedním z 

nejideálnějších ke studiu vztahu mezi organizovaným zločinem a procesem úpadku a 

zhroucení státu, proto byl také vybrán pro případovou studii této práce, která bude mít za 

úkol potvrdit či vyvrátit stanovenou hypotézu. 54 

 

 

2.5. Specifikace dat 

 

 Vzhledem k povaze studovaného předmětu budu při zpracování daného tématu 

vycházet především ze sekundárních pramenů literatury v podobě zpráv a studií 

vytvořených nezávislými pracovními skupinami Organizace Spojených Národů 

zabývajících se problematikou Afghánistánu. Vzhledem k tomu, že zkoumané období je 

po zahájení spojenecké invaze do země, jsou dostupné také mnohé zprávy a modely 

                                                      
53 S. Akimbekov, “The Conflict in Afghanistan” in Central Asia: A Gathering Storm?.  
54 Organizovaný zločin díky tomu, že působí jako na zisk orientovaná organizace a přirozeně tak chrání své 
území, zisky a připravuje stát o monopol legitimního užití násilí přispívá k destabilizaci afghánského státu 
a dále ji prohlubuje.  
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vypracované americkou vládou ve spolupráci s armádními a bezpečnostními experty.  

Dále budu využívat také monografie a články autorů věnující se problematice 

bezpečnosti se zaměřením na Střední Asii a především na  Afghánistán, mezi mnohými 

například Rubin Barnett, S.E. Cornell, J. Goodhand, R. Allison, P.D. Scott či Tamara 

Makarenko.  

 

 

3. Stručný úvod do historie “opiového průmyslu” v Afghánistánu 

 

3.1. 80. léta - Sovětská invaze, propuknutí vnitrostátního konfliktu a sociální krize v 

zemi 

 

 Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, nelegální pěstování opia a následný 

organizovaný obchod se začal v Afghánistánu ve větší míře rozmáhat po roce 1980 s 

počátkem sovětské invaze do země, kdy zisky z něj financovaly odpor Mudžahedínů vůči 

sovětské armádě podporující afghánské komunisty. Organizovaný zločin v podobě tzv. 

opiového průmyslu tedy prvotně sloužil k financování ozbrojených skupin bojujících v 

probíhající občanské válce. Vztah mezi nelegální organizovanou činností a procesem 

úpadku státu je velmi komplexní a propletený. Růst obchodu s narkotiky v Afghánistánu 

je nahlížen jakožto jeden z efektů úpadku státu neboť, hned několik aktérů využilo 

nepříznivou ekonomickou a politickou situaci, která s sebou přinášela komparativní 

výhodu pro nelegální obchod, tak aby z něj mohli dostatečně profitovat. Na druhé straně 

je třeba zmínit, že organizovné nelegální skupiny svou ekonomickou činností nadále 
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přispívaly ke státnímu úpadku a znemožňovaly jeho opětovné budování i dlouho po 

stažení vojsk Rudé armády,55 což naznačuje, že dynamika vztahu těchto dvou fenoménů, 

organizovaného zločinu a úpadku státu, je oboustranná. 56  

 Nárůst pěstování a následného obchodu s opiem v Afghánistánu v 80. letech 

provázely rozlišné vnější a vnitřní faktory. Kromě již zmíněné sovětské invaze šlo 

především o znatelné změny na mezinárodním trhu s heroinem, a také o Íránskou 

revoluci, k níž došlo v roce 1979.   V 70. letech existovaly dva hlavní regiony produkující 

opium, a to tzv. Golden Crescent a Golden Triangle. 57 V roce 1979 však došlo k 

několika významným událostem, které tímto stavem otřásly. V roce 1979 se Íránem 

prohnala revoluce, která svrhla poměrně nepopulární monarchii a nastolila novou éru 

Islámského fundamentalismu a politické nejistoty. S náhlou změnou režimu zavládl v 

íránském “opiovém průmysl” chaos, což mělo znatelný vliv také na spolupráci s 

Afghánským trhem. Téměř ve stejnou dobu byla dne 24.12.1979 zahájená již zmiňovaná 

sovětská invaze do Afghánistánu a podobně byla změnami zasažena také oblast 

jihovýchodní Asie, jež musela bojovat s výraznými obdobími sucha, ale také politické 

nestability. 58 Afghánistán tak sice ztratil dočasně odbytiště v Íránu, získal však rozsáhlý 

severoamerický a evropský trh. Kromě vnějších vlivů sehrály důležitou roli také vnitřní 

faktory.  

                                                      
55 United Nations Office on Drugs and Crime, Opium Economy in Afghanistan: An International Problem.  
56 J. West, The Political Economy of Organized Crime and State Failure: The Nexus of Greed, Need and 
Grievance. 
57 “Golden Crescent “ tvořil Írán, Afgánistán a Pákistán, “Golden Triangle” se skládal z Laosu, Barmy a 
Thajska. Více viz A. Henman, R. Lewis, T. Maylon, Big Deal: The Politics of the Illicit Drugs Business.  
58 Chouvy, Opium: Uncovering the Politics of the Poppy. s.30. Kvůli suchu se výstup produkce tzv Golden 
Triangle snížil ze 700MT za rok 1971 na 160MT za 1979 a 225MT v roce 1980. Co se týče politických 
otřesů a kolapsů, v polovině 70. let je zaznamenal jak Vietnam, tak Laos. L. Paoli, V.A.Greenfield, P. 
Reuter. The World Heroin Market. Can supply be cut?  
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 Čtyři stěžejní vnitřní faktory hrály klíčovou roli v nárustu opiové produkce v 80. 

letech minulého století, a to vnitřní destrukce afghánské zemědělské infrastruktury, 

nedostatek státní kontroly nad venkovskými oblastmi, vysoká profitabilita opia ve 

srovnání s legálně pěstovanými plodinami a také fyzické charakteristiky opia, které mu 

dávaly vzhledem k afghánskému podnebí komparativní výhodu v zemědělské produkci. 

59 V období vnitrostátní války ztratil Afghánistán téměř jednu třetinu své populace, což 

mělo vliv také na snížení počtu zemědělských odborníků a pracovníků potřebných k 

produkci klasických legálních plodin. Postupně se tedy začaly afghánští zemědělci 

pomalu obracet k pěstování máku setého sloužícího k výrobě opia. Mák je rostlina velmi 

odolná vůči suchu, s krátkou periodou růstu,  nevyžaduje žádné speciální zacházení v 

průběhu sklízení či přepravy a je po ní vysoká poptávka na trhu. Podstatné je také to, že 

rostlina máku  má kromě výroby opia také mnoho dalších funkčních využití. 60 Jinými 

slovy opium zajišťuje přístup k finančním prostředkům a v určitých případech také k 

půdě a vodě chudým farmářům, kteří by  o něj jinak byli připraveni. 61 S postupem času 

byla důvěra a zavislost na této komoditě tak silná, že určití zainteresovní aktéři byli 

ochotni upřednostnit ekonomické zájmy  nad kulturními a náboženskými hodnotami. 

Kritické dilema, se kterým se museli potýkat afghánští vůdci zapojení do produkce opia, 

byla neslučitelnost této činnosti s Islámem, který považuje jakékoliv toxické látky za 

zakázané (haram).   Mnozí vojenští vůdci, kteří se postavili do čela odporu v období 

afghánsko-sovětské války a kteří také dominovali opiovému trhu, však začali velmi 

chytře užívat náboženskou rétoriku a tento rozpor dokázali překonat. Ukázkovým 
                                                      
59 Více viz D. Lal, Endangering the War  on Terror by the War on Drugs.  
60 Sušené stonky jsou použity jako palivo k domácímu vytápění, zrnka máku jsou klasickou potravinou a 
olej z nich vylisovaní může být využit klasicky k vaření či k výrobě mýdla. Pro chudé afghánské 
obyvatelstvo je tedy ideální plodinou s mnoha různými funkcemi.  
61 Viz J. Goodhand. “From Holy War to Opium War? A Case Study of the Opium Economy in North 
Eastern Afghanistan.”  
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příkladem je náboženský vůdce ze severní provincie Helmand  Mullah Nasim 

Akhundzada, který v roce 1981 vyhlásil tzv. fatwu za legitimizaci pěstování máku setého 

a opia jako takového a dokázal postupně značně rozšíři své impérium. 62 Farmáři a 

zemědělci, kteří se odvážili postavit do opozice byli tvrdě trestáni a mučeni a mnozí 

museli opustit území provincie a uchýlit se do jiných částí země. K podobným situacím 

docházelo v různých obměnách také na zbytku území.  

 Jak již bylo výše zmíněno, velký vliv na afghánský zemědělský sektor a na jeho 

nasměrování na produkci opia měla sovětská invaze a paralelně probíhající občanská 

válka. Vypuknutí konfliktu vyvolalo masivní exodus do sousedního Pákistánu a Íránu a 

zapříčinilo tak odliv téměř třetiny afghánského obyvatelstva. 63 Odpor obyvatelstva vůči 

vojenské intervenci, především v rurálních oblastech, vyprovokoval sovětskou armádu k 

násilným odvetným akcím zaměřeným na farmy, kanály a zavlažovací zařízení tak, aby 

vyřadily z provozu co největší část afghánské zemědělské infarstruktury.  To mělo 

logicky za následek, že území, na kterých se tradičně pěstovalo obilí, kukuřice, rýže či 

bavlna, byla osazena nenáročnou a tak výdělečnou plodinou jakou je mák.64  

 V kontextu sovětsko-afghánské války a určitých strukturálních faktorů na 

globálním trhu s heroinem, které již byly výše zmíněny, došlo k vytvoření tří 

překrývajících se ekonomik vyplývajících z přítomnosti konfliktu a také již plně 

funkčního průmyslu s narkotiky. Jedná se  konfliktní ekonomiku (conflict economy), 

stínovou ekonomiku (shadow economy) a tzv. ekonomiku přežití (survival economy). 65 

Toto rozdělení pomáhá definovat sociální strukturu afghánského opiového průmyslu, a 

                                                      
62 A. Giustozzi, N. Ullah, “Tribes and Warlords in Southern Afghanistan, 1980-2005”.  
63 D. Lal, Endangering the War  on Terror by the War on Drugs.  
64 N. Allan, “Opium Production in Afghanistan and Pakistan” In Dangerous Harvests: Drug Plants and 
the Transformation of Indigenous Landscapes. s.143. 
65 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.”   
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také vysvětluje to, kteří aktéři se na něm podíleli, jaké výhody jim to přinášelo a co bylo 

jejich motivací.   

 Vyvinutí konfliktní ekonomiky je obvykle přímým výsledkem úpadku státu a jeho 

vládních struktur, podobně jako rozpadu státního monopolu na legitimní užití násilí. 66 

 Již rok po zahájení sovětské invaze se afghánské povstání vyvinulo v celonárodní 

revoltu  a násilné ozbojené politické skupiny bojovaly ve všech 29 provinciích. Dostávalo 

se jim finanční pomoci jak ze Spojených Států, tak ze strany Pákistánu či Saudské 

Arábie. Tyto země zásobovaly afghánský odboj nejen finančními prostředky, ale také 

obrovským množstvím moderních útočných i obranných zbraňových systémů a 

potřebnou municí.  Pákistán dokonce vytvořil speciální program zajišťování pomoci 

afghánským ozbrojeným válečníkům odporu, který měl za úlohu zajistit pravidelné 

dodávky a jejich efektivní redistribuci. 67 Často se ovšem stávalo, že velké množství z 

těchto dodávek pomoci skončilo místo na frontě na černém trhu. Vůdci afghánského 

odboje tak byli nuceni postupně začít obracet svou pozornost k nelegálním aktivitám, 

které by byly schopné zajistit dostatečný přísun kapitálu tak, aby to zaručilo naprostou 

nezávislost skupin protisovětského odporu na pomoci z Peshawaru.   Militarizace 

afghánské společnosti měla za následek značné proměny jak v ekonomických tak 

společenských strukturách země. Této transformace využili již tak vlivní vojenští vůdci k 

vytvoření autonomních ekonomických a sociálních základen, jež poté postupně přetvářeli 

na tzv. “nové klany” (new Khans) či “islámské klany” (Islamic Khans). 68 Moc těchto 

vojenských a náboženských vůdců a tzv. Mullahů začala přerůstat ve faktické vlastnictví 

                                                      
66 J. Endres, “Profiting from War .” in Shadow Globalization, Ethnic Conflicts and New Wars” A Political 
Economy of Intra-State War. s.121.  
67 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.” 
68 A. Giustozzi, “Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan.” s.34.  
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jednotlivých teritorií a logicky vedlo také ke sporům týkajících se finančních otázek, 

zdrojů, ideologie, taktik či strategií, ale také nároků na jednotlivé pašerácké cesty a 

pracovní síly. S upevňováním moci velitelé vytvářeli tzv. mini-statelets, teritoriální 

jednotky, které většinou shromažďovaly vesnice, někdy i větší oblasti, pod vlastní 

správou. 69 Vzhledem k tomu, že neexistovaly funkční administrativní služby, které by 

organizovaly výběr daní a ani žádná průmyslová činnost, která by zjistila jejich přísun, 

museli se velitelé a jejich milice zapojit do nelegálních činností a propůjčit svá území k 

pašování ilegálních komodit. Na některých místech začali také vybírat  poplatky od 

farmářů, věnujících se pěstování máku, zdroje k výrobě opia.  

 Tolerancí k těmto ilegálním aktivitám na vlastním území a postupným vlastním 

aktivním zapojováním vojenští vůdci nejen získávali znatelné finanční příspěvky, ale také 

si upevňovali vlastní pozice.  

 Ekonomické násilí je násilí, ze kterého pochází krátkodobé zisky. Motivace k 

němu však  nemusí být čistě finanční. I když je většinou vyprovokováno k ochraně 

ekonomických privilegií, často jsou v pozadí také politické motivy. 70 

 Další ze vzájemně se překrývajících hospodářství je stínová ekonomika (shadow 

economy). Důležitost tzv. stínového trhu, který propojuje legální aktivity s těmi 

ilegálními, spočívá především ve stěžejní roli, kterou hraje při udržení výkonnosti a 

efektivnosti žločinné ekonomiky. 71 V období 80. let bylo v Afghánistánu vlivem 

sovětské invaze a paralelně probíhajíci občanské války poměrně velké množství půdy, jež 

ztratila svého majitele a byla tudíž neobdělávaná. Hlavní aktéři konfliktní ekonomiky 

tedy vojenští velitelé a tzv. Mullah tuto půdu pronajímali zchudlému obyvatelstvu, 

                                                      
69 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.”  
70 D. Keen, The Economic Functions of Violence in Civil Wars. s.11.  
71 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.”  
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ochotnému zapojit se do nelegální produkce opia, což jim zároveň přinášelo možnost  

zjistit svým rodinám obživu a určité nepatrné finanční zázemí. Motivy těchto farmářů 

působících v rámci stínové ekonomiky byly ve většině případů čistě orientované na zisk. 

Mezi další důležité oblasti tohoto stínového hospodářství patřil přepravní průmysl. 

Dopravní sektor nabyl v období 80. let na důležitosti díky napojení na povstalecké 

skupiny, pro něž zajišťoval přepravu vyprodukovaného opia. 72 Militantní vůdci a tzv. 

warlords investovali také do laboratoří, ve kterých se ze surového opia vyráběl heroin, 

což zvyšovalo jeho  profitabilitu až o 125-1000 %. 73 I když z krátkodobého hlediska 

stínová ekonomika přinášela obživu a zisky i velmi chudému obyvatelstvu,  nesla s sebou 

velice negativní element opomíjení dlouhodobých investic do rozvoje společnosti a 

infrastruktury.  

 Posledním třetím hospodářským typem působícím v Afgánistánu je tzv. 

ekonomika přežití (survival economy). Tento model souvisí s faktem, že země postrádala 

fungující bankovní sektor. Toho využili v období sovětsko-afghánské války vůdci 

militantního odporu a vytvořili tzv. salaam systém. 74 Jak již bylo výše zmíněno, 

pěstování máku setého, jakožto stěžejní plodiny  pro výrobu opiátů, přinášelo obživu i té 

nejchudší části afghánského obyvatelstva. Úspěch a výše zisků však závisely na různých 

faktorech včetně přístupu ke kvalitnímu osivu či četnosti srážek a období sucha. Tzv. 

salaam systém spočíval ve vyplácení peněz za vyprodukovanou sklizeň, a to s předstihem 

a za tu nejnižší tržní cenu. Obchodníci, kteří takto opium vykupovali, jej poté uskladnili a 

prodávali dál ve chvíli, kdy ceny na trhu vzrostly. 75 Velitelé milic a tzv. warlords si tento 

                                                      
72 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.” 
73 Henman, Lewis, Maylon, Big Deal: The Politics of Illicit Drugs.   
74 J. Goodhand, “Frontiers and Wars the Opium Economy in Afghanistan.” 
75 Henman, Lewis, Maylon, Big Deal: The Politics of Illicit Drugs.  
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systém velice oblíbily, protože jim pomáhal upevňovat vazby mezi jednotlivými 

společenskými skupinami. Chudí farmáři se však díky němu ocitli v uzavřeném  kruhu 

půjček a splátek a nikdy nekončících dluhů.  

 Strukturální změny na globálním trhu s heroinem, sovětská invaze a 

dlouhotrvající vnitrostátní konflikt pomohly proměnit roli Afghánistánu na mezinárodním 

trhu s narkotiky a usnadnit ozbrojeným militantním skupinám boj o zdroje a území, a 

také přístup k ilegálnímu obchodu s narkotikyv období zničující občanské války 

následovaném úplným státním kolapsem  mezi lety 1992 a 1994. 76 Organizace zapojené 

do těchto ilegálních aktivit se díky obrovským ziskům a vlivu z nich plynoucího logicky 

získaly také politickou a ekonomickou moc. Jednoduše řečeno ekonomické agendy 

ozbrojených politických skupin a dalších vnitrostátních aktérů ve spojení s určitými 

politickými ambicemi včetně zájmů o kontrolu jednotivých teritorií živily afghánský 

konflikt po celou dobu 80. a dále potom také 90. let.  

 

 

3.2. 1992-2001 Období občanské války, vlády Talibánu a vzestupu “narko-

fundamentalismu” 

 

 Dá se říci, že mezi hlavní elementy hýbající situací v Afghánistánu od 70. let 

minulého století patří společně s politikou a Islámem také drogový průmysl. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích odstavcích, opiový průmysl hrál svou roli v podpoře a 

financování ozbrojených politických skupin v období sovětsko-afghánského konfliktu. V 

tu dobu však nechyběla také zahraniční pomoc jak finanční tak ve formě zbraní a zásob 
                                                      
76 A. Giustozzi, “Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan.”  
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munice. Důležitost organizované zločinné činnosti se vystupňovala souběžně se 

stahováním sovětských vojsk a vůbec s kolapsem komunistického režimu v roce 1992, 

který tyto dodávky zahraniční podpory nadobro zastavil. Mezi lety 1992-1994 probíhala 

krvavá občanská válka a ve chvíli, kdy v roce 1994 nastoupila k moci vláda 

konzervativního až puritánského islamistického hnutí Talibán, dalo se již hovořit o 

“Islámském narko-státě” či “narkofundamentalismu”. 77  

 Vládu Talibánu je třeba rozdělit na tři specifická období, a to jeho vzestup a  

upevňování moci (1994-1996), období vlády (1996-2000) a rozhodnutí postavit pěstování 

máku setého a produkci opia jako takovou mimo zákon (7/2000-9/2001). Na celou situaci 

působily tři druhy faktorů, jejichž pochopení pomáhá jednání Talibánu osvětlit. Kromě 

domácích a mezinárodních politických faktorů se jedná také o politické motivy této 

skupiny a o původ a organizační strukturu hnutí.  

 V první řadě je třeba zmínit překvapivě silné propojení mezi Talibánem a 

mocnými  postavami drogového průmyslu. 78 Jinými slovy vlivné a bohaté překupnické 

skupiny pomáhaly finančně podporovat hnutí Talibán od jeho počátku. Dodávala jim 

zbraně,  vozidla, ale také dobrovolníky zabezpečující cesty a územní kontorolu jako 

takovou, což znamenalo, že se mezi těmito dvěma skupinami vytvořil velice silný, 

vzájemně výhodný vztah. Když v roce 1996 Talibán úspěšně vybojoval více jak polovinu 

afghánského území a zajistil si také vládu v hlavním městě Kábulu, předpokládalo se, že 

by za těchto okolností mohl také konečně vyřešit problematiku rozbujelého drogového 

                                                      
77 W. Maley, “Interpreting the Taliban”, in Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban. s.2-3.  
78 Známé je napojení Talibánu na Mullaha Nasim Akhundzada či Haji Bashir Noorzai, který stál v čele 
výzanmné překupnické skupiny Quetta Aliance. Více viz M. Griffin, Reaping the Whirlwind Afghanistan, 
Al Qa’ida, and the Holy War. A. Rashid, Taliban, Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia.   
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průmyslu. 79 Realita byla ovšem jiná a důvodů proč se tomu tak nestalo bylo hned 

několik. Jak již bylo výše zmíněno, Talibán byl s organizovanými zločinnými skupinami 

v pevném vztahu již od samého začátku. Byly to jeho prvotní stoupenci a přispívatelé, od 

kterých dostával podporu nejen finanční, ale také politickou. Důležitou roli hrála také 

vojenská pomoc od drogových syndikátů, která Talibánu výrazně pomohla při dobývání 

území. V neposlední řadě se jednalo také o fakt, že opiový průmysl zajišťoval obživu 

velké části afghánského obyvatelstva a Talibán si byl vědom toho, že jeho zničení by 

znamenalo velké nebezpečí pro potravinovou bezpečnost země a též obrovský nárust 

chudoby. 80  Vůdci vládnoucího hnutí si byli vědomi, že jakékoliv snahy o zákaz 

produkce opia by měly nedozírné následky na živobytí jejich příznivců z venkovských 

oblastí a to nehodlali riskovat. 81 Mezi roky 1996 a 2000 Talibán podnikal opatrné kroky 

posilující jak produkci opia tak také laboratoře, které z něj dále vytvářely heroin. Na 

všechny tyto aktivity byly uvaleny tzv. islámské daně, což přinášelo stále vyšší zisky.  

 V letech 1994 a 1997 vydal Talibán oficiální nařízení, která stavěla výrobu 

heroinu mimo zákon. Tento krok byl však pouhým gestem pro uspokojení zahraničních 

pozorovatelů. Reálně k žádným zásahů nedocházelo. Vládní hnutí se do drogového 

průmyslu zapojovalo pomalu a pozvolna. Prvním krokem bylo přijetí a akceptace jeho 

existence. Následovalo uvalení daní, jež museli platit zainteresovaní farmáři. Zdanění se 

ovšem postupně začalo  rozšiřovat také na ostatní odvětví zapojená do nelegálního 

opiového průmyslu, a to na dopravu a laboratoře zpracovávající surové opium a 

                                                      
79 V. Felbab-Brown, “Kicking the Opium Habit? Afghanistan’s Drug Economy and Politics since the 
1980s.”  
80 Více viz W. Maley, “Interpreting the Taliban”, in Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the 
Taliban.  
81 A. Rashid, Taliban, Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. 
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produkující čistý heroin. 82 Pro vládu tak silně nábožensky orientovaného hnutím, jakým 

je Talibán, bylo nezbytné, aby jeho vůdci našli přesvědčivé vysvětlení pro spolupráci na 

těchto Islámem zakázaných činnostech. Většina z nich se uchylovala k nároru, že 

vzhledem k tomu, že opium vyprodukované v Afghánistánu je poté konzumáno tzv. kaffirs 

neboli bezvěrci v západních zemích a ne Afghánci a Muslimy jako takovými, je tato 

činnost přípustná. 83 Jiná pravidla a odlišné zákony ovšem platily pro samotné užívání 

omamných látek afghánském území. Ti, kteří byli při  konzumaci přichyceni, byli 

podrobeni tvrdým fyzickým trestům a často také uvěznění. 84  

 Jak již bylo výše zmíněno, vládní Talibán čas od časo podnikal kroky v rámci své 

pseudo-kampaně proti drogovému průmyslu tak, aby zapůsobil na západní svět a získal 

prostředky od různých zahraničních sponzorů v čele s Organizací Spojených Národů. 

Faktický dopad těchto akcí však byl naprosto zanedbatelný. 85  

 K podstatnému zvratu v událostech došlo v červenci 2000 kdy Mullah 

Muhammad Omar  vyhlásil fatwu, jež postavila produkci opia i samotné pěstování máku 

setého mimo zákon. Tento krok byl okamžitě pozitivně hodnocen představitely OSN, 

kteří jej považovali za jeden z největších úspěchů, přičemž však zcela opomíjeli ničivý 

dopad na miliony Afghánců, nárust chudoby a zadluženosti. 86 Velkou neznámou byly 

důvody, které vedly islámský režim Talibánu k tak významnému obratu v politické 

strategii a tak zcela zásadní změně postoje vůči drogovému průmyslu. Jedním možným 

vysvětlením je vliv UNDCP úřadů pro kontrolu drogové kriminality, zaštítěného 

Organizací Spojených Národů, který se poměrně dlouhou dobu snažil působit na vládu 
                                                      
82 W. Maley, “Interpreting the Taliban”, in Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban. 
83 A. Rashid, Taliban, Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. s.118.  
84 W. Maley, “Interpreting the Taliban”, in Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban. 
85 S. Maloney, “On a Pale Horse? Conceptualizing Narcotics Production in Southern Afghanistan and its 
Relationship to the Narcoterror Nexus.”  
86 D. Mansfield, A. Pain, “Counter-Narcotics in Afghanistan: The Failure of Success?” s.5.   
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Talibánu, aby proti této organizované zločinné činnosti na svém území zasáhla. Apeloval 

především na náboženskou rigiditu hnutí a jeho fundamentalistické postoje. Dalším 

důležitým faktorem, který taktéž sehrál svou roli, byla celková ekonomická situace, která 

se díky vysychání zahraničních finančních zdrojů zapříčiněných množstvím embarg 

uvalených jak na samotný Afghánistán tak na jeho blízké partnery v čele s Pákistánem, 

nevyvíjela velmi pozitivně.    Tyto problémy byly nastartovány již v roce 1999 a v roce 

2000 již Talibán musel čelit rychle rostoucí krizi, která zanechala zbývající státní 

infarstrukturu v naprostých ruinách. 87 

 Když se po zničující, dva roky trvající, afghánské občanské válce dostalo k vládě 

puritánské islámské hnutí Talibán, většina mezinárodních aktérů věřila, že nastolením 

přísného a rigidního islámského práva Shari’ah dojde k rychlému vypořádání se s 

rozbujelým drogovým průmyslem. Ve skutečnosti však Talibán za dobu svého působení 

podnikl jen velmi málo kroků, které by vedly ke zničení organizovaných zločinných 

struktur. Jak již bylo výše zmíněno k výrazné změně situace došlo v létě 2000, kdy jeden 

z hlavních vůdců talibánu Mullah Mohammad Omar Akhund označil produkci opia za 

neslučitelnou s islámskými hodnotami a uvalil na ni fatwu. Tento krok lze označit za 

rozporuplný, protože i přesto že byl Organizcí Spojených Národů označen za převratný a 

velmi pozitivní, jeho následky dopadly především na již tak s chudobou bojující farmáře 

zapojené do tohoto neleágálního průmyslu čistě z důvodu zajištění obživy svým rodinám.  

 

 

 

                                                      
87 V. Felbab-Brown, “Kicking the Opium Habit? Afghanistan’s Drug Economy and Politics since the 
1980s.”  
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4. Afghánistán po roce 2001 

 

 Dne 7. října 2001 zahájily Spojené Státy Americké společně za pomoci britských 

a posléze dalších koaličních jednotek masivní letecký útok na Afghánistán a jeho 

Talibánský militaristický režim. Koncem prosince Talibán opustil i své poslední pevnosti 

a stáhl se do bezpečných útočišť v sousedním Pákistánu, aby se mohl reorganizovat a 

připravovit se na zahájení douhé guerrilové války proti nově ustavené prozatimní 

afghánské vládě. Zajímavým a často opomíjeným faktem je, že říjnový spojenecký útok 

časově splýval  s tradiční dobou satby máku setého, která začíná koncem září a končí v 

půlce října. Tou dobou to bylo již 14 měsíců od zákazu produkce opia, ke kterému se 

vládní hnutí uchýlilo v červenci 2000 a který zanechal velké množství farmářů z 

venkovských oblastí v obrovských dluzích. 88  

 Účelem této kapitoly bude sledovat jednotlivé faktory, které vedly k oživení a 

následnému posílení drogového průmyslu a určit typ a míru zapojení jednotlivých 

zainteresovaných aktérů, kterými jsou zločinecké skupiny a syndikáty, v této době již 

opoziční povstalecké hnutí Talibán, organizace tvořené tzv. warlords a představitelů 

státních autorit. Nastíněn bude vývoj situace po roce 2001 s důrazem na politické 

implikace, a také na makroekonomické dopady s tím spojené. Následovat bude analýza 

zapojení jednotlivých aktérů a závěrečné zhodnocení.  

 Jak bylo zmíněno v úvodu a jak také napovídá první kapitola představující 

teoretický rámec a koncept se, kterým tato práce operuje, účelem je potvrzení či 

                                                      
88 Důvodem byl tzv. salaam systém, který spočíval ve vyplácení peněz za vyprodukovanou sklizeň, a to s 
předstihem a za tu nejnižší tržní cenu, což farmáře přivádělo do potíží a dluhů v případě neúspěšné úrody. 
Více viz Henman, Lewis, Maylon, Big Deal: The Politics of Illicit Drugs. 
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vyvrácení hypotézy, že organizovaný zločin je jedním z důležitých faktorů přispívajících 

k procesu úpadku státu. O to a také o zodpovězení výzkumné otázky zda může být 

organizovaný zločin považován za faktor, který prohlubuje nefunkčnost afghánského 

státu a znemožňuje tak jeho opětovné budování, se bude snažit právě tato kapitola.  

 

4.1. Obnovení opiového průmyslu v období 2002-2007 

 

 V lednu 2002 oznámila prozatimní afghánská vláda (AIA - Afghan Interim 

Administration) , že produkce opia je ilegální a ne-islámská, a postavila ji mimo zákon 

tak, jak to v roce 2000 udělala také tehdejší vláda hnutí Talibán. 89 Společně s produkcí 

byla zakázána také výroba heroinu, přeprava narkotik i jejich konzumace. Vláda vydala 

tato tvrdá a přísná opatření, i když si byla vědoma toho, že jejich naplnění je téměř 

nemožné, vzhledem k tomu, že až na hlavní centra země nedisponovala potřebnou 

autoritu a kontrolou nad územím. Produkce opia se téměř okamžitě znovu nastartovala a 

také laboratoře na výrobu heroinu byly uvedeny do opětovného provozu. 90 Se zahájením 

invaze byla zahájena také mezinárodní iniciativa pro boj s organizovaným zločinem resp. 

produkcí a obchodováním s narkotiky pod záštitou britské vlády. Díky tomuto programu 

se podařilo zničit přibližně 16 500 hektarů makových polí z  celkových odhadovaných 80 

000 hektarů plánované úrody v roce 2002. 91 Toto mezinárodní úsili sice pomohlo 

částečně přibrzdit opět vzrůstající vliv tzv. warlords a velitelů napojených na drogový 

průmysl, na druhou stranu spojenci v čele se Spojenými Státy jasně deklarovali, že boj s  
                                                      
89 S. Maloney, “On a Pale Horse? Conceptualizing Narcotics Production in Southern Afghanistan and its 
Relationship to the Narcoterror Nexus.” 
90 V tradičních regionech opiové produkce na východě země se produkovalo 70-100Kg heroinu za týde v 
hodnotě přinližně 600.000$. S. Maloney, “On a Pale Horse? Conceptualizing Narcotics Production in 
Southern Afghanistan and its Relationship to the Narcoterror Nexus.”s.208.  
91 Felbab-Brown, Shooting up: Counterinsurgency and the War on Drugs. s.133.  
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organizovanou zločinnou činností není součástí amerických vojenských plánů pro 

Afghánistán. 92  Výjímečná nebyla dokonce ani občasná spolupráce s lidmi či vlivnými 

skupinami napojenými na opiový průmysl za účelem efektivnějších protiteroristických 

misí, jež měly za úkol odstranit vysoko postavené členy skupiny Al Qaeda a také vůdce 

hnutí Talibán. 93 Pěstování máku setého a celkový proces produkce a prodeje opia se stal 

nedílnou součástí a nutnou podmínkou funkčního chodu ekonomiky ve venkovských 

oblastech, a to až do té míry, že zahraniční specialisté na boj s organizovaným zločinem 

radili zdržet se  radikálních ozbrojených zásahů, protože ty by zainteresované farmáře a 

jejich rodiny jednoznačně popudily proti prozatimní afghánské vládě a nahrály Talibánu, 

který by toho okamžitě využil ve svůj prospěch. 94 Americké a další spojenecké 

mezinárodní jednotky na území Afghánistánu zaujímaly tzv. laissez-faire přístup  a 

docházelo dokonce k propouštění některých významných osob zapojených do opiového 

průmyslu. 95 Kromě poměrně laxního přístupu spojenců působily také další vlivy, které 

podporovaly a přiživovaly opětovný růst organizované zločinné činnosti. Jednalo se o 

vnitřní socio-ekonomické faktory jako extrémní chudoba, nedostatek zemědělských 

expertů a techniků, masivní přísun uprchlíků navracejících se zpět do země a neexistence 

potřebné právní infrastruktury. Ve prospěch opiového průmyslu nahrával fakt, že nabízel 

obyvatelstvu, již tak trpícímu chudobou, potřebnou sociální a ekonomickou oporu, kterou 

slabý a zhroucený stát nebyl schopen nabídnout. Zemědělci žijící ve venkovských 

obalstech se stali na produkci opia a tzv. salaam systému závislí. Získávali díky němu 

                                                      
92 “We are not a drug task force. That’s not part of our mission.” T. McGirk, “Drugs, What Drugs?”.  
93 Peters, “Seeds of Terror: How Heroin is Bankrolling the Taliban and Al Qaeda”.  
94 S. Maloney, “On a Pale Horse? Conceptualizing Narcotics Production in Southern Afghanistan and its 
Relationship to the Narcoterror Nexus.” s. 208.  
95 Jednalo se naříklad o Hajji Juma Khana či Hajji Bashir Noorzai. Viz “Afghanistan’s Narco war: 
Breaking the Link Between Drug Traffickers and Insurgents.” Committee on Foreign Relations Report, 
August 10, 2009.   
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protředky potřebné k přežití zimy pro své rodiny, což značně oslabovalo jejich loajalitu 

vůči státním autoritám a státu jako takovému a posouvalo je směrem k organizacím tzv. 

warlords a dalších náboženských a militantních vůdců zapojených do ilegálního 

organizovaného opiového průmyslu.   

 Hnutí Talibán, které se uchýlilo do ústraní  a ukrylo se v relativním bezpečí v 

sousedním Pákistánu začalo znovu oživovat napojení na kriminální skupiny a 

překupnické sítě za účelem finanční pomoci a podpory v boji s novou afghánskou 

prozatimní vládou a spojeneckými jednotkami v zemi přítomnými. 96 I když bylo hnutí 

Talibán podceňováno svými spojenci v teroristické organizaci Al Qaeda, kvůli rychlé a 

poměrně jasné prvotní porážce, kterou mu uštědřily spojenecké jednotky ke konci roku 

2000, situace nabrala jiný směr ve chvíli, kdy se do jeho čela postavili známí a úspěšní 

vojenští vůdci Mullah Dadulah Lang a Jalaluddin Haqqani. 97 Dadulah Lang zahájil a v 

období 2002 až 2004 vedl ostrou kampaň podporující hnutí Talibán. Cestoval napříč 

celým Pákistánem a snažil se získat jak finanční prostředky tak nové členy a bojovníky. 

98 Vysoce postavení velitelé a představitelé Talibánu zapojení do opiového průmyslu 

objevili nedostatky a trhliny ve strategiích boje s organizovaným zločinem 

mezinárodního společenství a úspěšně jich využívali. V oblastech, kde mělo docházet k 

nucené likvidaci opiových polí, se snažili destabilizovat místní komunitu tak, že úřednící 

a další autority, kteří měli na tento proces dohlížet, již nebyli nadále schopni provádět 

svou službu. 99 Mullah Dadullah slíbil ochranu všem zainteresovaným farmářům, což mu 

                                                      
96 G. Peters, “The Taliban and the Opium Trade” in Decoding the New Taliban “ Insight from the Afghan 
Field.  
97 A. Guistozzi. “Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan”. s.86-87.   
98 G. Peters, “The Taliban and the Opium Trade” in Decoding the New Taliban “ Insight from the Afghan 
Field 
99 Více viz A. Guistozzi. “Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan” s. 
107. 
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logicky zajistilo velkou popularitu a podporu běžného obyvatelstva. Jinými slovy 

zapojení do ilegální organizované činnosti posilovalo legitimitu hnutí Talibán, neboť to 

zajišťovalo spolehlivý zdroj obživy pro rozsáhlou část obyvatelstva. 100 Zajímavý je fakt, 

že se tito vůdci těšili přízni a loajalitě obyvatelstva, i když pouze velice malá část zisku 

pocházejícího z drogového průmyslu byla znovu investována do místních komunit, 

veřejné služby či rozvoje infrastruktury.  

 Hnutí Talibán v období 2002 až 2006 silně podporovalo opětovný rozvoj  

opiového průmyslu, především ze strategických důvodů. V první řadě hrály roli 

ekonomické motivy, kdy Talibán usiloval o znovu získání finančních zdrojů a 

ekonomické stability. 101 Prostředky, kterými toho mělo být dosaženo, nebyly příliš 

důležité, takže kriminální aktivity včetně obchodování s narkotiky či únosů se staly 

naprosto přijatelnými a schůdnými, pokud s sebou přinášely krátkodobý zisk. Opomenuty 

by však neměly být ani politické motivace vůdčích představitelů Talibánu, kteří si byli 

vědomi, že podáním pomocné ruky farmářům, kteří procházeli těžkým obdobím 

agresivního tlaku ze strany prozatimní afghánské vlády snažící se o zničení opiového 

průmyslu v zemi, se jim otevře cesta k venkovským zemědělským oblastem, které 

nabízejí bezpečná útočiště s podporou veřejnosti. 102 Tento nárust přízně, loajality a 

veřejné podpory dával hnutí Talibán rozsáhlou svobodu k provádění svých operací, 

poskytoval zpravodajské a podpůrné sítě napříč venkovskými oblastmi a upevňoval také 

vzájemnou důvěru mezi organizovanými kriminálními skupinami a vzbouřenci. V tomto 

                                                      
100 V. Felbab-Brown, “Kicking the Opium Habit? Afghanistan’s Drug Economy and Politics since the 
1980s.” 
101 A. Guistozzi. “Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan”. 
102 G. Peters, “The Taliban and the Opium Trade” in Decoding the New Taliban “ Insight from the Afghan 
Field. 
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období došlo také k vybudování spolehlivých útočišť přímo na území Afghánistánu, a to 

převážně v jižních provinciích Helmand, Kandahar, Farah, Uruzgan či Zabul. 103 

 Další ozbrojenou skupinou napojenou na organizovaný zločin, respektive opiový 

průmysl, bylo hnutí Hezb-i-Islami, uskupení, jež hrálo důležitou roli v historii pěstování 

opia a jeho dalšího využití k výrobě morfinu či heroinu v průběhu již od počátku 80. let . 

104 Uskupení Hezb-i-Islami, napojené na Kábulskou univerzitu, mělo kromě prodeje 

surového opia pod kontrolou také šest laboratoří na výrobu heroinu v Kho-i-Sultan na 

jihovýchodě Pákistánu, ve kterých se zpracovávalo surové opium vypěstované v 

afghánské provincii Helmand. 105 Spekuluje se také o tom, že vojenští velitelé tohoto 

hnutí zorganizovali vraždu Mullaha Nasim Akhundzada v roce 1990, který byl jednou z 

nejvýraznějších postav drogového průmyslu a jehož smrt nastartovala období bojů mezi 

jednotlivými zločinnými skupinami působícími především v provincii Helmand. 106 

 Dalšími významnými aktéry byly kriminální syndikáty, tzv. warlords a jejich 

milice a vlivní představitelé oficiální moci napojení na opiový průmysl. Jak již bylo výše 

zmíněno, důležitým fenoménem propojujícím organizovaný zločin a proces oslabování 

státu je korupce. Trend napojení oficiálních vládních představitelů na opiový průmysl 

pokračoval také s nástupem prozatimní afghánské vlády. Její vysocí představitelé, včetně 

prezidenta Karzáího, využívali vlivné postavy kriminálních syndikátů a tzv. warlords 

                                                      
103 A. Guistozzi. “Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan”. 
104 Hezb-i-Islami v překladu znamená Islámská strana. Jedná se o islamistickou organizaci, která se 
proslavila bojem s marxistickou vládou Afghánistánu a se sovětskou armádou po její invazi do země. 
Uskupení bylo a je napojené na Kábulskou univerzitu, kde bylo také v roce 1975 založeno. Hezb-i-Islami 
se v 80. letech vyvinulo v jedno z nejrozsáhlejších hnutí odporu a své aktivity sponzorovalo  z finančních 
prostředků pocházejících z obchodu s narkotiky. Více viz G. Hekmatyar, “An Afghan Trail from Jihad to 
Terrorism.”  
105 B. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International 
System. s.199.  
106 Felbab-Brown, Shooting up: Counterinsurgency and the War on Drugs. s.120-121.  
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organizací k získávání podpory veřejnosti,  pomoci v boji s hnutím Talibán, a také 

kontroly nad oblastmi závislými na produkci opia, jako například provincie Helmand.   

 

 

 

 

 

Opium Cultivation and Insecurity in Afghanistan, 2009 107 

 

 

4.2. Možné druhy zapojení do organizované zločinné činnosti 

 

 Pro analýzu vztahu mezi organizovaným zločinem respektive opiového průmyslu 

na proces úpadku afghánského státu je důležité pochopení možných druhů zapojení 

                                                      
107 UNODC, Crime and Instability. February 2010.  
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jednotlivých zainteresovaných aktérů do opiového průmyslu, jejich přesné funkce, 

motivace a také zisky, které jim podílení se na ilegální zločinné činnosti přináší. Ty 

budou poté podrobněji analyzovány v následující kapitole.  

 

 

 

 

4.2.1. Zdanění 

 

 Jedná se o zřejmě nejvíce pasivní formu podílení se na opiovém průmyslu. 

Zdanění ilegální činnosti zapadá do strategie, jak získat ekonomické prostředky z již 

dostatečně zchudlého obyvatelstva závislého na výrobě a prodeji narkotik. Islámistická 

hnutí jako Talibán či Hezb-i-Islami využívají tyto činnosti také ve své náboženské 

rétorice. Kromě tzv. zakaat, což je tradiční islámský způsob dobrovolných darů, aplikují 

na pěstování máku setého, potažmo opia tzv. ushr, klasickou zemědělskou daň. 108 

 

4.2.2. Praní špinavých peněz 

 

 Podobně jako u zdanění se jedná o pasivní zapojení do organizované zločinné 

činnosti, které je navíc velice důležitým pojítkem mezi legálními a ilegílními finančními 

transakcemi. Zisky z afghánského drogového průmyslu jsou prány především 

                                                      
108 G. Peters, “The Taliban and the Opium Trade” in Decoding the New Taliban “ Insight from the Afghan 
Field.  
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prostřednictvím klasického legálního obchodování, tzv. hawala 109 platebního systému, či 

skrze jednoduchou výměnu narkotik za jiné zboží či služby. 110 Vzhledem k tomu, že je 

směnný hawala systém založen na naprosté anonymitě a důvěře v rámci určité komunity, 

je velice obtížné jej sledovat jakožto předmět výzkumu. I přesto se E. Thompson, která se 

studiem tohoto systému podrobně zabývala, podařilo vypozorovat a potvrdit výpověďmi 

zainteresovaných hawaladers, že v měsících, kdy je opium ve stádiu růstu, tedy v únoru, 

březnu či dubnu, je příliv hotovosti zanedbatelný ve srovnání s obdobími přibližně od 

dubna do prosince, kdy farmáři dostávají vyplaceny zálohy za budoucí sklizeň a období 

od konce dubna do června, kdy je opium připraveno k obchodování. 111 I když v 

posledních letech došlo k postupnému budování bankovního systému, systém hawala si 

stále drží svou výsadní pozici a je využíván všemi zainteresovanými aktéry k převodům 

hotovosti. Oficiální banky totiž díky četným skandálům nejsou schopny získat důvěru 

veřejnosti.112  

 Surové opium, jako takové, je mezi farmáři a zemědělci využíváno jako druh 

měny, za niž směňují základní komodity, jakými jsou čaj, cukr, či další potraviny. Je 

možné směnit i kvalitnější a cennější morfín či finální heroin, ten ovšem bývá 

obchodován za zbraně, munici a výbušniny.  

 

                                                      
109 Hawala je systém převodu peněz, který funguje nezávisle na bankovním systému a je založený na 
důvěře v rámci komunity. Tzv. hawaladar přijímá hotovost a jeho spolupracovníci na daném místě, kde je i 
určený příjemce vyplatí tuto danou částku, ze které je sražen minimální poplatek. V dnešní době je systém 
využíván především pro značnou rychlost, pro velmi nízké poplatky a také značnou anonymitu. Nahrazuje 
bankovní systém tm, kde neexistuje nebo je z jakéhokoliv důvodu nedostupný.  
110 J. Cassara, A. Jorish, “The Afghan Transit Trade: How the AF/PAK Drug Lords and Terrorists Are 
Moving Money and Transferring Value”. 
111 E. Thompson, “The Nexus of Drug Trafficking and Hawala in Afghanistan.” in Afghanistan’s Drug 
Industry: Structure, Functioning, Dynamics and Implications for Counter-Narcotics Policy.  s.163.  
112 J. Goodhand, D. Mansfield, “Drugs & (Dis)Order: A Study of the Opium Economy, Political Settlement 
and State building in Afghanistan”. 
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Estimated Percentage of Drug-related Funds in Provincial Hawala 113 

 

 

4.2.3. Ochrana a záštita nad organizovaným zločinem 

 

 Ochrana drogového průmyslu jako například ozbrojené doprovody konvojů 

převážejících zboží či zajišťování bezpečnosti v rámci určitého teritoria může být 

zajišťována jak aktéry, kteří jsou na obchod s narkotiky napojeni pouze částečně, tak těmi 

plně zapojenými a angažovanými. Jsou známy případy, kdy drogoví překupníci na jihu 

                                                      
113 UNODC, Afghanistan’s Drug Industry: Structure, Functioning, Dynamics and Implications for Counter-
Narotics Policy.  
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Afghánistánu zásobovali hnutí Talibán vozidly, mobilními telefony, zbraněmi či 

výbušninami, výměnou za ochranu jejich továren a laboratoří. 114 Podle zprávy 

ministerstva financí Spojených Států například síť kolem jednoho z největších 

překupníků provincie Helmand Haji Agha Jan Alizaiho poskytovala úkryt a dopravu 

bojovníkům hnutí Talibán výměnou za zajišťování ochrany skladů s narkotiky. 115 

Talibán se angažoval natolik, že v určitých oblastech, ve kterých měl tradičně silný vliv, 

vyvíjel vlastní iniciativu a výhruškami smrtí se snažil varovat farmáře před poslechnutím 

vládních nařízení zakazujících produkci opia. 116  

 V oblastech, ve kterých nemělo hnutí Talibán takový vliv a sílu, využívaly 

zločinné syndikáty k ochraně svého podnikání různé nezávislé ozbrojené skupiny. Jedním 

z příkladů je Haji Juma Khan, jedna z hlavních postav afghánského drogového průmyslu, 

který si udržoval bezpečnostní kontingent zhruba 15.000 mužů, mající za úkol chránit 

jeho dodávky narkotik na jihovýchodě Afghánistánu a také na území Íránu. 117  

 Tyto neoficiální ilegálně působící ozbrojené skupiny, podobně jako bojovnící 

hnutí Talibán, často disponují velmi kvalitním vybavením schopným konkurovat  

běžným vojenským složkám a jejich využíváním tak zločinné organizace narušují 

monopol státu na legitimní užití síly v poměrně velkém měřítku.  

 

 

 

                                                      
114 G. Peters, “How Opium Profits the Taliban”. s. 19. 
115 “Treasury Designates Narcotics Traffickers in Afghanistan As Specially Designated Global Terrorist 
For Their Ties to the Taliban”, U.S. Department of Treasury. Press Statement TG-927.  
116 Jednalo se především o provincii Helmand, tradiční region zapojený do drogového průmyslu a zároveň 
se silným postavením Talibánu. Více viz H. Milli, “Afghanistan’s Drug Trade and How it Funds Taliban 
Operations”. Terrorism Monitor 5. 
117 G. Peters, Seeds of Terror: How Heroin is Bankrolling Taliban and Al Qaeda. s.153-154.  
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4.2.4. Směna narkotik za zbraně 

  

 V období kolem roku 2007 došlo k posunu v míře zapojení Talibánu do opiového 

průmyslu. V určitých oblastech hnutí zahájilo vlastní zpracovávání surového opia. 

Jednalo se především o teritoria v provincii Helmand, kterou měl Talibán pod kontrolou a 

kde se těšil výsadnímu postavení a podpoře obyvatelstva. Podle zprávy úřadu OSN pro 

kontrolu organizovaného zločinu a jeho předsedkyně Christiny Oguz Talibán v roce 2008 

zahájil také provoz přibližně 60 laboratoří na výrobu heroinu, jehož prodej přináší 

nesrovnatelně vyšší zisky. 118  

 Podstatným elementem v rámci opiového průmyslu je také proces směny 

vyprodukovaných narkotik za zbraně, munici a výbušniny na černém trhu. Mezi 

nejznámější a nejvyužívanější pašerácké cesty patří ty v provinci Kunduz a Badakhshan 

na severu země, kde leží hranice s Tádžikistánem. Opium vyprodukované většinou v 

provincii Helmand je tam nikoliv prodáno ale směněno za samopaly AK-47,  raketové 

střely RPG či muniční schránky 7,62x39. 119 Ty ve velkém dodávájí ruské organizované 

zločinné skupiny. Spojenečtí úředníci a bezpečnostní experti působící v Afghánistánu 

odhadují, že přibližně 70% tohoto ilegálního zboží je do země dováženo po běžných 

cestách, což jasně svědčí o  přebujelé zkorumpovanosti , která proniká do místních úřadů, 

vojenských i policejních složek. To umožnuje masivní příliv ilegálních zbraní do země, 

které jsou poté využívány v boji proti koaličním a oficiálním afghánským silám a 

příspívají k dalšímu podrývání a úpadku státu. 120  

 

                                                      
118 “Opium and the Afghan Insurgency.” Jane’s Terrorism and Security Monitor. September 2008.  
119 J. Starkey, “Drug for Guns: How the Afghan Heroin Trade is Fueling the Taliban Insurgency”.  
120 “Opium and the Afghan Insurgency.” Jane’s Terrorism and Security Monitor. September 2008.  
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4.2.5. Politická ochrana, korupce a drogové syndikáty 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, ochranu konvojů s ilegálním zbožím či zajištění 

bezpečnosti skladů a laboratoří na zpracovávání surového opia ve většině případů 

poskytují výměnou za  zásoby, zbraně a finanční prostředky bojovníci hnutí Talibán. 

Svou roli ovšem hrají také zkorumpované policejní složky, které často využívají služební 

vozidla k podpoře organizované ilegální činnosti spojené s drogovým průmyslem. 

Úplatky a vyděračství jsou samozřejmě četnější v oblastech poblíž překupnických cest. 

Podle jednoho z vyšších důstojníků afghánské policie je téměř nemožné zkorumpované 

policisty, kteří se podílejí na ilegálních aktivitách, vypátrat a potrestat. Využívají faktu, 

že jsou uniformovaní a mají k dispozici služební vozidla, mohou tedy působit, aniž by 

vzbudili jakékoliv podezření. 121 Podobné zkušenosti s policejními složkami vyjádřil také 

níže postavený bojovník hnutí Talibán. Podle jeho výpovědi oficiálné představitelé v 

určitých oblastech vybírají poplatky výměnou za ochranu opiových polí. Podporují 

farmáře v jejich činnosti, neboť jsou si vědomi značných zisků, které jim to přinese. 122 

Mnoho vlivných a vysoce postavených vládních představitelů bylo opakovaně obviněno z 

podílení se na opiovém průmyslu. Často také vyvstává otázka zda toto propojení 

oficiálních vládních struktur a organizovaných zločinných skupin činí z Afghánistánu 

tzv. narko-stát. 123  

 Pravděpodobně nejvíce zainteresovaným aktérem s nejvyšší mírou zapojení do 

opiového průmyslu jsou organizované kriminální společenství a syndikáty. Jedná se 

                                                      
121 J.Wright, “The Changing Structure of the Afghan Opium Trade”. s.8.  
122 G. Salmon. Poppy: Life, Death, and Addition Inside Afghanistan’s Opium Trade. s. 318.  
123 G. Salmon. Poppy: Life, Death, and Addition Inside Afghanistan’s Opium Trade. s. 318. 
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většinou o vlivné a početné rodiny často se věnující také legální podnikatelské činnosti, 

což slouží jako prostředek k praní finančních zisků pocházejících z ilegálního 

obchodování a také to poskytuje potřebné krytí. Tyto skupiny mají vazby jak na 

militantní povstalecká hnutí, tak na oficiální vládní představitele.    Jejich motivy jsou 

čistě ekonomického charakteru a primárním zájmem jsou finanční zisky a rozšiřování 

osobního bohatství. To je ovšem často vede ke spolupráci s ostatními aktéry, kteří však 

mají také politické zájmy a motivy a společně podporují a prohlubují proces oslabování a 

úpadku oficiálních vládních struktur, z čehož následně profitují všichni zainteresovaní.  

 

4.2.6. Shrnutí 

 

 Vývoj a vliv afghánského opiového průmyslu závisí jak na jednotlivých 

aktérech,do něj zapojených, tak také na určitých vnějších faktorech. Těmi jsou v první 

řadě naprostý kolaps státu, ke kterému došlo v roce 2001, s ním spojená slabá kontrola 

státních struktur nad většinou afghánského území a také silná poptávka na trhu s 

narkotiky a výrazné snížení produkce opia v oblasti jihovýchodní Asie.  

 Aktéři organizované zločinné činnosti byli pro účely této práce rozděleni do čtyř 

základních skupin, a to povstalecká hnutí, organizace tzv. warlords, kriminální 

společenství a syndikáty a představitelé oficiálních státních struktur. Zapojení do 

opiového průmyslu přináší všem určité zisky. V případě militantních povstaleckých 

hnutí, zastoupených v období po roce 2001 například hnutím Tlibán či Hezb-i-Islami, se 

jedná především o zisk a navýšení politického kapitálu v podobě podpory a loajality 

veřejnosti, dále potom o svobodu pohybu a o snazší přístup k lidským zdrojům a 
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finančním ziskům. Podobně také u všech ostatních aktérů jsou hlavní motivací a 

benefitem finanční zisky, dále potom územní kontrola.  

 

 

4.3. Hlavní aktéři - podrobná analýza 

 

 Jak již bylo výše několikrát zmíněno, problematika opiového průmyslu sužuje 

Afghánistán  ve větším měřítku přibližně od 80. let minulého století. Prudký nárust 

organizované zločinné činnosti úzce souvisel se sovětskou invazí do země, jež byla 

nastartována ke konci roku 1979.  Bohužel i dnes, více jak o čtyřicet let později, 

Afghánistán čelí vleklému období sociální a politické nestability, ve které hraje opiový 

průmysl stěžejní roli.  Trvalý konflikt, neefektivní vláda a obecně rozšířená korupce, to 

vše jsou fenomény, které obtížnou situaci dále utužují a účině brání jakýmkoliv pokusům 

o opětovné budování funkčního státu. Je nutné zmínit, že všechny tyto nepříznivé vlivy 

jsou přímo poháněny a přiživovány obchodováním s narkotiky a celým drogovým 

průmyslem jako takovým. Navzdory již téměř deset let trvající přítomnosti vojenských 

jednotek Spojených Států Amerických a jejich spojenců v rámci NATO, veškerá opatření 

v rámci boje proti organizovanému zločinu, ve snaze zbavit Afghánistán tohoto 

dlouhodobého a vážného problému, selhala. Podobně jako v ostatních zemích trpících 

rozbujelým organizovaným zločinem, také v Afghánistánu se jednotlivé zainteresované 

skupiny vyvinuly ve vlivné aktéry disponující ekonomickou a politickou silou.  

Alarmující je také poměrně vysoká angažovanost představitelů oficiálních vládních 

struktur vypovídající o vysoké míře korupce, která v zemi panuje.  
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 Čtyři základní skupiny aktérů  již byly výše určeny. Jsou jimi  povstalecká hnutí, 

organizace tzv. warlords, kriminální společenství a syndikáty a představitelé oficiálních 

státních struktur. Tato kapitola se bude zabývat jejich podrobnou analýzou. Každá 

skupina bude představena samostatně a bude analyzována její postavení a role v celém 

procesu, a to také s pomocí  historického kontextu, který byl již výše nastíněn 

 

4.3.1. Povstalecká hnutí - Talibán 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, poté, co byla druhé polovině roku 2001 vláda Talibánu 

svržena spojeneckou invazí do země a hnutí bylo nuceno uchýlit se do ústraní, stalo se 

velkým podporovatelem drogového průmyslu. V období po roce 2002 organizovanou 

zločinnou činnost výrazně podporovalo a aktivně se do ní zapojovalo, a to čistě ze 

strategických důvodů. V první řadě se Talibán snažil o získání finančních prostředků a 

ekonomické stability a nehleděl příliš na prostředky, jakými tohoto cíle bude dosaženo. 

Podpora drogových syndikátů či náhodné únosy se staly akceptovatelnými, neboť 

přinášely potřebné krátkodobé zisky. Další motivací  pro účast tohoto povstaleckého 

hnutí na opiovém průmyslu bylo navýšení politického kreditu , a to především v jižních 

částech země.  Otevřená podpora farmářů závislých na pěstování máku setého, respektive 

produkci opia a jejich ochrana před ostrými akcemi prozatimní afghánské vlády, přinesla 

hnutí Talibán přízeň a loajalitu veřejnosti, a také možnost proniknout do venkovských 

oblastí nabízejících množství úkrytů. Podílení se na opiovém průmyslu přineslo Talibánu 

nejen poměrně velkou organizační svobodu, rozsáhlou informační a podpůrnou síť, ale 
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také množství dobře skrytých útočišť, logicky většinou v tradičních “opiových” oblastech 

jakými jsou provincie Helmand, Kandahar, Farah, Uruzgan, Nimroz či Zabul.  

 Dá se říci, že jedním z nejnebezpečnějších průvodních jevů interakce s opiovým 

průmyslem jsou technické znalosti, dovednosti a služby, které Talibán poskytuje jak 

zločinným organizacím v čele s drogovými syndikáty, tak organizacím tzv. warlords, což 

těmto aktérům umožňuje  provádět propracované útoky proti oficiálním vládním 

policejním či vojenským složkám, politickým a také  obchodním soupeřům a 

protivníkům. Příkladem jsou množící se útoky proti tzv. Poppy Eradication Forces (PEF) 

v již průběhu roku 2007. 124 Ty pokračovaly také v roce 2008, kdy úřad Organizace 

Spojených Národů zabývající se studiem a monitorováním drogového průmyslu a 

organzovaného zločinu jako takového (UNODC) zaznamenal 78 smrtelných útoků 

namířených na vládní zaměstnance a složky zodpovědné za boj s opiovým průmyslem. 

Ty byly způsobeny explozemi nášlapných min, použitím střelných zbraní  a v některých 

případech se jednalo i o útoky sebevražedných atentátníků. 125 Tzv. “narco-suicide 

terrorism” je jedním z průvodních jevů spolupráce hnutí Talibán se zločinnými 

organizacemi a stal se podstatným znakem násilí spojeného s opiovým průmyslem v 

Afghánistánu.  

 I když je zapojení Talibánu do aktivit oranizovaného zločinu v AFghánistánu 

prokazatelné,  hnutí jako takové ještě nedospělo do stadia, kdy by se stalo nezávislou 

zločinnou organizací s kapacitami k vlastní produkci, výrobě, zpracování a konečnému 

prodeji samotných narkotik. Důležitou roli zde hraje fakt, že angažovanost Talibánu v 

opiovém průmyslu není jeho prvotním a nejvyšším zájmem. Zisky z něj jsou samozřejmě 

                                                      
124 Detailněji viz Ch. Blanchard, “Afghanistan: Narcotics and US Policy”. Congressional Research 
Services. August 12, 2009. s. 40-41.  
125 UNODS, Afghanistan Opium Survey 2008. s.24.  
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důležitým zdrojem ekonomické stability a soběstačnosti pro lokálně působící skupiny 

především v provincii Helmand a také ve zbytku tzv. opiového pásu, hlavní cíle Talibánu 

jsou nicméně politické a ideologické a organizovaný zločin respektive opiový průmyslu 

jich pomáhá dosáhnout.  

 Celkově se dá říct, že produkce narkotik a jejich následný prodej či směna 

pomohla v zemi vytvořit prostředí šedé ekonomiky a také tzv. stínového státu, ve kterém 

se vytrácí jasná definice funkce oficiální vlády a je stěží rozpoznatelné, zda její 

představitelé konají v zájmu veřejnosti, či zda jde o pouhé naplňování vlastních osobních 

zájmů. Zapojení představitelů vlády do organizovaného zločinu a jejich vysoká 

zkorumpovanost je povstaleckým hnutím Talibán a jeho spojenci v opiovém průmyslu 

využívána k dalšímu podrývání autority oficiálních státních struktur. Útoky na 

mezinárodní protidrogové jednotky pak představují vážné bezpečnostní riziko pro zájmy 

Spojených Států a jeho spojenců v zemi.  

 

4.3.2. Oficiální státní aktéři   

 

 Jak již bylé výše několikrát zmíněno, vysoká úroveň tzv. procesu narkotizace, 

charakteristického stále rostoucím a postupujícím propojením představitelů oficiální 

vládní autority a opiového průmyslu, Afghánského státu je alarmující. Vztah mezi 

ozbrojenými ilegálními skupinami a státními aktéry se postupem času vyvinul v pevný a 

vzájemně výhodný svazek. Svou podstatnou roli zde samozřejmě mají ekonomické, 

politické a sociální faktory, které tomuto vývoji jasně nahrávají. Podobně jako 

organizované zločinné skupiny často spoléhají na své kontakty na vládních pozicích či v 
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policejních a vojenských složkách, státní aktéři především v takto oslabeném a 

nestabilním státě se opírají o podporu těchto ilegálních skupin, neboť jejich pomoc jim 

vynahrazuje nedostatečnou kontrolu nad teritoriem státu a také slabý a nefunkční soudní 

systém. Co se týče kriminálních aktivit, do nichž jsou státní aktéři zapojeni,  tak ty se 

neomezují pouze na produkci a prodej narkotik, ale zahrnují také pašování jakéhokoliv 

zboží, ilegální výběry daní, poskytování politické ochrany překupníkům a zločinným 

organizacím jako takovým, a také prodej majetku státu včetně, zbraní, munice, ale také 

paliv či zásob potravin. 126  

 Síla sítí organizovaného zločinu spočívá ve schopnosti proniknout mezi státní 

autority, ale také do struktur povstaleckých hnutí a vytvořit vzájemně výhodný vztah 

závislosti mezi všemi aktéry ilegálního drogového průmyslu.  127 Aby toho úspěšně 

docílily, využívají různé prostředky, a to postupné pronikání do státní byrokracie, korupci 

představitelů zákonodárné a soudní moci, vytváření spojenectví s různými ideologickými 

skupinami, provádění násilných zastrašovacích kampaní a především  využívají 

veškerých dostupných prostředků k narušování veškerých stěžejních funkcí státu. 128   

 Expert na narkotika a drogový průmysl jako takový David Masfield vypracoval 

studii založenou na rozsáhlé práci v terénu podle níž je velké množství Afghánců 

přesvědčeno, že současná vláda je v organizované zločinné činnosti respektive opiovém 

průmysl zapojena mnohem aktivněji než dřívější vláda Talibánu. 129 Tento obecný názor 

podpořilo také prohlášení  bývalého generálního prokurátora Abdul Jabbar Sabita, podle 

                                                      
126 T. Schwiech, “Is Afghanistan a Narco State?” 
127 L. Tullis, Handbook of Research on the Illicit Drug Traffic: Socioeconomic and Political 
Consequences. s.64.  
128 L. Tullis, Handbook of Research on the Illicit Drug Traffic: Socioeconomic and Political 
Consequences. s.64. 
129 D. Mansfield, “Where have ll the flowers gone? Assessing the Sustainability of Current reduction in 
Opium Production in Afghanistan,” Afghan research and Evaluation Unit, May 2010.  
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nějž bylo v roce 2008 vyšetřováno více jak 20 vysoce postavených úředníků zapojených 

do závažných kriminálních aktivit napojených na opiový průmysl. 130 Důkazem 

proniknutí organizovaného zločinu i do míst nejvyšších je také postava nevlastního bratra 

afghánského prezidenta Ahmeda Wali Karzaiho, který je západními pozorovateli a médii 

neustále obviňován z aktivní ochrany konvojů pašujících narkotika v oblasti jižního 

Afghánistánu. 131  

 David Jordan vytvořil ve své práci “Drug Politics: Dirty Money and 

Democracies” schéma popisující jednotlivé stupně tzv. narkotizace státu od počátečního, 

charakteristického korupcí nižších úředníků a poměrně vysokou veřejnou podporou 

produkce a konzumace narkotik, až po kritické či páté pokročilé stádium zahrnující 

korupci na těch nejvyšších státních pozicích, politickou ochranu organizovaného zločinu 

i aktivní zapojení státních autorit. 132 Současný Afghánistán by podle tohoto rozdělení v 

současné době odpovídal čtvrtému stupni na Jordanově stupnici.  S všudypřítomnými 

úplatky, obecně rozšířenou korupcí veřejných představitelů,  zastrašováním těch, kteří se 

do opiového průmyslu odmítají zapojit, či naopak častou infiltrací organizovaného 

zločinu do policejních či vojenských složek Afghánistán dokonce aspiruje na zařazení do 

poslední a nejzávažnějsí páté kategorie.  

 Stále přítomné jednotky Spojených Států a také jeho spojenců z NATO se stále 

více zaměřují na přenášení pravomocí nad správou země a s tím spojené zodpovědnosti 

na afghánskou vládu a její rostoucí byrokratický aparát a bezpečnostní složky. Tento krok 

ovšem značně ztěžuje výše analyzovaný vztah mezi organizovaným zločinem a 

                                                      
130 T. Schwiech, “Is Afghanistan a Narco State?” 
131 Více viz J. Risen, “Reports Link Karzai’s brother to Heroin Trade”., G. Smith, “Afghan Officials in 
Drug Trade Cut Deals across Enemy Lines”.  
132 D. Jordan, Drug Politics: Dirty Money and Democracies. s.121.  
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představiteli státní správy, který značně přispívá k ustavičnému podrývání státní autority 

a znemožňuje tak opětovné budování zhrouceného afghánského státu.  

 

4.3.3. Kriminální společenství a syndikáty 

 

 Ze všech čtyř aktérů zainteresovaných v afghánském opiovém průmyslu jsou 

kriminální společenství a syndikáty tou nejobtížněji popsatelnou skupinou, jejíž analýza 

je komplikovaná obtížným přístupem ke zdrojům a informacím. Vzhledem k vysokému 

propojení a prolínání jednotlivých aktérů je také poměrně složité odllišit organizované 

kriminální skupiny od povstaleckých hnutí či organizací tzv. warlords.   Tato kapitola se 

bude snažit o pochopení postavení  kriminálních společenství a jejich role v širším 

kontextu opiového průmyslu. 

 Původní název pro tato zločinná uskupení je “Murghabi mafia”, pojmenování 

podle  regionu vzniku stále ještě užívané především v odlehlých oblastech na 

severozápadě země. 133 Hlavní motivací pro účast zločinných syndikátů na opiovém 

průmyslu jsou ekonomické zisky, ale také zájmy osobního charakteru jako jsou prestiž či 

sociální postavení. Na rozdíl od povstaleckých hnutí či představitelů státní moci ve 

většině případů krmininální skupiny nedisponují politickými a ideologickými cíli či 

ambicemi. Ve strategicých úvahách některých konkrétních představitelů organizovaného 

zločinu se můžeme setkat s teritoriálními zájmy či aspiracemi ovšem v několikanásobně 

menším měřítku než jak je tomu například u povstaleckých hnutí, jejichž jednoznačným 

cílem je  získat pevnou kontrolu nad určitým územím a také nad politickými institucemi. 

                                                      
133 M. DuPee, “The Narcotics Emirate of AFghanistan: Armed Polities and Their Roles in Illicit Drug 
Production and Conflict 1980-2010.” s.98.  
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Podobné ambice mají také organizace tzv. warlords, kteří usilují nad kontrolu rozsáhlých 

oblastí ohraničených na základě náboženských, etnických či kmenových hranic. 134  

 Kriminální společenství a syndikáty operující v Afghánistánu si převážně udržují 

své domácí zaměření. Nicméně některé z nich, jenž disponují potenciálem pro vývoz 

zboží za hranice země, se zapojují také do sítí mezinárodního organizovaného zločinu. 

Jsou jimi například skupiny spojované se jmény jako Haji Juma Khan, Baaz 

Mohammad,Haji Bashir Noorzai či Haji Bagcho. 135 Můžeme říci, že jsou to právě 

zločinné organizace, jenž představují pomyslný most propojující jednotlivé aktéry, a to 

povstalecká hnutí, představitele oficiální státní moci a bežnou veřejnost, s ilegálním 

opiovým průmyslem založeným na produkci, zpracování a následném prodeji narkotik. 

Kriminální syndikáty si zachovávají svou pozici aktéra, o jehož přízeň a spolupráci 

usilují všechny ostatní skupiny, což je dobře vidět na  stupni nekončícího násilí spojeného 

s opiovým průmyslem a také s povstaleckými skupinami, státními představiteli a tzv. 

warlords.  

 

 

4.3.4. “Warlords” 

 

 Role warlords v afghánském drogovém průmyslu je stěžejní a nezlomná již od 

jeho počátků datujících se přibližně od 80. let minulého století. Jejich největší vliv a 

dopad na celkouvou situaci v Afghánistánu v současné době je dán jejich úzkými 

vazbami na centrální vládu a také na soukromý obchodní sektor. Vývoj tzv. organizací 

                                                      
134 Více viz A. Giustozzi, “Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan.”  
135 M. DuPee, “The Narcotics Emirate of AFghanistan: Armed Polities and Their Roles in Illicit Drug 
Production and Conflict 1980-2010.” s.98. 
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warlords byl spojen s procesem militarizace afghánské společnosi, ke kterému docházelo 

právě v průběhu 80. let. Od ozbrojených povstaleckých skupin je odlišoval zájem a 

zapojení do ilegálních aktivit spojených s  obchodováním na černém trhu, produkcí a 

pašováním narkotik a také kontrolou nad těmito ilegálními pašeráckými cestami. Velice 

podstatným faktorem spojujícím warlords s procesem úpadku státu je fakt, že některými 

svými aktivitami a především tím, že jsou schopny obyvatelstvu žijícímu na území 

spadajícím pod jejich vliv a kontrolu nabídnout zajištění bezpečnosti či soudních služeb, 

značně snižují vliv a moc centrální vlády. Tím přetvářejí tato území na jakési kvazi státy, 

ve kterých mohou dále vládnout podle svých představ.   

 Privatizace zajišťování bezpečnosti je skvělým příkladem toho, jak jsou warlords 

schopni zužitkovat a přeměnit na zisk výhody svého postavení, mezi něž patří moc, 

dostatek zbraní a také loajalita obyvatelstva. Zároveň tím silně podrývají autoritu 

oficiální vlády státu, neboť  tak poukazují na její neschopnost zajistit tuto službu svému 

obyvatelstvu, poukazují na nedostatečnou kontrolu nad daným územím a především 

připravují vládu o jeden ze stěžejních aspektů vládnutí, kterým je monopol na legitimní 

užití násilí. Co se týče teritoriálního rozmístění těchto skupin, většina z nich operuje v 

nestabilních a nedostatečně chráněných oblastech na jihu a jihovýchodě země, které jsou 

také logicky charakteristické svým vysokým zapojením do ilegálního opiového průmyslu.  

 Bezpečnostní situace v Afghánistánu po roce 2001, tedy po zahájení spojenecké 

invaze do země a svržení militantní a silně rigidní vlády hnutí Talibán, s sebou přinášela 

potřebu jednotek Spojených států tak NATO zplnomocnit a posílit vliv místních elit, 

soudců a dalších potenciálních spojenců nového afghánského státu. To vedlo k nástupu 

tzv. nouveau warlords. Jednalo se většinou o mladé osobnosti, jenž dosáhli vysokého 
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sociálního statusu díky svým schopnostem zajistit potřebné zboží a služby. 136  Jejich 

silná stránka je především v ochraně hlavních cest a projíždějících konvojů, zároveň však 

tyto milice také neustále soupeří o moc a autoritu s centrální vládou.  Využívají 

bezpečnostního vakua v zemi a zajišťování služeb jak oficiálním tak ilegálním entitám 

jim přináší obrovské zisky. Problematikou role warlords a jejich silného vlivu na 

bezpečnostní situaci v Afghánistánu se zabývala také zvláštní vyšetřovací skupina 

kongresu Spojených Států Amerických.  

 Moc organizovaných skupin warlords vychází předvším z jejich schopnosti 

zajišťovat a mít pod kontrolou bezpečnost v rámci území pod jejich vlivem. Za tuto službu 

získávají pravidelné platby od těch, kteří na tomto území pobývají, či jej přechodně 

potřebují ke svým aktivitám. Vzhledem k obrovskému omezení, které představuje naprosto 

nedostačující systém afghánských silnic, mají ty hlavní a dobře udržované a navíc 

chráněné cesty nedozírnou hodnotu. Důležitým faktorem je samozřejmě fakt, zda a do 

jaké míry jsou warlords schopni  bojovat s konkurencí a zajistit si jasný monopol 

kontroly. 137  

 Warlords mají pod kontrolou podstatnou část systému veřejných komunikací na 

jihu země, což ji přináší zisky z výběru speciálních neformálních daní od těch, kteří je 

využívají. To zahrnuje všechny vrstvy afghánské společnosti, nejen aktéry zapojené do 

ilegálních aktivit. Známým příkladem vlivného warlord je Abdul Wali Khan, který 

ovládá oblast Musa Qala v zapojení do opiového průmyslu proslulé provincii Helmand, 

                                                      
136 Příkladem mohou být velitelé Abdul Razziq či Matiulah Khan Popalzai, kteří byli do roku 2001 
prakticky neznámí, ovšem posléze se stali významnými postavami v čele ozbrojených skupin. Více viz M. 
DuPee, “The Narcotics Emirate of AFghanistan: Armed Polities and Their Roles in Illicit Drug Production 
and Conflict 1980-2010.” s.101. 
137 J. F. Tierney, Chair-Subcommittee on National Security and Foreign Affairs Committee on Oversight 
and Government Reform, U.S. House of Representatives. “Warlords, Inc. Extortion and Corruption Along 
the U.S. Supply Chain in Afghanistan. Report on the Majority Staff”. June 2010. s.21.  
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jenž je známý nejen svým zapojením do organizovaného zločinu, ale také spoluprácí s 

jednotkami NATO a amerického námořnictva. 138 

 Jak již bylo výše zmíněno, organizace warlords a jejich milice hrají ve struktuře 

afghánského organizovaného zločinu velice důležitou roli. Díky svému vlivu a oproti 

oficiální vládě viditelně větší kontrole nad některými částmi území o spoulupráci s nimi 

usilují nejen aktéři zapojení do ilegálního opiového průmyslu, ale také spojenecké 

jednotky NATO včetně těch amerických, které se na afghánském území snaží nastolit řád 

po pádu režimu hnutí Talibán, ke kterému došlo na konci roku 2001. Kombinace jejich 

politického vlivu, vojenský kapacit , technické kvalifikace a především překlenutí 

vládního monopolu na legitimní užití násilí  představuje jednu z největších hrozeb 

opětovnému budování afghánského státu a jeho budoucí stability.  

  

 

4.3.5. Shrnutí 

 

 Organizovaný zločin v podobě opiovového průmyslu Afghánistán provází již od 

80. let minulého století. Země s pohnutou historií si od 80. let minulého století prošla 

sovětskou okupací, dlouhotrvající občanskou válkou i vládou rigidního militantního 

islamistického hnutí Talibán, která byla ukončena invazí vojenských jednotek Spojených 

Států Amerických a jeho spojenců v rámci NATO. Po celou tuto dobu byl organizovaný 

zločin v podobě opiového průmyslu nedílnou součástí života země.  Afghánistán 

dlouhodobě čelí vleklému období politické i sociální nestability, jenž je charakteristické 

                                                      
138 A.Loyd, “Former Drug Lord Koka is Nato’s  New Porter Boy and Police Chief”.  
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přítomností trvajícího konfliktu, neefektivní vládou a v neposlední řadě také obecně 

rozšířenou kulturou úplatkářství a korupce. Všechny tyto fenomény nadále zhoršují už 

tak dostatečně složitou situaci a aktivně brání opakovaným pokusům o nastolení ztracené 

stability a opětovnému vybudování funkčního státu. Důvodem je fakt, že jednotlivým 

zainteresovaným skupinám zapojeným do organizované zločinné činnosti se v průběhu 

času podařilo vyvinout ve vlivné aktéry, a to nejen z ekonomického, ale také politického 

hlediska.  

 Značně alarmující fakt a zřejmě největší nebezpečí pro suverenitu afghánského 

státu jeho stabilitu a bezpečnost je stále postupující a stupňující se pronikání opiového 

průmyslu do státního aparátu. Dochází k tomu skrze již zmiňované prolínání se 

organizací warlords, povstaleckých hnutí i zločinných syndikátů s oficiální státní mocí. 

Všichni tito aktéři a jejich pozice a role v celkové struktuře afghánského organizovaného 

zločinu byli představeni v této podkapitole.  

 Podle schématu, které vytvořil D. Jordan je Afghánistán státem ve vysokém 

stádiu narkotizace. Nefunkčnost institucí, které by byly schopné kontrolovat všechny 

ozbrojené aktéry  a udržovat jejich disciplínu, dává prostor otevřenému konkurenčnímu 

boji, který mezi nimi panuje. Toto konkurenční prostředí podněcuje schopnosti jak 

válečných bojovníků tak jejich velitelů, kteří cíleně vytváří prostředí plné strachu a obav, 

jenž nutí běžné obyvatelstvo a místní vůdce podílet se na ilegální činnosti nebo alespoň 

vyhledávat ochranu, kterou jim stát není schopen zajistit. 

 Již zmiňované prolnutí organizovaného zločinu do státních struktur je velkou 

výzvou pro budování afghánského státu. Došlo k  němu díky  sociálním i historickým 

faktorům, především  v podobě určitých trendů a zákonitostí, které se vyprofilovaly v 
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průběhu téměř čtyřiceti uplynulých let. Afghánská společnost získala následkem událostí 

a změn odehrávajících se na jejich území stala značně radikální a militantní zaměření. 

Cíle a motivy většiny aktérů byly a jsou nejen ekonomického rázu, ale snaží se také o 

získání přístupu ke státním zdrojům a udržení úzkých vazeb na politickou sféru nezávisle 

na panujícím režimu.  Všechny tyto faktory mají za následek nerovnoměrný politický 

vývoj v zemi. Důkazem toho je fakt, že mnoho z 398 afghánských administrativních 

obvodů je pod správou a kontrolou různých skupin, ať už se jedná o stínovou 

administrativu hnutí Talibán či organizace místních warlords, kteří mají pod svou 

kontrolou mnoho částečně autonomních regionů.  

 Veškeří aktéři podílející se na organizované zločinné činnosti vstupují do celého 

procesu s určitými motivy a cíli a podle toho je definována jejich role a míra zapojení. 

Důvodem může být zisk finančních prostředků, zvyšování vojenských prostředků a 

schopností, navýšení politického kreditu, zisk sociálního postavení, prestiže a legitimity 

či teritoriální a mocenské zisky.   
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Závěr 

 

 Konec studené války a pád bipolárního světového řádu s sebou přinesl rozšíření 

klasického konceptu bezpečnosti a rozlišení mezi tzv. hard s soft bezpečnostními 

hrozbami. V souvislosti s těmito změnami se začalo hovořit o nových bezpečnostních 

rizicích, mezi něž lze zahrnout také organizovaný zločin a tzv. “zhroucené státy”.  

 Hlavním cílem této práce bylo na analýze Afghánistánu se zaměřením na období 

po roce 2001 prokázat existenci určitého kauzálního vztahu mezi fenoménem 

organizovaného zločinu a procesem úpadku státu. Pro zpracování výzkumné otázky zda 

může být organizovaný zločin považován za faktor, který prohlubuje nefunkčnost 

afghánského státu a znemožňuje tak jeho opětovné budování využila tato práce konceptu 

vystaveného na hypotéze zaměřené na propojení politických a ekonomických dopadů 

organizovaného zločinu a také na jednotlivé  zainteresované aktéry, míru jejich 

participace a motivací k účasti na organizované zločinné činnosti. Klíčová pozornost byla 

věnována  politickým funkcím organizovaného zločinu, mezi něž patří například kontrola 

nad určitými částmi území, napojení na teroristické skupiny či provádění alternativních 

zdrojů zajišťování bezpečnosti občanům a další.  

 Samotné analýze situace po roce 2001 předchází kapitola věnující se historii 

opiového průmyslu v zemi, která byla ve větší míře odstartována v roce 1979 s počátkem 

sovětské invaze a následné afghánsko-sovětské války. Představeni jsou zde nejen hlavní 

aktéři zapojení do opiového průmyslu, jimiž jsou  povstalecké skupiny, tzv. warlords, 

zločinné organizace a syndikáty a dále představitelé oficiální státní autority a moci, ale 
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také důležité politické a ekonomické faktory ovlivňující jejich vzájemné vztahy a celkový 

vývoj situace v zemi.  

 V následující hlavní a stěžejní kapitole věnující se situaci v Afghánistánu po roce 

2001 byli tito aktéři analzováni. Důraz byl kladen na míru jejich zapojení, motivy, a také 

benefity, které jim organizovaná zločinná činnost přináší. Zkoumáno bylo také to, jaký 

vliv a dopady má toto jejich propojení s opiovým průmyslem na funkčnost státu 

respektive na proces jeho úpadku.  

 První analyzovanou skupinou byly povstalecké organizace v čele s hnutím 

Talibán. To zaznamenalo v roce 2001 pád z vládnoucí pozice a bylo nuceno uchýlit se do 

ústraní a úkrytu v odlehlých a často dokonce i zahraničních oblastech. Tento vývoj 

situace jej vedl k opětovné podpoře drogového průmyslu. Talibán v tomto období 

usiloval o získání ekonomické stability, a to jakými prostředky toho bude dosaženo 

nehrálo příliš velkou roli. Hlavní nebezpečí plynoucí ze zapojení hnutí Talibán do 

opiového průmyslu je jeho neustálé podněcování a přiživování násilného konfliktu v 

zemi a dále také fakt, že hnutí na určitých částech území připravuje oficiální státní moc o 

loajalitu a podporu obyvatelstva, a také o kontrolu nad územím. 

 Důležitým problematickým faktorem narušujícím stabilitu afghánského státu a 

sabotujícím jakékoliv snahy o jeho opětovné budování je všudypřítomná korupce spojená 

s prorůstáním organizovaného zločinu do státních struktur. Kriminální aktivity, do 

kterých jsou zapojeni představitelé oficiální státní moci jsou různé. Neomezují se pouze 

na produkci a prodej narkotik, ale často zahrnují také pašování jakéhokoliv zboží, 

poskytování politické ochrany překupníkům a dalším aktérům opiového průmyslu, 

ilegální výběry daní, či prodej majetku státu včetně paliv a zásob potravin. Míra infiltrace 
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organizovaného zločinu do státních struktur v Afghánistánu je alarmující a veškeré výše 

zmíněné činnosti zásadním způsobem ovlivňují stabiliu státu a znemožnují konstruktivní 

snahy o jeho opětovné budování.  

 Další analyzovanou skupinou byly zločinecké organizace a syndikáty. Kriminální 

syndikáty jsou aktérém většinou s čistě ekonomickými motivy a cíli, o jehož přízeň 

usilují jak představitelé státní  moci, tak povstalecké hnutí Talibán či organizace 

warlords. Představují tedy jakýsi pomyslný most mezi jednotlivými zainteresovanými 

aktéry opiového průmyslu.  

 Podstatným a jedním z nejvíce nebezpečných faktorů a vlastnostní 

organizovaného zločinu je jeho schopnost připravit stát o kontrolu nad určitými částmi 

území, a také o monopol legitimního užití násilí.  Tzv. organizace warlords se vyznačují 

pevnou kontrolou nad územím, jenž spadá do sféry jejich vlivu, jsou schopny zajistit 

obyvatelstvu obživu tím, že jej zapojí do organizované zločinné činnosti a díky ziskům z 

opiového průmyslu jsou také schopné zajistit bezpečnost či soudní služby, což značně 

prohlubuje oslabení moci centrální vlády a podrývá to její autoritu.  

 Hlavní výzkumnou otázkou této práce bylo, zda může být organizovaný zločin 

považován za faktor, který prohlubuje nefunkčnost afghánského státu a znemožňuje tak 

jeho opětovné budování. Celková analýza byla zaměřena na politické funkce 

organizovaného zločinu jakými jsou kontrola nad určitými částmi území, napojení na 

teroristické skupiny, provádění alternativních zdrojů zajišťování bezpečnosti občanům, 

korupce a infiltrace do státních struktur či připravení oficiální vládní moci o monopol 

legitimního užití násilí. Analýza provedená v předchozí kapitole jasně potvrdila hypotézu 

definovanou v úvodu práce, a to že organizovaný zločin v kooperaci s ostatními 
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příčinami spouští a nadále umocňuje proces úpadku státu a znemožňuje jeho opětovné 

budování. Odpověď na výzkumnout otázku je tedy pozitivní. Případ Afghánistánu se 

silně militarizovanou společností, kde  je živobytí  velké části obyvatelstva závislé na 

účasti na drogovém průmyslu,  je toho jasným důkazem.  

 

Summary 

 

 The Master’s Thesis Organized Crime and Failed States Nexus - Afghanistan 

after 2001 attempted to understand the relation between the phenomenon of organized 

crime and failed states using the case study of Afghanistan in the period after the year 

2001. The analysis explored the economical and political factors and consequences with 

major interest in the different participants, their roles, the level of their involvement and 

the benefits they were gaining because of the crime activities. The results of the analysis 

of the Afghanistan case confirmed the hypothesis claiming that organized crime can be 

considered as one of the direct causes that triggers the process of state failure and 

prevents it from the recuperation by sabotaging the state building attempts.  
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1. Vymezení tématu diplomové práce a nastínění teoretického rámce 

 

 Ve své práci bych se ráda věnovala problematice organizovaného zločinu a jeho 

vlivu na tzv. zhroucené státy. Konkrétním studovaným případem bude Afghánistán po 

roce 2001.  

 

 Při zpracování tématu budu vycházet z teze, že organizovaný zločin je jeden z 

důležitých fenoménů mající vliv na zhroucení státu, vyjádřené v pracích hned několika 

současných autorů věnujících se této tematice. Teoretický podklad pro toto vyjádření 

budu čerpat především od Roberta I. Rotberga, Bruce W. Jentlesona, či v práci J. West. 

Ti se shodují na tom, že zhroucené státy představují značné bezpečnostní riziko a že 

organizovaný zločin je fenomén pevně spjatý s procesem úpadku tím, že přiživuje a 

zesiluje další bezprostřední příčiny vedoucí ke zhroucení státu a vytváří překážky pro 

opětovné nastolení funkčního státu. (1) Organizovaný zločin má podle této teorie nejen 

ekonomické, ale také politické funkce, které jasně napomáhají k totálnímu zhroucení 

některých slabých států. Patří mezi ně například kontrola nad určitými částmi území, 

napojení na teroristické skupiny, provádění alternativních zdrojů zajišťování bezpečnosti 

občanům a mnohé další. Tvrzení, že organizovaný zločin značnou měrou přispívá k 

oslabování a v některých případech až ke zhroucení států podporují také četné zprávy a 

studie vytvořené Organizací Spojených Národů.  

 

 Ve své práci si budu klást základní otázku, a to zda a jakým způsobem 

organizovaný zločin přispívá ke zhroucení státu a jak interaguje s dalšími příčinami 
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destabilizace a desintegrace. Předmětem výzkumu bude situace v Afghánistánu, a to po 

roce 2001, tedy po zahájení spojenecké invaze. Případ Afghánistánu byl vybrán neboť se 

jedná o jasný a pravděpodobně nejznámější případ zhrouceného státu, který se zároveň 

potýká s problémem tzv. drogové ekonomiky. Zisky z pěstování a následného prodeje 

opia tvoří více jak 50 procent HDP země.  

 

2. Výzkumná otázka 

 

 Výzkumnou otázkou tedy bude, zda můžeme považovat organizovaný zločin za 

faktor, který prohlubuje nefunkčnost afghánského státu a znemožňuje tak jeho opětovné 

budování.  

 

3. Cíl práce 

 

 Cílem mé práce bude vysvětlit vliv organizovaného zločinu na v současné době 

velmi aktuální fenomén nefunkčního zhrouceného státu zastoupeného Afghánistánem.  

Na začátku bude třeba definovat jak organizovaný zločin tak zhroucený stát, zasadit je do 

již výše zmíněného teoretického rámce a analyzovat jejich propojení. Poté přistoupím k 

samotnému studiu případu Afghánistánu, u nějž se budu snažit dokázat existenci 

kauzálního vztahu mezi oběma fenomény.  
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4. Hypotéza 

 

 Organizovaný zločin díky tomu, že působí jako na zisk orientovaná organizace a 

přirozeně tak chrání své území, zisky a připravuje stát  o monopol legitimního užití násilí 

přispívá k destabilizaci afghánského státu a dále ji prohlubuje. 

 

5. Metoda zpracování tématu 

 

 Práce bude koncipována jako instrumentální případová studie, pro niž je 

charakteristická existence určitého kauzálního vztahu, neboť vychází z ontologického 

předpokladu, že sociální svět se řídí určitými pravidly a je protkán příčinnými 

mechanismy. (2) 

 

 Po úvodním představení teoretického rámce se budu věnovat samotné případové 

studii.  Jako nezávislou proměnnou jsem si zvolila organizovaný zločin a závislou 

proměnnou bude tzv. zhroucený stát. Při samotné operacionalizaci proměnných jsem se 

zaměřila na faktory vycházející z výše zmíněného teoretického rámce, které lze u obou 

fenoménů dobře sledovat a na základě toho pak potvrdit či vyvrátit existenci kauzálního 

vztahu.  

 

 Zhroucený stát, představující závislou proměnnou, je charakteristický 

nedostatečnou kontrolou nad vlastním územím či alespoň jeho částí, neschopností zajistit 
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základní blahobyt obyvatelstva a vyznačuje se také ztrátou monopolu na legitimní užití 

násilí.  

 

 Organizovaný zločin v Afghánistánu představuje převážně nelegální obchod s 

narkotiky, který mají pod kontrolou tzv. warlords. U nezávislé proměnné tedy budu 

sledovat jejich vliv a případnou kontrolu nad územím, podíl zisků z organizovaného 

zločinu na celkové ekonomické produkci země a také propojení warlords s militantní 

skupinou Tálibán.  

 

6. Poznámkový aparát 

 

(1) West, J., “The Political Economy of Organized Crime and State Failure: the Nexus of 

Greed, Need, and Grievance”, Journal of Politics, Vol. 6, 2006.: s.1. 

(2) Drulák, P., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích. Portál. Praha 2008.: s.36.   
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