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Abstrakt

Cílem bakalářské práce je analýza dopadů ozbrojených konfliktů na místní obyvatele na 

příkladě konfliktu v súdánském Dárfúru, a to zejména zhodnocení počtu obětí konfliktu 

v rozlišení obětí přímých a nepřímých. Práce se snaží odpovědět na dvě základní 

otázky. Zda počet nepřímých obětí v důsledku zhoršení životních podmínek například 

vysídlením výrazně převýšil počet obětí padlých přímo v boji či následkem násilných

represí a dále jakou vahou působil faktor vysídlení na úmrtnost populace.  Práce je 

členěna do dvou hlavních kapitol. První hlavní kapitola se zabývá diskuzí stávající 

literatury týkající se problematiky dopadů ozbrojených konfliktů na postiženou 

populaci. Další část je věnována popisu vzniku a průběhu konfliktu. Druhá hlavní 

kapitola se zabývá samotnou analýzou dopadů konfliktu na místní populaci a následnou 

diskuzí výsledků.

Klíčová slova

Ozbrojené konflikty, nepřímé oběti, uprchlické tábory, Súdán, Dárfúr

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to analyze the impact of military conflicts on the local 

population in the case of Darfur conflict. Mainly, it should focus on the number of 

casualties resulting from the military conflicts in terms of direct and indirect. The work 

will try to find the answer to two questions. Firstly, it should cover whether the number 

of indirect casualties resulting from worsening living conditions (such as displacement) 

dramatically exceeded the number of people died during fighting or one-side violence. 

And what is the significance of displacement in terms of the death rate. The thesis is 

divided into two main chapters. The first chapter concentrates on the discussion created 

by the contemporary literature in the topic of impacts of military conflicts on the 

affected population. Furthermore, the next part explores the origins and the 

development of the conflict. On the other hand, the second chapter analysis the actual 

impacts of the conflicts on the local population, and discusses the results.

Key words

Armed conflicts, non-battle deaths, refugee camps, Sudan, Darfur
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1. Úvod

Války či ozbrojené konflikty přinášejí vedle přímých (violent-related) obětí, tj. obětí 

bojů (battle-related deaths) a násilných jednostranných represí, také stále více obětí 

nepřímých (non-violent deaths), zejména pak žen a dětí. Řada autorů

(např. Holsti 1996) uvádí, že v procesu vývoje neustále stoupá podíl civilních obětí, 

přičemž v období po konci studené války dosáhl tento podíl přibližně 90 %.

Nejvíce obětí z řad civilistů, tedy hlavně obětí nepřímých, vykazují konflikty 

v rozvojových zemích, neboť humanitární situace je tím horší, čím chudší a zaostalejší 

stát je, neboť konflikty v zemích třetího světa často vedou k rozsáhlým 

a nepředstavitelným humanitárním katastrofám, jako například v Demokratické 

republice Kongo, genocidou obrovských rozměrů postižené Rwandě, nebo v Sierra 

Leone (např. Tomeš a kol. 2007).

Samotný Súdán se od vyhlášení nezávislosti v roce 1956 potýkal s mnoha lokálními 

i rozsáhlými konflikty. Nejdéle trvajícím je konflikt za nezávislost  Jižního Súdánu, 

který započal v roce 1963 a skončil až v roce 2005 podepsáním mírové dohody 

a následným vyhlášením nezávislosti Jižního Súdánu v roce 2011 (UCDP 2012a). Tento 

konflikt si vyžádal přibližně 1,5 mil. obětí, z nichž naprostou většinu tvořili civilisté 

(BBC 2013).

O současném konfliktu v Dárfúru bylo uveřejněno nespočet článku a informací ve 

sdělovacích prostředcích, ale i v odborné literatuře. Tento konflikt si vyžádal podle 

mnohých odhadů statisíce obětí1, a to převážně civilistů. Často tento konflikt bývá 

označován jako první genocida 21. století, ale Zpráva mezinárodní vyšetřovací komise 

pro Dárfúr generálnímu tajemníkovi OSN genocidu nepotvrzuje (ICID 2005). Avšak 

dodává, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti súdánské vlády a ozbrojených milic 

proti civilistům nejsou o nic méně závažné než akt genocidy. Naproti tomu ministerstvo 

zahraničí USA konflikt v Dárfúru jako genocidu označilo (The Washington Post 2004).

V neposlední řadě Mezinárodní trestní tribunál v roce 2009 obvinil a vydal zatykač na 

súdánského prezidenta Umara al-Bašíra za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti

(ICC 2009).

                                               
1 Většina odhadů zahrnovala pouze první dva až tři roky konfliktu, pouze dvě studie více než 3 roky, 
přičemž tyto dvě studie končí rokem 2008 (Guha-Sapir a Degomme 2010).
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Konečně z výše i dále (kapitola 3) uvedeného vyplývají následující cíle bakalářské 

práce a pracovní hypotézy, které jsou popsané v následující podkapitole.

1.1 Cíle bakalářské práce

Jak bylo řečeno v kapitole 1, bylo provedeno mnoho odhadů počtu obětí konfliktu 

v Dárfúru, ale všechny končí maximálně rokem 2008. Navíc se tyto odhady vzájemně 

velmi liší.

Cílem bakalářské práce je tedy analýza dopadů ozbrojených konfliktů na místní 

populaci na příkladě konfliktu v súdánském Dárfúru od roku 2003 dodnes, a to zejména 

odhad počtu obětí konfliktu v rozlišení obětí přímých a nepřímých. Práce se snaží 

odpovědět na dvě základní otázky. Zda počet nepřímých obětí v důsledku zhoršení 

životních podmínek například vysídlením převýšil počet obětí padlých přímo v boji 

a v důsledku jednostranných masakrů. Dále jakou vahou působil faktor vysídlení

v podobě uprchlíků a vnitřně přesídlených osob (VPO) na úmrtnost populace.

1.1.1 Hypotézy

Pracovní hypotézy jsou následující:

 H1: Počet obětí nepřímých převyšuje počet obětí přímých

 H2: Úmrtnost se snižuje podle statusu místní populace v následujícím pořadí: VPO 

> uprchlíků > usedlíků

 H3:  Vyšší než očekávaná úmrtnost přetrvávala i po snížení intenzity konfliktu 

v posledních 4 letech

 H4: Populační vývoj je značně ovlivněn nynějším konfliktem

1.2 Struktura bakalářské práce

Bakalářská práce se člení do tří hlavních kapitol. V kapitole 2. Metodika jsou shrnuty 

použité metody a výpočty sloužící k analytické části bakalářské práce.

V kapitole 3. Diskuze literatury jsou nastíněny informace a teze z relevantní literatury 

zabývající se dopady ozbrojených konfliktů na obyvatele a zároveň je v tato kapitola 

věnována popisu současného konfliktu v Dárfúru a jeho průběhu.
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Stěžejní kapitola 4. Analýza se zabývá přímo odhadem počtu obětí v rozlišení přímých 

a nepřímých a dále jsou tyto výsledky hodnoceny a diskutovány s dalšími odhady počtu 

obětí a na závěr jsou hodnoceny prognózy vývoje počtu obyvatel v Dárfúru ve smyslu 

reflektování počtu obětí. V kapitole 5. Závěr jsou shrnuty výsledky práce, potvrzení či 

vyvrácení hypotéz a možná další rozpracování této práce či tématu v budoucnu.
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2. Metodika

Metodika bakalářské práce je založena na výsledcích terénních šetření provedených 

humanitárními organizacemi během konfliktu v různých oblastech postiženého regionu, 

přičemž jejich výsledky jsou sdružovány ve volně přístupné Komplexní pohotovostní 

databázi (CE-DAT) belgického Centra pro výzkum epidemiologie katastrof (CRED).

Tato šetření byla provedena v samotném Dárfúru, ale i v uprchlických táborech 

východního Čadu a zjišťovala mimo jiné úmrtnost, úmrtnost dětí do 5 ti let věku, 

podvýživu a očkovanost, přičemž u každého šetření je uveden jeden ze tří států Dárfúru 

nebo čadská prefektura, kde bylo šetření prováděno, a dále status populace (VPO, 

uprchlíci, usedlíci). Většina ukazatelů je zjišťována metodou dotazování postižených 

osob nebo rodin.

Dále do analýzy vstupují celkové počty osob postižených konfliktem z údajů OSN

a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), počty bojových obětí 

z Databáze konfliktů při Uppsalské univerzitě (UCDP) a počet přímých obětí z analýzy 

autorů Guha-Sapir a Degomme (2010).

2.1 Úmrtnost

Pro potřeby této práce byla použita data o úmrtnosti celkem ze 115 šetření, z nichž 100 

bylo provedeno v Dárfúru a 15 v uprchlických táborů ve východním Čadu. Data 

o úmrtnosti dětí do 5 ti let věku pocházela celkem také ze 115 šetření, z nichž opět 100

bylo provedeno v Dárfúru a 15 v uprchlických táborech ve východním Čadu. Data 

o úmrtnosti populace v Dárfúru byla použita z terénních šetření z let 2004 - 2011 a data 

o úmrtnosti uprchlíků ve východním Čadu byla použita z šetření z let 2004 - 2008. 

Přestože konflikt započal v roce 2003 a de facto pokračuje dodnes, terénní šetření, která

by poskytovala data o úmrtnosti v roce 2003 neexistovala. Dále pro Dárfúr v roce 2012 

a pro východní Čad v letech 2009 - 2012 byl dostupný velmi malý nebo v některých 

případech nulový počet šetření, takže tato data byla z analýzy vyjmuta z důvodu velmi 

malé nebo žádné reprezentativnosti.

Hodnoty zjištěné hrubé míry úmrtnosti (HMÚ) ze všech použitých terénních šetření 

jsou k nahlédnutí v přílohách 3 a 4.
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Zde je třeba uvést, že analýza úmrtnosti dětí do 5ti let věku slouží jen jako doplněk 

k celkovému hodnocení dopadů konfliktu na populaci. Protože neexistují data o počtu 

dětí do 5ti let věku postižených konfliktem, nelze vypočítat ani absolutní počty těchto 

dětských obětí. Především ale nelze zjistit nadúmrtnost, neboť hodnoty zjištěné HMÚ 

této věkové skupiny jsou v databázi CE-DAT uváděny jako počet zemřelých na 10 000 

dětí do 5ti let, naopak hodnoty očekávané HMÚ jsou v dostupných zdrojích uváděny 

jako počet zemřelých na 1000 živě narozených. Obě hodnoty tak nejsou mezi sebou 

porovnatelné, a proto se analýza úmrtnosti této populace omezí pouze na srovnání HMÚ 

v Dárfúru a uprchlických táborech v Čadu.

Hodnoty HMÚ jsou v databázi CE-DAT uváděny jako počet úmrtí na 10 000 osob za

den z důvodu monitorování aktuální humanitární situace v postiženém regionu 

a následným využíváním dat humanitárními organizacemi. Pro potřeby této práce byly 

hodnoty převedeny do častější formy zápisu, tedy na počet úmrtí na 1 000 osob za rok, 

převodním vztahem podle Guha-Sapir, Degomme a Altare (2007, cit. v Ratnayake 

a kol. 2008) následovně:

HMÚ = 3,04*12X

kde X je počet zemřelých na 10 000 osob za den; koeficient 3,04 je převodem denních 

hodnot na měsíční a zároveň převodem 10 000 na 1 000 osob; koeficient 12 je 

převodem měsíčních hodnot na roční.

Takto převedené hodnoty HMÚ tvořily vstupní data pro výpočet průměrných HMÚ 

v jednotlivých letech. V každém roce konfliktu, ve kterých bylo dostupné dostatečné 

množství vstupních hodnot z terénních šetření, byl vypočítán aritmetický průměr ze 

všech zjištěných HMÚ v daném roce. 

Jistou komplikací byla absence dat za rok 2003 za Dárfúr i uprchlické tábory ve 

východním Čadu. Nicméně je evidentní, že v prvním roce konfliktu musel být převis 

zjištěné HMÚ nad očekávanou HMÚ v postižené populaci markantní. Proto byly 

vypočtené průměrné hodnoty HMÚ a jejich 95% intervaly spolehlivosti HMÚ v roce

2004 aplikovány i na rok 2003 pro populaci Dárfúru i populaci uprchlíků v Čadu.

Přestože by skutečné zjištěné hodnoty v roce 2003 s velkou pravděpodobností mohly 

převyšovat hodnoty roku 2004 a tento postup je tedy do jisté míry konzervativní, 

ztotožnění hodnot z roku 2004 s rokem 2003 umožňuje analyzovat počty obětí i v tomto 

roce.
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Stejný postup byl aplikován za rok 2012 v případě Dárfúru a za roky 2009 až 2012 

v případě uprchlických táborů ve východním Čadu. Zde byla pro tyto roky použita 

hodnota HMÚ roku předcházejícího tedy 2011 a 2008. V tomto případě může být 

naopak hodnota zjištěné HMÚ aplikované na následující roky nadhodnocena, neboť lze

očekávat, že úmrtnost s rozvojem humanitární pomoci a snižováním intenzity konfliktu 

klesala, ale toto snižování nelze bez dostatečného množství dat promítnout do hodnoty 

vypočtené HMÚ. Proto jsou použity vypočtené hodnoty z roku 2011 a ve druhém 

případě z roku 2008.

V roce 2009 za Dárfúr a v letech 2006 a 2007 za uprchlické tábory ve východním Čadu 

nejsou také dostupná žádná šetření úmrtnosti, proto byly průměrné hodnoty HMÚ 

interpolovány z okolních hodnot. Za rok 2009 v Dárfúru byla hodnota získána jako

průměr hodnot z let 2008 a 2010. Za roky 2006 a 2007 v uprchlických táborech v Čadu

byly hodnoty získány pomocí váženého průměru hodnot z let 2005 a 2008, kde vahami 

byla vždy nejbližší průměrná sousední hodnota, tedy hodnota HMÚ v roce 2005 a 2008. 

Vážený průměr se pak vypočítal následujícím způsobem:

HMÚ2006 = (2*HMÚ2005 + HMÚ2008)/3

HMÚ2007 = (2*HMÚ2008 + HMÚ2005)/3

Pro každou průměrnou hodnotu HMÚ v daném roce byl vypočítán 95% interval 

spolehlivosti podle Studentova t-rozdělení s n -1 stupni volnosti. Studentovo t-rozdělení 

bylo použito podle Zváry (2008) z důvodu neznámé hodnoty směrodatné odchylky 

HMÚ v celé populaci a tudíž nahrazením hodnotou výběrové směrodatné odchylky 

vypočítané z hodnot ze všech použitých šetření. Takto vypočtené hodnoty jsou dále 

v textu vedeny jako minimální a maximální.

Nakonec pro účely srovnání HMÚ podle států Dárfúru či statusu populace byla použita

data z šetření z let 2004 až 2008, neboť pouze v těchto letech se ve vstupních datech 

vyskytovaly vždy všechny údaje (jednotlivé státy a statusy populace). Hodnoty HMÚ 

pak byly vypočítány jako aritmetický průměr vždy ze všech šetření v daném roce 

a v daném státě či populaci.
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2.2 Počty obětí

Počty obětí konfliktu byly vypočteny vztáhnutím průměrné HMÚ k počtu osob 

postižených konfliktem v jednotlivých letech v Dárfúru i v uprchlických táborech ve 

východním Čadu a odečtením počtu zemřelých za normálních podmínek, tedy při 

očekávané HMÚ.

Výpočet počtu obětí v jednotlivých letech je dán vzorcem:

Xr = (HMÚr*Yr/1000)-(HMÚo*Yr/1000)

kde X je počet obětí; HMÚ je zjištěná hrubá míra úmrtnosti v ‰; Y značí počet 

postižených osob konfliktem;  HMÚo je očekávaná HMÚ v ‰; index r značí daný rok.

Očekávaná HMÚ byla zvolena podle Guha-Sapir a Degomme (2010). Jedná se 

o průměrnou hodnotu pro státy Sahelu a její hodnota je rovna 16,05 ‰. Další dostupné 

hodnoty, Údaje Světové banky (World Bank 2013) s hodnotou 10,2 ‰ pro rok 2003 

nebo hodnota 9 ‰ v roce 2011 podle UNICEF (2013), jsou nižší než hodnota pro 

všechny státy Sahelu, nicméně hodnoty 10,2 a 9 jsou průměrné pro celý Súdán a je 

vysoce pravděpodobné, že v periferních oblastech Súdánu jako je Dárfúr bude úmrtnost 

nad celostátním průměrem. Proto je v analýze použita hodnota 16,05 ‰.

Stejná hodnota očekávané HMÚ súdánských uprchlíků v Čadu je použita z důvodu, že 

za normálních podmínek, tedy kdyby nevznikl konflikt, by tito uprchlíci žili v Dárfúru, 

takže by se na ně vztahovala stejná hodnota očekávané HMÚ.

Dále je stejný postup aplikován i pro minimální a maximální hodnoty počtu obětí, kde 

do výpočtu vstupuje minimální nebo maximální zjištěná HMÚ v 95% intervalu 

spolehlivosti.

Odečtením počtu bojových obětí z databáze UCDP se získal odhad počtu obětí, které 

nebyly zabity přímo v boji (nepřímé obětí a oběti jednostranných masakrů).

Konečně odečtením všech přímých obětí z celkového počtu obětí se získal počet 

nepřímých obětí konfliktu. Údaj o celkovém počtu přímých obětí byl převzat z analýzy 

Guha-Sapir a Degomme (2010), protože údaje o přímých obětech již nebyly v době 

vypracování této práce v databázi CE-DAT dostupné. Přestože jejich analýza je 

ohraničena časovou periodou od druhé poloviny roku 2003 do konce roku 2008, jejich 

údaj o počtu přímých obětí je v rámci této práce použit, protože autoři čerpali data ze 
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stejné databáze a především se jedná o nejrelevantnější odhad ve smyslu časovém 

i metodickém.

2.3 Vývoj počtu obyvatel během konfliktu

Z hlediska hodnocení výsledků analýzy je vhodné zjištěné počty obětí porovnat 

s odhady vývoje počtu obyvatel, tedy zda-li odhady vývoje počtu obyvatel reflektují 

ztráty na životech během konfliktu. 

Pro tyto účely byly použity odhady počtu obyvatel z roku 2002, 6 165 000 obyvatel 

(Reeves 2004), a odhady z roku 2008, 7 500 000 (OSN 2010). Novější data nebyla 

dostupná. Dále podle OSN (2010) je každoroční přírůstek obyvatel Dárfúru 2,8 %.

Z těchto uvedených údajů byly vypočteny absolutní odhady počtu obyvatel Dárfúru, 

kdyby konflikt nevznikl, a byly porovnány s odhady vývoje počtu obyvatel se 

započítáním ztrát na životech způsobených konfliktem.

Nakonec byly takto vypočtené hodnoty porovnány s odhadem vývoje počtu obyvatel 

podle OSN (2010).
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3. Diskuze literatury

Tato kapitola diskutuje stávající literaturu týkající se dopadů ozbrojených konfliktů na 

obyvatele. Dále jsou uvedeny případové studie z různých zemí postižených konfliktem, 

které analyzovaly úmrtnost obyvatel během konfliktu a srovnávaly je s hodnotami před 

konfliktem. Poslední část se věnuje vzniku a průběhu samotného konfliktu v Dárfúru.

V tomto odstavci je uvedeno krátké hodnocení dostupných zdrojů a relevantní 

literatury. Podle Tomeše a kol. (2007) se počet prací, které hodnotí dopady ozbrojených 

konfliktů/válek na civilní obyvatelstvo v období po skončení studené války významně 

zvýšil, a to z řady důvodů. Zvyšuje se počet konfliktů vedených z etnických, 

náboženských a kořistnických důvodů a v jejich rámci jsou civilisté často cílem útoků, 

rozšiřuje se počet humanitárních operací, které se často věnují uprchlíkům (vnitřně 

přesídleným osobám) a zlepšuje se informační pokrytí konfliktů. Dokonce se některé 

studie (Daponte 1993, Burnham a kol. 2006) se stávají předmětem zpochybnění 

politiků, kteří se v některých konfliktech angažují.

Na druhou stranu se ale tyto studie dostaly právě díky zmíněným skutečnostem i do 

povědomí veřejnosti, která se tak může nestranně dozvědět o některých vědeckých 

poznatcích z oblasti konfliktů.

3.1 Dopady ozbrojených konfliktů na obyvatelstvo

Ozbrojené konflikty nesporně ovlivňují i civilní obyvatelstvo, přestože se aktivně 

neúčastní bojů. Především bezpečnost obyvatel velmi úzce souvisí s jejich psychickým 

a duševním zdravím, takže stresující faktory způsobené konfliktem významně zvyšují 

riziko úmrtí (Iqbal 2006).

Civilisté se mohou stát oběťmi násilných jednostranných represí, v kterých se 

systematicky vraždí obyvatelé z etnických (genocida), politických důvodů (politicida) 

nebo se jedná o vyvražďování opoziční populace (democida) (Tomeš a kol. 2007). Dále 

s probíhajícím konfliktem souvisí zvýšené riziko nakažení vážnými nemocemi

a následným úmrtím, neboť je většinou vážně narušena nebo i zničena základní 

infrastruktura v podobě nezávadných zdrojů pitné vody a dostupnosti zdravotnické péče

(Iqbal 2006). Nejčastěji jsou pak lidé nakaženi infekčními nemocemi jako je cholera, 

tyfus nebo malárie, které se ve špatných hygienických podmínkách, za přispění 
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dlouhotrvajícího stresujícího stavu způsobeného například podvýživou, rychle šíří 

(Ghobarah a kol. 2003). V konfliktních podmínkách se může rychle šířit i virus HIV, 

kde jeho přenašeči mohou být dokonce vojáci nebo ozbrojené skupiny, které hromadně 

znásilňují ženy (Tomeš a kol. 2007).

3.1.1 Oběti

Klíčovým pojmem této práce jsou nepřímé oběti ozbrojených konfliktů a válek. Oběti se 

dají rozlišit na přímé a nepřímé. Mezi přímé oběti se řadí samotní vojáci a ostatní 

aktivní účastnící bojů nebo civilisté, kteří byli zabiti, ať už přímo během boje, na 

následky zranění například při bombardování nebo se stali oběťmi násilných represí. 

Pokud se neberou v úvahu oběti násilných represí (např. genocidy), hovoří se o obětech 

jako o bojových (UCDP 2013b). 

Nepřímé oběti lze charakterizovat úmrtím na následky strádání a nemocí v důsledku 

vysídlení, ztráty možnosti obživy a celkově zhoršené humanitární situace 

(Tomeš a kol. 2007). 

Podle WHO (2002) 25 největších konfliktů 20. století vedlo k úmrtí přibližně 191 mil. 

lidí, z toho 60 % osob, které nebyly aktivně zapojeni do bojů. Průměrně pak na 

následky konfliktů zahyne okolo 1,6 mil osob ročně, z čehož většinu tvoří civilisté 

a o hodně menší procento aktivních bojovníků.

Z hlediska historického vývoje počtu obětí konfliktů lze hovořit o jistém dvousměrném 

vývoji. Zatímco Lacina a kol. (2006) uvádějí, že počet bojových obětí po druhé světové 

válce klesal hlavně díky snížení počtu mezistátních válek, tak tento trend zcela 

nereflektuje počty všech obětí. Je to dáno zvyšujícím se počtem obětí z řad civilistů, kde 

Garfield a Neugut (1997) uvádí, že ve druhé světové válce připadalo 67 % ze všech 

úmrtí na civilisty, v 80tých letech to již bylo 75 % a na začátku 90tých let podíl 

civilních obětí tvořil 90 %. Od druhé světové války do konce studené války se tedy 

tento podíl zvýšil o 33 %. V souvislosti se zvyšováním počtu civilních a především 

nepřímých obětí Ghobarah a kol. (2003) dokonce hovoří o přímých obětech pouze jako 

o "špičce ledovce" (Ghobarah a kol. 2003, s. 189).

Nicméně tento trend je pochopitelný a dokumentuje snižování počtu mezistátních 

a "klasických válek" (Tomeš a kol. 2007).
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Je tedy zřejmé, že počty a poměr mezi přímými a nepřímými oběťmi závisí na 

charakteru ozbrojeného konfliktu nebo války. Největší přímé ztráty z řad civilistů 

vykazují konflikty, ve kterých dojde k cíleným represím proti celým skupinám obyvatel 

(genocidy či democidy). Například na následky genocidy ve Rwandě zahynulo podle 

OSN (2004) odhadem 800 000 lidí, což bylo přibližně 75 % tutsijské populace ve 

Rwandě.

Eskalace ozbrojených konfliktů vede ke zvýšení úmrtnosti civilního obyvatelstva 

v postižených oblastech, přičemž podle Ghobarah a kol. (2003) vzrůstá úmrtnost během 

konfliktu dvakrát až třikrát oproti období bez násilí. Tento dopad dokládají i Guha-Sapir 

a Gijsbert (2004), kteří analyzovali úmrtnost v 37 případech konfliktů od roku 1991. 

Podle jejich výsledků v 95 % případů úmrtnost populace nad 5 let věku stoupla, a to 

dokonce i 10krát a více během některých konfliktů (takto byla např. postižena populace 

Dinků v Súdánu v 80tých letech). Pokud jde o úmrtnost dětí do 5ti let, zvýšená úmrtnost 

byla evidována u 21 případů. Ve zbylých případech se úmrtnost během konfliktu 

snížila. Pravděpodobně to bylo dáno humanitární pomocí, která tak paradoxně zlepšila 

životní situaci dětí, než byla dříve v postižených oblastech, přestože zde probíhal 

konflikt. Částečně lze tento pokles vysvětlit i nepřesnostmi a metodickými problémy 

během sběru dat (Guha-Sapir a Gijsbert 2004).

3.1.2 Problematika vysídlení

Ozbrojené konflikty produkují hlavně v rozvojových státech množství uprchlíků 

a vnitřně přesídlených osob2 (VPO). Tito lidé se takto snaží uniknout před násilím nebo 

jsou přímo násilně vyhnáni ze svých původních často zničených sídel. Takto přemístěné 

osoby jsou vystaveny mnohonásobně většímu riziku hladovění nebo nakažení 

nemocemi, protože jsou vystaveny mnohdy katastrofálním hygienickým podmínkám 

a bez přísunu dostatku potravin, přičemž UNHCR (2013b) uvádí, že vnitřně přesídlené 

osoby narozdíl od uprchlíků zůstávají pod vlivem vlády, která mohla být příčinou jejich 

přemístění, takže se mohou ocitnou ve výrazně horší situaci. Příkladem může být právě 

konflikt v Dárfúru (2003 - dodnes), kde Guha-Sapir a Degomme (2006) uvádějí, že 

súdánská vláda povolila vstup většiny humanitárních organizací do postižené oblasti až 

rok po začátku konfliktu.

                                               
2 Podle UNHCR (2013b) se za uprchlíky považují lidé, kteří nejčastěji v důsledku ozbrojeného konfliktu 
uprchnou za hranice země, ve které konflikt probíhá. Naopak vnitřně přesídlené osoby uprchnou jen do 
jiného místa v rámci téže země.
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Celkový počet uprchlíků na celém světe v roce 2012 byl přibližně 10 mil. osob 

(UNHCR 2013a). Pokud jde o prostorové rozmístění uprchlíků, v roce 2012 připadalo 

nejvíce uprchlíků na Asii (přibližně 4,5 mil. osob), z čehož největší procento tvořili 

uprchlíci na Blízkém východě a v jihozápadní Asii. Následovala Afrika (přibližně 

2,9 mil. osob), kde největší měrou se podíleli uprchlíci ve východní Africe. V Evropě a 

Severní Americe se počet uprchlíků pohyboval okolo 2 mil. osob. Pokud jde o VPO 

přesídlené na následky násilí a konfliktů, největší počet byl v roce 2011 v Asii 

(přibližně 11 mil. osob), dále pak v Africe (8,6 mil. osob) a v Jižní Americe (5,5 mil. 

osob) (IDMC 2011).

Celkově nejnáchylnější skupinou jsou děti, které tvoří největší procento všech úmrtí 

přesídlených osob (Toole a Waldman 1993).

Nejčastější příčinou úmrtí přesídlených osob jsou podle Toole a Waldman (1993) 

infekční nemoci, z nichž to jsou především průjmová onemocnění (diarrhoea) v podobě 

cholery, která se v katastrofálních hygienických podmínkách velmi rychle šíří. Dále to 

jsou akutní respirační onemocnění, v tropických zemích malárie a u dětí spalničky 

(rubeola). V neposlední řadě jednou z častých příčin úmrtí je podvýživa, která 

umocňuje průběh nemocí, nebo je přímo příčinou úmrtí. K rychlému šíření těchto 

nemocí přispívá i samotná migrace obyvatel, protože takto nakažení lidé mohou snadno 

rozšířit epidemie infekčních nemocí do jinak nepostižených oblastí (Ghobarah a kol. 

2003).

Níže uvedená tabulka 3.1 uvádí úmrtnost vybraných populací uprchlíků v letech 1990 

až 1992. Z tabulky je patrné, že zjištěná HMÚ byla mnohonásobně vyšší než 

očekávaná, a to dokonce až 12ti násobná v případě somálských uprchlíků v Keni v roce 

1992. Jednoznačně lze tedy tvrdit, že vysídlení zvyšuje úmrtnost daných uprchlíků či 

VPO.

Tabulka 3.1 Úmrtnost vybraných populací uprchlíků v letech 1990 - 1992

období
hostitelská

země
země původu

očekávaná HMÚ
v ‰

zjištěná HMÚ v 
‰

nárůst HMÚ v 
%

7. 1990 Etiopie Súdán 20,4 82,8 406

6. 1991 Etiopie Somálsko 21,6 168 778

3. 1992 Keňa Somálsko 21,6 266,4 1 233

4. 1992 Nepál Bhútán 15,6 108 692

6. 1992 Bangladéš Barma 9,6 57,6 600

6. 1992 Malawi Mozambik 18 42 233

8. 1992 Zimbabwe Mozambik 18 126 700
Zdroj: Toole a Waldman (1993)

Pozn.: Očekávaná HMÚ je hodnota v zemi původu uprchlíků
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3.1.3 Vybrané případové studie úmrtnosti během konfliktu

Jak uvádí Tomeš a kol. (2007), v posledních letech se objevilo velké množství terénních 

šetření úmrtnosti během konfliktu a následná analýza počtu nepřímých obětí pomocí 

srovnání očekávané úmrtnosti oproti zjištěné úmrtnosti a vztáhnutím toho rozdílu na 

konfliktem postiženou populaci.

Pravděpodobně první takto pojatá studie autorky Daponte (1993) se týkala počtu obětí 

Války v Perském zálivu. Podle Daponte (1993) zemřelo na následky války 205 500 

osob, z toho 111 000 bylo obětí nepřímých. Tento odhad byl mnohem vyšší než 

oficiální odhady zainteresovaných amerických institucí.

Níže diskutované studie úmrtnosti během konfliktu se týkají Demokratické republiky 

Kongo (DRK), Jižního Súdánu a Iráku. V případě prvních dvou jmenovaných zemí se 

jedná o  státy subsaharské Afriky, které patří k nejzaostalejším zemím vůbec3. Výsledky 

z těchto zemí jsou tak dobře porovnatelné s analýzou konfliktu v Dárfúru. Případová 

studie z Iráku po spojenecké invazi v roce 2003 je zde zahrnuta z důvodu, že se jedná 

pravděpodobně o nejznámější a o velmi diskutovanou studii, dokonce i na politické 

úrovni.

Přestože níže uvedené případové studie poskytují relativně přesné odhady o počtu obětí 

konfliktů, je z nich i patrný velký rozdíl v poměru přímých ku nepřímým obětem. 

Zatímco první dvě studie udávají podíl nepřímých obětí z celkového počtu obětí 99,7 % 

v případě Jižního Súdánu a 88,2 % v případě DRK, podíl nepřímých obětí války v Iráku 

byl nesrovnatelně nižší, a to pouze 8,2 %. Tato diference je s nejvyšší pravděpodobností 

dána odlišným charakterem jednotlivých konfliktů a vyspělostí států, kde v obou 

afrických zemích se jednalo o občanské války, doprovázené masovými přesuny 

obyvatel v prostředí tropického klimatu, kde je riziko nakažení tamními nemocemi 

obrovské. Navíc oba státy nedisponují téměř žádnou zdravotnickou a jinou 

infrastrukturou. Naproti tomu konflikt v Iráku se vyznačoval spíše jednosměrnou 

ofenzívou spojeneckých vojsk a obsazování jednotlivých měst, přičemž za frontou se do 

postižených oblastí dostávaly humanitární organizace mnohem snáz než v případě válek 

v Jižním Súdánu a DRK. Roli hrála i relativně vyšší vyspělost Iráku vůči Jižnímu 

Súdánu a DRK.

                                               
3 Podle indexu HDI v roce 2012 byla DRK na posledním, 186. místě ze všech zemí spolu s Nigerem. Jižní 
Súdán je v žebříčku stále zahrnut pod Súdánem, tedy na 171. místě (UNDP 2013). Nicméně se dá 
předpokládat, že HDI Jižního Súdánu bude velice podobný indexu Súdánu.
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3.1.3.1 Občanská válka v Demokratické republice Kongo

Analýzu úmrtnosti od ledna 1999 do května 2000 během občanské války v DRK shrnul

Roberts (2000). Data o úmrtnosti jsou tedy za období masového odboje proti režimu 

Laurenta Kabily.

Jedná se o souhrn z 5ti šetření provedených během dubna až května roku 2000 ve 

3 východních provinciích DRK. Náhodně bylo vybráno a dotázáno 1 011 domácností, 

které čítaly celkem 7 339 osob, přičemž jedno šetření se týkalo VPO v oblasti Kalonge. 

Průměrná zjištěná HMÚ se rovnala 62,4 ‰, což je oproti očekávané HMÚ (18 ‰) 

téměř 3,5 násobek. Nejvyšší HMÚ 136,8 ‰ byla zaznamenána ve městě Moba na 

pobřeží jezera Tanganika a nejnižší HMÚ 31,2 ‰ za rok byla zjištěna ve městě 

Kisangani v provincii Orientale. HMÚ populace VPO v oblasti Kalonge se rovnala 

76,8 ‰ za rok.

Autor odhadl, že úmrtnost od začátku odboje proti Kabilově režimu v srpnu 1998 byla 

stejná jako zjištěná úmrtnost od ledna 1999 do května 2000. Takže celkový počet obětí 

války byl odhadnut na 1,7 mil. osob za období od srpna 1998 do května 2000. Z tohoto 

počtu bylo 200 000 přímých obětí, kde 47 % tvořily ženy a děti. Hlavní příčinou úmrtí 

nepřímých obětí byly epidemie cholery, úplavice a meningokové infekce, ale i malárie 

z důvodu velmi nevyhovujícího nebo žádného přístřeší.

Z celkového počtu 1,7 mil. obětí připadalo přibližně 580 tis. na děti mladší 5ti let.

Analýza dále ukázala, že počet dětí mladších dvou let je o mnoho menší, než očekávaný 

počet. Hlavní příčinou byly potraty, úmrtí matky při porodu nebo akutní podvýživa 

matky během těhotenství. Ukazuje se tak, že zhoršené životní podmínky během 

konfliktu mají bezprostřední vliv na reprodukci obyvatel.

Roberts (2000) nicméně dodává, přestože správnost zjištěných údajů úmrtnosti je 

vysoká, že celkový počet obětí občanské války v DRK by mohl být vyšší. Dále zjištěná 

úmrtnost v roce 2000 byla vyšší než v předchozím roce, takže lze očekávat, že se 

úmrtnost v roce 2001 nesníží (Roberts 2000).
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3.1.3.2 Občanská válka v Jižním Súdánu

Bijleveld a kol. (2008) provedli analýzu přímých a nepřímých obětí druhé občanské 

války v Jižním Súdánu (1983 až 2005) v letech 1999 až 2005. Tato válka byla 

provázena masovými přesuny obyvatelstva, hladomory a potravinová pomoc do 

zasažených oblastí byla v mnoha případech neuskutečněna (Bijleveld a kol. 2008). 

Odhady o přímých obětech autoři čerpali ze všech hlášení, rozhovorů, zpráv 

a dokumentů, které získali. Jediným kritériem výběru byla nezávislost nalezených 

informací. Takto získané odhady byly mezi sebou porovnány, aby se zamezilo duplicitě 

při sčítání celkového počtu obětí.

Data úmrtnosti během konfliktu byla použita z databáze CE-DAT. Jedná se o šetření

celkové úmrtnosti i úmrtnosti dětí do 5ti let věku. Celkem bylo použito 78 šetření z let

2000 až 2004. Pro roky 1990 a 2005 tedy neexistovala žádná data. Dále se autoři 

rozhodli vztáhnout všechna šetření na jednotlivé roky, v jejichž rámci byla šetření 

provedena místo toho, aby je vztahovali k době šetření4, protože odhady celkové 

populace Jižního Súdánu jsou prováděny pouze po jednotlivých letech. Průměrná 

úmrtnost byla 0,58 úmrtí/10 000/den (21,2 ‰/rok) pro roky 2000 až 2005, přičemž pro 

rok 1999 byla přiřazena stejná hodnota jako v roce 2000. Výjimku tvořila oblast Horní 

Nil, kde byla v letech 2001 až 2003 hlášena HMÚ v některých případech mnohem vyšší 

než v ostatních oblastech a navíc tato šetření byla prováděna odlišnou metodikou. Proto 

autoři použili pro odhad HMÚ v těchto letech medián namísto aritmetického průměru, 

který činil 2,1 úmrtí/10 000/den (76,6 ‰/rok). Pro zbylé roky byla opět použita pro tuto 

oblast hodnota 21,2 ‰ za rok. Celkový převis oproti očekávané HMÚ byl roven 18,3 ‰ 

za rok. Podle autorů se jedná o hodně konzervativní odhad.

Celkový počet přímých obětí byl odhadnut na 1 381 osob za sledované období. Celkový 

počet nepřímých obětí za sledované období činil podle autorů 427 337 osob.

Podíl nepřímých obětí tedy tvořil 99,7 % z celkového počtu úmrtí. Autoři dodávají, že 

i kdyby odhad přímých obětí v případové studii činil pouze 10 % ze skutečného počtu 

zabitých osob, stále by vysoce převažoval počet nepřímých obětí. Z toho plyne, že 

s největší pravděpodobností lze tvrdit, že nepřímé oběti tvořily naprostou většinu úmrtí 

způsobená konfliktem v letech 1999 až 2005 (Bijleveld a kol. 2008).

                                               
4 Jednotlivá šetření se provádějí po různě dlouhý časový úsek, převážně v řádu týdnů (např. Burnham 
a kol. 2006).
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3.1.3.3 Spojenecká invaze v Iráku v roce 2003

Poslední zmiňovaná analýza se týká úmrtnosti po spojenecké invazi v Iráku v roce 

2003. Burnham a kol. (2006) provedli analýzu úmrtnosti populace od března roku 2003 

do června 2006. Jejich předchozí analýza (Roberts a kol. 2004) byla provedena od 

března 2003 do září 2004, při níž bylo zjištěno přibližně 98 000 úmrtí (8 000 - 194 000 

v 95% intervalu spolehlivosti) způsobených přímo i nepřímo probíhajícím  konfliktem. 

Autoři se tedy rozhodli aktualizovat studii až do roku 2006.

Metodika autorů spočívala v dotazování vybraných domácností v náhodně vybraných 

50ti místech v rámci celého Iráku. Šetření probíhalo během května až července 2006 

a bylo při něm dotázáno 1 849 domácností ve 47 místech, tedy celkem 12 801 osob. 

Pouze ve třech místech šetření neproběhla kvůli přílišnému nebezpečí a špatné 

dostupnosti.

Zjištěná HMÚ po spojenecké invazi byla 13,3 ‰ za rok (10,6 až 16,1 ‰ za rok v 95% 

intervalu spolehlivosti). Oproti HMÚ před invazí (5,5 ‰ za rok, 4,3 - 7,1 ‰ za rok 

v 95% intervalu spolehlivosti) to byl téměř 2,5 násobný nárůst. Navíc HMÚ během 

konfliktu měla stoupající trend (7,5 ‰ za rok mezi březnem 2003 - dubnem 2004 vůči 

19,8 ‰ během června 2005 - června 2006).

Celkový odhad počtu obětí konfliktu byl stanoven na 654 965 osob (392 979 - 942 636 

v 95% intervalu spolehlivosti), což je přibližně 2,5 % z celkové populace Iráku. Z toho 

601 027 obětí (426 369 - 793 663) zahynulo přímo, většinou během střelby. Autoři dále 

odhadli, že 31 % (26 - 37 %) přímých obětí zemřelo na následky vojenských operací 

spojeneckých sil.

Ostatní oběti zahynuly nepřímo, zejména na následky kardiovaskulárních chorob, 

rakoviny, a chronických onemocnění. Především se jednalo o muže nad 60 let.

Autoři dále srovnávají své výsledky s ostatními odhady počtu obětí. Nejznámější 

statistika bojových obětí Iraq Body Count uvádí za období březen 2003 - září 2006 

celkem 43 491 až 48 283 obětí. Odhady iráckého ministerstva vnitra byly oproti 

odhadům Iraq Body Count o 75 % vyšší ve stejném období. Konečně irácká nevládní 

organizace Iraquiun odhaduje počet obětí na 128 000 v období březen 2003 - červenec 

2005. Z výše uvedených odhadů je zřejmé, že pasivní šetření úmrtnosti podávají 

o mnoho nižší údaje počtu obětí.
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3.2 Konflikt v Dárfúru

Ozbrojený konflikt v Dárfúru patří do řady konfliktů, které provázejí Súdán již od 

vyhlášení nezávislosti v r. 1956. Jak již bylo uvedeno, tento konflikt bývá označován za 

první genocidu 21. století a zapříčinil jednu z největších humanitárních katastrof 

způsobených konfliktem po druhé světové válce.

V dalších podkapitolách jsou uvedeny základní geografické údaje o Dárfúru, aby bylo 

možné rámcově představit charakter zájmového území, a především je diskutován vznik 

a průběh samotného konfliktu.

3.2.1 Vymezení regionu Dárfúr

Súdánskou federativní republiku tvoří 15 států, které jsou rozděleny do šesti oblastí

(MZV ČR 2013). Oblast Dárfúr se nachází na západě země a je tvořena státy Severní 

Dárfúr, Západní Dárfúr a Jižní Dárfúr. Na západě sousedí oblast Dárfúr s Čadem, 

Středoafrickou republikou, částečně s Libyí a od roku 2011 s nově vzniklým Jižním 

Súdánem.

Z hlediska přírodních podmínek Severní Dárfúr a větší část Západního Dárfúru 

pokrývají pouště a polopouště, pouze na jihu Západního Dárfúru a v Jižním Dárfúru se 

nachází savana (UNEP 2008). Nicméně horský masiv Džabal Marra, rozkládající se 

přibližně mezi hlavními městy států Dárfúru5, značně zvyšuje humiditu klimatu 

centrálního Dárfúru a tím i existenci občasných vodních toků. Proto je tato oblast 

intenzivně zemědělsky využívána, což umožňuje vysokou koncentraci obyvatel 

(de Waal 2005).

                                               
5 Jedná se o města Geneina, Fashir a Nyala, viz mapa 1.1.
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Mapa 3.1 Súdán

Zdroj: UNITAR (2011)

3.2.2 Vznik a průběh konfliktu

Súdán je rozdělen podle etnické a náboženské příslušnosti do několika oblastí, přičemž 

stát jako celek je extrémně centralizovaný, takže většina zdrojů a kapitálu se 

koncentruje v oblasti hlavního města Chartúmu. Marginalizace ostatních částí země 

a především nearabských etnik vedla k mnoha konfliktům již od vyhlášení nezávislosti 

Súdánu, z nichž nejrozsáhlejším a nejdéle trvajícím je občanská válka za nezávislost 

Jižního Súdánu a konflikt v Dárfúru (UCDP 2012b). Zatímco dlouhodobý konflikt mezi 

arabským muslimským severem a černošským křesťansko-animistickým jihem skončil6

podepsáním mírové dohody v roce 2005 a následným referendem a vyhlášením 

nezávislosti v roce 2011 (UCDP 2012a), konflikt v Dárfúru stále oficiálně neskončil.

Súdánská vláda se již 180 let snaží získat oblast Dárfúru pod svoji kontrolu, avšak 

neúspěšně. Přestože jsou obyvatelé Dárfúru převážně muslimové, jejich etnický původ 

je odlišný od většinové populace celé země. Zatímco většinu súdánské populace tvoří 

                                               
6 Konflikt se omezil pouze o sporné území Abyei (viz mapa 3.1) a dále probíhají lokální střety mezi 
rebely, podporovanými súdánskou vládou, a vládou Jižního Súdánu (UCDP 2012b).



27

Arabové, obyvatelé Západního a Jižního Dárfúru mají převážně africký původ, pouze 

v Severním Dárfúru žijí i arabští nomádi (Tanner a Tubiana 2007). Přesto nelze nynější 

konflikt považovat za etnický konflikt mezi Araby a zdejšími africkými kmeny, neboť 

jednotlivé etnické skupiny jsou v Dárfúru značně smíšené (Save Darfur 2013). 

Největší rozdíl mezi soupeřícími etniky ale představuje způsob života. Arabští nomádi 

jsou kočovníci, naproti tomu tamní africké kmeny jsou převážně usedlí rolníci.

Katastrofální sucho, které zasáhlo oblast Sahelu v letech 1984 a 1985 spolu 

s dlouhotrvajícími podprůměrnými úhrny srážek, zapříčinilo vážnější konflikt mezi 

nomády a  farmáři, protože nomádi byli nuceni i kvůli rychlému populačnímu růstu 

migrovat ze suchých oblastí Severního Dárfúru na jih do úrodnější oblasti okolo masivu 

Džabal Marra. Konfrontace odlišných etnik byla dále umocňována nájezdy arabských 

milic Džanzavíd (Janjaweed), podporovaných centrální arabskou vládou v Chartúmu

(Tanner a Tubiana 2007).

Pravděpodobně největší roli v rozpoutání nynějšího konfliktu hrála stupňovaná 

marginalizace Dárfúru (Tanner a Tubiana 2007). Avšak podle generálního tajemníka 

OSN Ban Ki-Moona (2007) mohou být příčinou konfliktu i globální změny klimatu, 

které způsobují snižování průměrných úhrnů srážek v Súdánu, a tím i degradaci půdy 

a rostlinstva, zásadního zdroje obživy obyvatel Dárfúru.

Počátek nynějšího konfliktu je spojen se vznikem dvou povstaleckých uskupení, 

Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí/ armády (SLM/ A) a Hnutí za 

spravedlnost a rovnost (JEM), v únoru roku 2003 a následným útokem na vládní letiště 

v Severním Dárfúru 25. dubna téhož roku (Guha-Sapir a Degomme 2006).

Níže je uveden stručně průběh konfliktu spolu s odhady počtu VPO a uprchlíků 

v počátečních letech. Podrobnější údaje o počtu uprchlíků a konfliktem postižených 

osob jsou uvedeny v tabulce 4.1.

3.2.2.1 Průběh konfliktu

Zde je popisován průběh konfliktu od jeho začátku v roce 2003 až do roku 2012.

Súdánská vláda odpověděla na útok povstalců masivní ofenzivou v Severním 

a Západním Dárfúru proti povstalcům s podporou arabských provládních milic 

Džanzavíd, které podnikaly ozbrojené nájezdy na vesnice, jejichž obyvatelé údajně 

sympatizovali s povstalci. V září roku 2003 byla sepsána dohoda o příměří, ale obě 

strany ji nerespektovaly (Ploughshares 2012). Eskalace konfliktu zapříčinila podle 
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UNHCR (2004b) vysídlení přibližně 700 000 lidí a útěk 110 000 uprchlíků do 

sousedního Čadu.

V roce 2004 se boje mezi vládními jednotkami spolu s milicemi Džanzavíd a povstalci 

zintenzívněly (Ploughshares 2012). Podle Guha-Sapir a Degomme (2006) byly boje 

nejvíce soustředěny do Západního a Severního Dárfúru a naopak v Jižním Dárfúru se 

bojovalo s výrazně nižší intenzitou. Počet uprchlíků z Dárfúru se v Čadu zdvojnásobil 

na přibližně 224 000 osob, přičemž UNHCR zaštiťovala pomoc pro 200 000 z nich 

(UNHCR 2005).

Guha-Sapir a Degomme (2006) uvádějí, že v roce 2005 súdánská vláda zrušila většinu

restriktivních opatření pro vstup humanitárních organizací do Dárfúru. Tato skutečnost 

přispěla mimo to, že poklesla intenzita bojů a represí k faktu, že se úmrtnost významně 

snížila, ale i přesto zůstávala vysoká, hlavně v Jižním Dárfúru. Boje mezi povstalci 

a vládními jednotkami spolu s milicemi Džanzavíd pokračovaly a nově se konflikt 

rozrostl i do východního Čadu, kde milice Džanzavíd napadly čadské vesnice a střetly 

se zde s čadskou armádou (Ploughshares 2012). Podle Tubiana (2008) jsou příčiny 

internacionalizace konfliktu v Dárfúru do sousedního Čadu následující. Dárfúrští 

povstalci, podporovaní vládou čadského prezidenta Déby, útočili na súdánské vládní 

jednotky zpoza hranic, přičemž využívali místní infrastrukturu. Dále celková nestabilita 

celého regionu umocněná probíhajícím konfliktem v Dárfúru způsobila vyústění 

převážně lokálních menších nepokojů ve východním Čadu v občanskou válku.

Dále Tubiana (2008) uvádí, že útoky milic Džanzavíd ve východním Čadu vyústily ve 

vysídlení přibližně 170 000 osob. Podle UNHCR (2006) uprchlo v roce 2005 

z východního Čadu do Dárfúru přibližně 3000 až 5000 uprchlíků a podle IDMC (2005) 

se počet VPO v Dárfúru rovnal přibližně 1,8 mil. osob v témže roce.

Následující rok došlo k výraznému zintenzivnění konfliktu, přestože byla podepsána 

dohoda o příměří v nigerijské Abuji. Navíc povstalecké hnutí SLM/A se rozpadlo na 

několik frakcí, které proti sobě začaly bojovat navzájem a dopouštěly se i útoků na 

civilní obyvatelstvo v Dárfúru. Súdánská vláda nejdříve bránila zásahu vojáků OSN, na 

konci roku 2006 ale misi povolila (Ploughshares 2012).

V roce 2007 se zvýšil počet útoků na humanitární pracovníky, následkem toho jejich 

počet v Dárfúru klesl o 16 %. Dále eskalovalo násilí mezi jednotlivými kmeny o zdroje, 

především vody a půdy (Ploughshares 2012).
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Konflikt se v následujícím roce vystupňoval natolik, že humanitární organizace i OSN 

byly nuceny stále více opouštět region a omezovat svoji pomoc, přestože byla v tomto 

roce ustanovena Hybridní operace Africké Unie a OSN v Dárfúru (UNAMID) 

(Ploughshares 2012).

I když OSN odsoudila nálety súdánské vlády na cíle v Dárfúru , které označila jako 

úmyslné ničení vesnic, vláda v náletech dále pokračovala (Ploughshares 2012). V roce 

2008 zaútočili povstalci poprvé za posledních 30 let na nejbližší okolí hlavního města

Chartúmu, konkrétně na sousední město Omdurman (UCDP 2012b).

V roce 2009 prohlásil velitel OSN v oblasti generál Agwai, že konflikt v Dárfúru 

skončil a boje se omezily pouze na lokální střety, především o zdroje. To vyvolalo 

negativní reakce hlavně u západních pozorovatelů, kteří argumentovali tím, že súdánská 

vláda by mohla kdykoliv znovu rozpoutat konflikt (Ploughshares 2012).

UCDP (2012b) uvádí, že v roce 2010 se konflikt opět rozpoutal, přičemž boje byly 

nejintenzivnější od roku 2006. Bylo to způsobeno rozsáhlou ofenzivou vlády proti 

povstalcům během celého roku, čímž chtěla vláda co nejvíce podlomit odboj rebelů, 

protože se obávala, že bude čelit možnému dalšímu konfliktu s Jižním Súdánem po 

vyhlášení referenda o jeho samostatnosti v lednu roku 2011.

Charakter konfliktu se v roce 2011 i 2012 nezměnil, stále docházelo k lokálním střetům 

a v současnosti okolnosti nenasvědčují definitivnímu ukončení konfliktu (UCDP 2013).

A jak uvádí OSN (2010), postižená oblast se bude ještě velmi dlouho v nejširším slova 

smyslu obnovovat za přispění velkých dávek humanitární pomoci.
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4. Analýza

Tato část práce pojednává o samotné analýze nepřímých obětí současného konfliktu 

v Dárfúru, v jejímž rámci je hlavním cílem odhad nepřímých obětí tohoto významného 

konfliktu. V podkapitole 4.1 je popsána celková zjištěná úmrtnost konfliktem 

postižených obyvatel v jednotlivých letech. Dále jsou uvedeny počty všech obětí, 

bojových obětí v letech 2003 až 2010 a celkové odhady počtu přímých obětí. Nakonec 

jsou uvedeny počty nepřímých obětí a jejich podíl na celkovém počtu.

Podkapitola 4.2 je věnována hodnocení výsledků analýzy a srovnání výsledků 

s ostatními studiemi OSN nebo vědeckých týmů. V poslední části je diskutováno, zda-li 

odhady populačního vývoje v Dárfúru zohledňují absolutní ztráty počtu obyvatel během 

konfliktu a s tím spojené i další demografické charakteristiky.

4.1 Výsledky

Podkapitola 4.1 je věnována výsledkům analýzy nepřímých obětí konfliktu v Dárfúru.

Počet konfliktem postižených osob v Dárfúru a počet súdánských uprchlíků v Čadu 

v letech 2003 až 2012 dokumentuje tabulka 4.1. Počty konfliktem postižených osob 

v Dárfúru vykazují stoupající trend až do roku 2008, bohužel v dalších letech počty 

postižených osob nejsou dostupná. V roce 2009 je uvedena stejná hodnota jako v roce 

2008. 

Počet konfliktem postižených obyvatel Dárfúru se tedy od roku 2003 do roku 2008 

zvýšil více než 4krát.

Pro počet uprchlíků v Čadu je do roku 2010 taktéž charakteristický stoupající trend 

kromě nepatrného snížení v roce 2009. V tomto období se tedy počet uprchlíků zvýšil 

téměř 2,5krát. V roce 2011 byl zaznamenán pokles počtu uprchlíků, avšak to byl pouze 

přechodný jev, protože následující rok se jejich počet opět zvýšil.

Tabulka 4.1. Počet konfliktem postižených osob v Dárfúru a súdánských 
uprchlíků v Čadu v letech 2003 - 2012

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dárfúr 1 100 2 250 2 900 3 800 4 125 4 500 4 500 - - -

Čad - uprchlíci 110 224 229 233 243 250 248 278 256 285
Zdroj: OSN (2009); UNHCR (2004a; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012)

Pozn.: Hodnoty jsou v tisících 
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4.1.1 Celková úmrtnost obyvatel během konfliktu

V tabulce 4.2 jsou uvedeny hodnoty HMÚ v jednotlivých letech konfliktu pro 

postiženou populaci Dárfúru. Úmrtnost súdánských uprchlíků ve východním Čadu 

dokumentuje následně tabulka 4.3.

Nejvyšší zjištěná HMÚ byla zaznamenána v letech 2003 a 2004, a to 73,1 ‰ v 95% 

intervalu spolehlivosti 51 až 95,2 ‰. Nicméně úmrtnost v roce 2003 byla s největší 

pravděpodobností mnohem vyšší, viz kapitola 2. V následujících letech se hodnota

HMÚ rapidně snížila. V roce 2005 byla již přibližně 3krát nižší než v roce 2004, 

přičemž se rovnala 25,6 ‰ v 95% intervalu spolehlivosti 20 až 31,1 ‰. V roce 2006 

HMÚ spíše stagnovala na podobné hodnotě jako v roce 2005, ale v roce 2007 došlo 

k jejímu snížení na hodnotu 19,1 ‰. Velmi malý nárůst byl zaznamenán v roce 2008, 

kde došlo ke zvýšení HMÚ z 19,1 ‰ v roce předchozím na 21,0 ‰. Vypočtená hodnota 

14,1 ‰ v roce 2009 byla oproti roku 2008 výrazně nižší a poprvé dosáhla nižší hodnoty, 

než byla očekávaná HMÚ, tedy 16,4 ‰. Je ale třeba zdůraznit, že se jedná o průměr 

dvou okolních hodnot, viz kapitola 2. V roce 2010 se úmrtnost snížila o polovinu 

hodnoty z roku 2009 na 7,2 ‰ v 95% intervalu spolehlivosti 0,67 až 13,7 ‰.

V posledních dvou letech došlo ještě k nepatrnému snížení na hodnotu 5,0 ‰, což je 

méně než třetina očekávané HMÚ.

Tabulka 4.2 Úmrtnost během konfliktu v Dárfúru v letech 2003 - 2012

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HMÚ v ‰ 73,1 73,1 25,6 25,0 19,1 21,0 14,1 7,2 5,0 5,0

minimální HMÚ v ‰ 51,0 51,0 20,0 20,4 13,1 16,5 8,6 0,6 3,5 3,5

maximální HMÚ v ‰ 95,2 95,2 31,1 29,7 25,1 25,5 19,6 13,7 6,6 6,6
Zdroj: CE-DAT (2013a)

Velmi podobný trend jako v případě Dárfúru vykazuje úmrtnost populace súdánských 

uprchlíků ve východním Čadu. Nejvyšší HMÚ byla zaznamenána v letech 2003 a 2004, 

a to 55,3 ‰ ležící v 95% intervalu spolehlivosti 08 až 142,6 ‰. Hodnota v roce 2003 

ale byla pravděpodobně vyšší, viz kapitola 2. V roce 2005 došlo k markantnímu 

přibližně čtyřnásobnému snížení HMÚ na hodnotu 17,9 ‰ v 95% intervalu 

spolehlivosti 09 až 63,0 ‰. V dalších dvou letech úmrtnost spíše stagnovala a HMÚ 

dosahovala velmi podobných hodnot jako očekávaná HMÚ. Nicméně je třeba zdůraznit, 

že se jedná o vážené průměry okolních dvou let nikoli o naměřené hodnoty, viz 

                                               

7; 8; 9 Hodnota 0 je zapříčiněna velkým rozptylem jednotlivých hodnot HMÚ a malým počtem šetření 
v roce 2004. Tato hodnota je však pouze matematicky odvozená a ve skutečnosti je naprosto nereálná.
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kapitola 2. V roce 2008 se HMÚ rovnala 13,1 ‰ v 95% intervalu spolehlivosti 10,6 až 

15,6 ‰. Hodnoty následujících 4 let jsou převzaté z hodnoty v roce 2008, viz 

kapitola 2.

Tabulka 4.3 Úmrtnost súdánských uprchlíků ve východním Čadu v letech
2003 - 2012

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HMÚ v ‰ 55,3 55,3 17,9 16,3 14,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

minimální HMÚ v ‰ 0 0 0 3,5 7,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

maximální HMÚ v ‰ 142,6 142,6 63,0 47,2 31,4 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Zdroj: CE-DAT (2013a)

Pokud jde o srovnání zjištěné úmrtnosti v Dárfúru a v uprchlických táborech ve 

východním Čadu, dokumentuje ho graf 4.1. Úmrtnost populace v Dárfúru převyšuje 

úmrtnost uprchlíků v Čadu od začátku konfliktu v roce 2003 do roku 2008, nejvíce pak 

v letech 2003 a 2004. V roce 2009 jsou obě hodnoty velmi podobné a v následujících 

letech je již úmrtnost uprchlíků vyšší než úmrtnost populace v Dárfúru, ale 

s přihlédnutím k jistým metodickým problémům, viz kapitola 2.

Graf 4.1 Srovnání úmrtnosti v Dárfúru a v uprchlických táborech ve východním 
Čadu v letech 2003 - 2012
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Zdroj: CE-DAT (2013a)

Srovnání úmrtnosti dětí do 5ti let věku mezi populací v Dárfúru a populací súdánských 

uprchlíků v Čadu v letech 2004 až 2008 dokumentuje graf 4.2. Úmrtnost v obou dvou 

populacích vykazuje podobný trend ve sledovaných letech. Zaznamenaná dětská 

úmrtnost v rámci uprchlíků je ve všech sledovaných letech nižší oproti dětské úmrtnosti 
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v postižené populaci v Dárfúru přibližně dvakrát, kromě roku 2007. Nejvyšší hodnoty 

HMÚ byly zaznamenány v roce 2004. 118,7 ‰ v populaci v Dárfúru a 56,4 v populaci 

uprchlíků ve východním Čadu. V roce 2005 došlo k velmi signifikantnímu snížení 

HMÚ na hodnotu 5,8 ‰ v Dárfúru a 19,6 ‰ v Čadu. V následujících 2 letech již tento 

pokles nebyl tak výrazný v rámci populace Dárfúru, naopak dětská úmrtnost mezi 

uprchlíky v Čadu se mírně zvyšovala. V roce 2008 se HMÚ v populaci Dárfúru opět 

zvýšila, a to řádově o 10 ‰ vůči roku 2007. Nárůst v rámci populace uprchlíků o 2 ‰

byl velmi mírný.

Graf 4.2 Srovnání úmrtnosti dětí do 5ti let v Dárfúru a v uprchlických táborech ve 
východním Čadu v letech 2004 - 2008
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Srovnání HMÚ podle statusu populace dokumentuje graf 4.3. Je patrné, že nejvyšší 

HMÚ ve všech uvedených letech vykazovala populace VPO a nejnižší populace 

uprchlíků v Čadu. Celkově všechny tři skupiny vykazují klesající trend úmrtnosti při 

zachování velmi podobných rozdílů mezi sebou ve všech sledovaných letech. 

Graf 4.3 Úmrtnost během konfliktu podle statusu populace Dárfúru v letech
2004 -2008
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Zdroj: CE-DAT (2013a)

Úmrtnost v rámci tří států Dárfúru v letech 2004 až 2008 dokumentuje graf 4.4.

Celkově se dá tvrdit, že pořadí jednotlivých států bylo velmi variabilní. V roce 2004 

i 2005 byly nejvyšší hodnoty HMÚ zjištěny v Západním Dárfúru, v dalších letech 

nejvyšší hodnotu vykazoval Jižní Dárfúr. Největší rozdíly byly v roce 2004, kde 

hodnota HMÚ v Severním Dárfúru značně převyšovala hodnoty v ostatních dvou 

státech. Rozdíl mezi nejvyšší hodnotou v Západním Dárfúru a nejnižší hodnotou 

v Severním Dárfúru činil v tomto roce 55 ‰, takže poměr mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou HMÚ byl více než 2:1.

Ve zbylých letech nebyly rozdíly v úmrtnosti takové jako v roce 2004, ale přesto

vykazovaly nejvyšší a nejnižší hodnoty v letech 2006 až 2008 rozdíly téměř 2:1.
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Celkově je možné tvrdit, že výše a poměry HMÚ v jednotlivých státech korespondují

s časovým a prostorovým průběhem konfliktu popsaným v podkapitole 3.2.

Graf 4.4 Úmrtnost během konfliktu podle jednotlivých států Dárfúru v letech

2004 - 2008
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4.1.2 Celkový počet obětí konfliktu v Dárfúru mezi lety 2003 - 2012

Vztáhnutím rozdílu v očekávané a zjištěné HMÚ na počet konfliktem zasažených osob 

se získaly počty obětí.

Níže jsou v tabulce 4.4 uvedeny celkové počty obětí současného konfliktu v Dárfúru 

v rozlišení mezi oběťmi v populaci Dárfúru a mezi uprchlíky ve východním Čadu. Dále 

jsou oběti rozlišeny na přímé a nepřímé.

Celkem na následky konfliktu zahynulo v letech 2003 až 2012 v rámci konfliktem 

postižené populace v Dárfúru 287 698 osob. Podle nejnižšího odhadu zahynulo 147 144

osob a podle nejvyššího odhadu pak 456 576 osob. Nejvyšší počet úmrtí byl 

zaznamenán v roce 2004, a to 128 335 osob, minimálně 78 655 a maximálně 178 014

osob. Následoval první rok konfliktu 2003, v němž zemřelo 62 741 osob, přičemž podle 

nejnižšího odhadu 38 454 a podle nejvyššího odhadu 87 029 osob. V roce 2005 došlo 

k velmi výraznému, téměř 5ti násobnému snížení počtu úmrtí oproti roku 2004 na počet 

27 580 zemřelých. Avšak následující rok se počet úmrtí opět zvýšil o přibližně 7 000 

zemřelých na 34 165 osob. Přestože v roce 2007 došlo opět k výraznému snížení počtu 

obětí na 12 545 osob, v roce 2008 byl opět zaznamenáno zvýšení na 22 331 obětí.
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V následujících letech klesla zjištěná úmrtnost pod očekávanou, takže se opět nedá 

hovořit o obětech konfliktu ve smyslu rozdílu ve zjištěné a očekávané úmrtnosti10, 

pouze podle horního odhadu v roce 2009 zahynulo 16 049 osob.

Celkový počet obětí z řad uprchlíků byl odhadnut na 13 536 osob, v případě nejvyššího 

odhadu pak 60 001 osob. Nejvíce osob zemřelo v roce 2004, 8 798, podle horního 

odhadu pak 28 375. Dále v roce 2003 zemřelo 4 320 osob a podle horního odhadu pak 

13 920 osob. Konečně v roce 2005 zemřelo podstatně méně osob, a to 417, ale podle 

horního odhadu 10 742 osob. V dalších letech již byla zjištěná úmrtnost nižší než 

očekávaná, takže se opět nedá hovořit o obětech konfliktu ve smyslu rozdílu ve zjištěné 

a očekávané úmrtnosti11, avšak v letech 2006 a 2007 ještě zemřelo podle horního 

odhadu na následky konfliktu 7 258 a 3 724 osob.

Konečně celkem zahynulo na následky konfliktu 301 234 osob a podle součtu 

nejvyšších odhadů 520 577 osob.

Tabulka 4.4 Celkový počet obětí konfliktu v Dárfúru za období 2003 - 2012

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 -
2012

celkem

Dárfúr

počet obětí 62 741 128 335 27 580 34 165 12 545 22 331 - - 287 698

nejnižší 
odhad

38 454 78 655 11 506 16 600 - 1 929 - - 147 144

nejvyšší 
odhad

87 029 178 014 43 654 51 731 37 365 42 733 16 049 - 456 576

Čad

počet obětí 4 320 8 798 417 - - - - - 13 536

nejvyšší 
odhad

13 920 28 357 10 742 7 258 3 724 - - - 64 001

Celkem

počet obětí 67 062 137 133 27 997 34 165 12 545 22 331 - - 301 234

počet obětí
1

100 950 206 371 54 396 58 988 41 089 42 733 16 049 - 520 577

Zdroj: CEDAT (2013a); UNHCR (2004a; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012)

Pozn.: 1 Jedná se o součet nejvyšších odhadů počtu obětí.

                                               
10; 11 Konflikt si bezpochyby vyžádal oběti i v těchto letech, ale pokud se berou v úvahu jen rozdíly ve 
zjištěné a očekávané HMÚ, pak v těchto letech nebyly zaznamenány žádné oběti.
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4.1.3. Počet bojových obětí

Počty bojových obětí (battle-related deaths) tvoří v rámci současných vnitrostátních 

konfliktů obvykle velmi nízký podíl na všech úmrtích, viz kapitola 3.

V tabulce 4.5 jsou uvedeny odhady bojových obětí konfliktu v Dárfúru v období 2003 

až 2010. Údaje pro rok 2011 a 2012 nejsou dostupné. Údaje ve větší míře reflektují 

intenzitu bojů v jednotlivých letech popsanou v kapitole 3.3. Nejvyšší počet bojových 

obětí byl zaznamenán během prvních dvou let konflikt, a to v roce 2004 a 2003, avšak 

v těchto letech se jednotlivé odhady nejvíce liší. Poměr nejvyššího ku nejnižšímu

odhadu činí v obou letech téměř 6:1, v dalších letech už jen přibližně 2:1. Celkem 

zemřelo přímo během boje podle "nejlepšího" odhadu 16 920 osob, což se jen málo liší 

od nejnižšího odhadu 16 553 osob, ale nejvyšší odhad udává celkem 73 661 obětí, takže 

celkový poměr mezi nejnižším a nejvyšším odhadem je 1:4,5, naopak rozdíl mezi 

nejnižším a "nejlepším" odhadem je minimální.

Prostorové rozmístění jednotlivých ozbrojených střetů je zobrazeno v příloze 1.

Tabulka 4.5 Počet bojových obětí konfliktu v Dárfúru za období 2003 - 2010

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 celkem

nejnižší odhad 4 930 5 932 908 2 179 501 832 364 907 16 553

nejvyšší odhad 28 176 34 618 1 521 4 672 760 1 925 382 1 607 73 661

"nejlepší" odhad 5 030 6 095 1 008 2 183 501 832 364 907 16 920
Zdroj: UCDP (2011)

Pozn.: "Nejlepší" odhad je získáván z nejvíce věrohodných hlášení. Pokud nelze rozlišit věrohodnost dat, 
pak je nejnižší odhad je použit jako "nejlepší" (UCDP 2013a).

4.1.4 Počet nepřímých obětí

Odečtením bojových obětí od celkového zjištěného počtu se získá počet obětí, které se 

aktivně ani pasivně neúčastnily bojů. A po odečtení přímých obětí, které zahrnují 

bojové oběti a obětí násilných represí, se získá klíčový údaj této práce, a to celkový 

počet nepřímých obětí konfliktu v Dárfúru. 

V tabulce 4.6 jsou uvedeny celkové počty obětí konfliktu v Dárfúru v letech

2003 - 2012 a počty obětí po odečtení bojových obětí. Maximální počet obětí, které se 

aktivně ani pasivně neúčastnili bojů byl zaznamenán v roce 2004, 131 038 osob, podle 

horního odhadu pak 171 753 a podle spodního odhadu 72 723. Naopak nejnižší počet 

12 044 obětí vykazoval rok 2007, avšak podle horního odhadu nejméně obětí bylo 
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zaznamenáno v roce 2009, a to 15 667 osob a, nejnižší spodní odhad počtu obětí 

vykazuje rok 2005, 10 598 osob

Z hlediska celkového počtu obětí za sledované období, které nezemřely v rámci boje, se 

jedná o 285 585 osob, podle nejnižšího odhadu 132 363 a podle nejvyššího odhadu 

432 856 osob. Lze tedy tvrdit, že naprostá většina obětí zemřela nepřímo nebo 

v důsledku násilných jednostranných represí, protože podíly bojových obětí činily 

v pořadí podle reálného, spodního a horního odhadu přibližně pouze 6, 10 a 14 %.

Konečně po odečtení všech přímých obětí se získá údaj o obětech nepřímých. Podle 

Degomme a Guha-Sapir (2010) je počet přímých obětí konfliktu v Dárfúru 62 305 osob 

(32 229 nejnižší a 139 142 nejvyšší odhad). Přestože je tento údaj mírně problematický, 

blíže kapitola 2., poskytuje asi nejlepší odhad přímých obětí ve sledovaném období 

v rámci této práce.

Celkový počet nepřímých obětí je tedy 238 929 osob, podle nejnižšího odhadu 114 915 

a podle nejvyššího odhadu 381 435. Podíl nepřímých obětí na celkovém počtu obětí 

tedy činí přibližně 80 %.

Tabulka 4.6 Celkový počet všech obětí a počet obětí bez bojových obětí za 
období 2003 - 2012

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 -
2012

celkem

počet obětí 62 032 131 038 26 989 31 982 12 044 21 499 - - 285 585

počet 
obětí1

33 524 72 723 10 598 14 421 - 1 097 - - 132 363

počet 
obětí

2 72 774 171 753 52 875 54 316 40 329 40 808 15 667 - 432 856

Zdroj: CEDAT (2013a); OSN (2009); UCDP (2011); UNHCR (2004b; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 
2011; 2012)

Pozn.: 1 Počet obětí po odečtení bojových obětí - nejnižší odhady; 
2 

počet obětí po odečtení bojových
obětí - nejvyšší odhady



39

4.2 Diskuze výsledků

Tato podkapitola shrnuje zjištěné výsledky předchozí kapitoly a diskutuje je s ostatními 

relevantními informacemi a odhady. Poslední část je věnována kritice populačních 

odhadů z hlediska zohlednění výrazně zvýšené úmrtnosti během konfliktu na budoucím 

populačním vývoji.

4.2.1 Diskuze zjištěných údajů z hlediska časového průběhu, statusu 

populace a faktorů způsobující úmrtí nepřímých obětí

Nejpodstatnějším zjištěním předchozí kapitoly je počet obětí současného konfliktu 

v Dárfúru, zejména pak podíl nepřímých obětí. Tento podíl činil přibližně 80 % všech 

obětí, tedy 238 925 osob. Jednoznačně se tak v tomto konfliktu potvrdil trend 

rostoucího podílu nepřímých obětí a podílu civilistů na celkovém počtu obětí konfliktů, 

viz kapitola 3.

Nejvyšší počty obětí byly zaznamenány v prvních dvou letech konfliktu, ve kterých 

byla zjištěna i nejvyšší nadúmrtnost, přičemž jejich podíl byl téměř 70 % na celkovém 

počtu obětí za celé sledované období. Přestože v roce 2005 došlo k rapidními snížení 

počtu obětí s velkou pravděpodobností v důsledku povolení humanitární pomoci 

v oblasti a zároveň utlumením konfliktu, rok následující znamenal opět zvýšení počtu 

obětí. Velmi pravděpodobně to bylo způsobeno opětovným zvýšením intenzity bojů 

v roce 2006, ale i zvýšením počtu konfliktem postižených osob. Stejný trend

vykazovaly počty obětí i v letech 2007 a 2008. V roce 2007 se počet obětí oproti roku 

2006 snížil skoro trojnásobně, avšak v roce 2008 byl opět zaznamenán nárůst na 

dvojnásobnou úroveň oproti předchozímu roku. Bylo to dáno opětovným zvýšením 

počtu osob postižených konfliktem, protože HMÚ v roce 2008 se oproti HMÚ v roce 

2007 zvýšila minimálně. Od roku 2009, kdy už konflikt nebyl zdaleka tak intenzivní 

jako v předchozích letech, se zjištěná úmrtnost snížila pod očekávanou hodnotu, takže 

se nepotvrdilo, že zvýšená úmrtnost bude přetrvávat i po konci konfliktu, ale naopak že 

očekávaná úmrtnost převyšuje zjištěnou. Jakkoliv je očekávaná úmrtnost průměrnou 

hodnotou pro mnohem větší území než je Dárfúr a nemusí tak přesně reflektovat 

skutečnou situaci v Dárfúru před konfliktem, je skutečně možné, že zjištěná úmrtnost 

byla nižší, a to díky humanitární pomoci.



40

Celkově lze říci, že počáteční hodnoty obětí a následné fluktuace velmi těsně 

korespondují se samotným průběhem konfliktu, počtu postižených osob a intenzitou 

humanitární pomoci.

Pokud jde o status populace, prokázal se jeho vliv na úmrtnost, kde populace VPO, 

uprchlíků a smíšená populace VPO a usedlíků vykazovaly odlišné hodnoty. Nejvyšší 

hodnoty úmrtnosti byly zaznamenány v populaci VPO v Dárfúru oproti ostatním 

populacím, a to ve všech porovnávaných letech, tedy v letech 2004 až 2008. Naopak 

nejnižší byla úmrtnost súdánských uprchlíků v Čadu ve stejných letech. Bohužel 

nedostatek dat neumožnil zahrnout do porovnání i úmrtnost samotných usedlíků, takže 

porovnání úmrtnosti této populace s ostatními zůstává nevyřešeno. Nicméně je možné 

očekávat, ze její hodnoty úmrtnosti budou nižší než u populace VPO, protože usedlíci 

nebyli zbaveni možnosti obživy vysídlením, jak tomu je v případě populace VPO. Dále 

tuto myšlenku podporuje skutečnost, že smíšené populace, kde byli zahrnuti usedlíci 

vykazovaly nižší úmrtnost oproti populacím samotných VPO.

Nezodpovězenou otázkou ale je porovnání úmrtnosti uprchlíků a usedlíků. Jsou nasnadě 

obě možnosti, neboť vyšší úmrtnost uprchlíků vůči usedlíkům vzhledem k jejich 

vysídlení a navíc i přechodu do jiné země je vysoce pravděpodobná, ale na druhou 

stranu humanitární pomoc se do uprchlických táborů ve východním Čadu dostala 

mnohem dříve než do Dárfúru a byla i více koncentrovaná v prostoru v rámci 

jednotlivých táborů, tudíž je možné, že úmrtnost uprchlíků byla nižší než usedlíků.

Avšak v prvních měsících po začátku konfliktu byla situace uprchlíků před ustanovením 

humanitární pomoci katastrofální, takže úmrtnost byla s největší pravděpodobností

velmi vysoká a mohla převýšit úmrtnost usedlíků, nicméně nelze to potvrdit v důsledku 

absence dat.

Pokud jde o příčiny úmrtí nepřímých obětí, podle Guha-Sapir a Degomme (2010) 

nejčastější příčinou byla infekční onemocnění, především diarrhoea, což je v souladu 

s ostatními výzkumy, které také udávají infekční nemoci jako hlavní příčinu úmrtí 

nepřímých obětí (např. Roberts 2000).



41

4.2.2 Porovnání s ostatními odhady počtu obětí

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, od roku 2003 bylo provedeno mnoho odhadů 

počtu obětí konfliktu v Dárfúru. V této podkapitole jsou porovnávány výsledky této 

práce s ostatními odhady.

Súdánská vláda tvrdí, že při konfliktu v Dárfúru zahynulo pouze 10 000 osob 

(Sudan Tribune 2013). Tento údaj je však s ohledem na průběh konfliktu, ale i na 

nezávislé odhady, naprosto podhodnocený.

Oficiální údaj o počtu obětí konfliktu v Dárfúru je podle OSN (2011) 300 000 osob 

v období od února 2003 do dubna 2008. Tento odhad se téměř přesně shoduje 

s výsledkem této práce, tedy 301 234 obětí, přestože je v rámci této práce zahrnut do 

analýzy celý rok 2008 i roky následující. Tato velmi těsná shoda tak podporuje tvrzení, 

že od roku 2009 zjištěná HMÚ skutečně vykazovala nižší hodnotu než očekávaná 

HMÚ.

Naopak další odhad provedený Guha-Sapir a Degomme (2010), ve kterém je zahrnuto 

období od září 2003 do prosince 2008, se významně liší. Podle autorů zemřelo v tomto 

období na následky konfliktu celkem 210 607 osob, což je téměř o 100 000 osob méně 

než podle odhadu v této práci, přestože autoři použili stejnou hodnotu očekávané HMÚ 

ve své analýze. Je to dáno nezahrnutím počtu obětí z řad uprchlíků do odhadu autorů 

a dále je to velmi pravděpodobně dáno nezapočítáním počtu obětí z celého roku 2003, 

ale jen z jeho části.

Další odhady již zahrnují pouze kratší období, ale i tak jsou částečně porovnatelné.

Podle Guha-Sapir a Degomme (2006) zemřelo v období od září 2003 do ledna 2005 na 

následky konfliktu 112 000 osob. Podle výsledků této práce zemřelo na následky 

konfliktu v částečně srovnatelném období od února 2003 do konce roku 2004 přibližně 

190 000 osob. Tyto dva odhady se tedy významně liší. Je to způsobené jednoznačně 

použitými rozdílnými hodnotami očekávané HMÚ v rámci analýzy12, ale i opět 

nezapočítáním počtu obětí z celého roku 2003.

Nejvyšší odhady počtu obětí uvádí Reeves (2006). Přestože jím provedený odhad se 

týká pouze období od začátku konfliktu do dubna roku 2006, jeho odhad výrazně 

převyšuje ostatní zmíněné odhady i výsledný odhad v rámci této práce. Podle jeho 

                                               
12 Guha-Sapir a Degomme (2006) použili hodnotu očekávané HMÚ 11 ‰.
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odhadu zemřelo na následky konfliktu ve zmiňovaném období 480 000 až 530 000 

obětí, z toho bylo 220 000 až 270 000 přímých. Tyto údaje tedy převyšují například 

odhad OSN velmi výrazně.

Z uvedených odhadů jednoznačně vyplývá, že zjišťování počtu obětí konfliktů, 

především nepřímých, je nanejvýš složité a že skutečný počet obětí se bude 

pravděpodobně vždy pohybovat někde v intervalu nejnižších a nejvyšších odhadů.

4.2.3 Populační vývoj v Dárfúru během konfliktu

V roce 2003 měl odhad počtu obyvatel podle metodiky výpočtu (kapitola 2) hodnotu 

6 322 200 osob, pokud by se nebral v potaz konflikt.

Tabulka 4.7 ukazuje vývoj počtu obyvatel od roku 2003 do roku 2012 jak v případě 

reflexe ztrát na životech během konfliktu, tak i v teoretickém případě neexistence 

konfliktu.

Z tabulky je patrné, že ztráty na životech během konfliktu snižovaly významně roční 

přírůstek obyvatelstva oproti teoretickým hodnotám mimo konflikt. Je tedy patrné, že 

ztráty na životech způsobené konfliktem významně snižovaly v uvedeném období 

populační růst. Rozdíl mezi růstem počtu obyvatel v teoretickém případě a růstem 

během konfliktu se zvyšoval, přičemž největší diskontinuita byla zaznamenána mezi 

lety 2004 a 2005 z důvodu nejvyššího zaznamenaného počtu obětí v roce 2004. V roce 

2012 dosáhl tento rozdíl hodnoty 360 554 osob.

Z uvedených hodnot lze tedy jednoznačně tvrdit, že konflikt způsobil snížení 

populačního růstu v uvedeném období na průměrnou hodnotu 2,2 % za rok vůči 

hodnotě 2,8 % za rok v případě neexistence konfliktu.

Tabulka 4.7 Populační vývoj v Dárfúru v letech 2003 - 2012

bez konfliktu během konfliktu

rok počet obyvatel roč. přírůstek počet obyvatel roč. přírůstek rozdíl

2003 6 322 200 177 022 6 322 200 109 960 -

2004 6 499 222 181 978 6 432 160 42 967 67 062

2005 6 681 200 187 074 6 475 127 153 307 206 073

2006 6 868 273 192 312 6 628 434 151 431 239 840

2007 7 060 585 197 696 6 779 865 177 291 280 720

2008 7 258 281 203 232 6 957 048 172 469 301 125

2009 7 461 513 208 922 7 129 514 199 630 331 888

2010 7 670 436 214 772 7 329 141 205 219 341 181

2011 7 885 208 220 786 7 534 356 210 965 350 734

2012 8 105 994 226 968 7 745 318 216 872 360 554
Zdroj: Reeves (2004); OSN (2010)
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Pokud jde o skutečné odhady počtu obyvatel Dárfúru v posledních letech, jedinou 

dostupnou hodnotou je 7,5 mil. osob v roce 2008, která byla zjištěna z výsledků sčítání 

lidu v Súdánu (OSN 2010). Tato hodnota se liší od hodnoty uvedené v tab. 4.7, nicméně 

tento nesoulad může být způsoben použitím počáteční vstupní hodnoty v roce 2003, 

která je i jako hodnota 7,5 mil. pouze odhad. Nelze tedy jednoznačně určit, jak je 

zjištěný počet obětí konfliktu přesný.

Na druhou stranu na níže uvedeném obrázku 4.1 zachycujícím populační vývoj 

v Dárfúru není ani v nejmenší míře patrné zpomalení populačního růstu po začátku 

konfliktu v roce 2003. Přestože data o vývoji počtu obyvatel pro analýzu OSN (2010) 

byla čerpána ze súdánských sčítání lidu a věrohodnost těchto dat je diskutabilní

(např. Reeves 2004), OSN (2010) se nezmiňuje o zpomalení populačního růstu na 

následky konfliktu. Tento fakt je při ohledu na oficiální odhad počtu obětí konfliktu, 

300 000 (OSN 2011), více než překvapující.

Obrázek 4.1 Populační vývoj v Dárfúru v letech 1950 - 2025

Zdroj: OSN (2010)
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5. Závěr

Tato kapitola shrnuje cíle práce, výsledky analýzy a zda-li došlo k potvrzení nebo 

vyvrácení hypotéz. Dále je podrobena kritice vhodnost použitých metod a nakonec je 

věnován prostor možnostem dalšího rozpracování daného tématu v budoucnu. 

Cílem práce byla analýza dopadů ozbrojených konfliktů na místní populaci na příkladě 

konfliktu v súdánském Dárfúru od roku 2003 dodnes, a to zejména odhad počtu obětí 

konfliktu v rozlišení obětí přímých a nepřímých. Dále se práce zabývala dvěmi

základními otázkami. Zda počet nepřímých obětí v důsledku zhoršení životních 

podmínek například vysídlením převýšil počet obětí padlých přímo v boji a v důsledku 

jednostranných masakrů. Dále jakou vahou působil faktor vysídlení na úmrtnost 

populace. 

V rámci výzkumných otázek byly stanoveny následující pracovní hypotézy:

 H1: Počet obětí nepřímých převyšuje počet obětí přímých

 H2: Úmrtnost se snižuje podle statusu místní populace v následujícím pořadí: VPO 

> uprchlíci > usedlíci

 H3:  Vyšší než očekávaná úmrtnost přetrvávala i po snížení intenzity konfliktu

v posledních 4 letech

 H4: Populační vývoj je značně ovlivněn nynějším konfliktem

Celkový odhad počtu obětí současného konfliktu v Dárfúru byl stanoven na 301 234 

osob (spodní odhad 147 144, horní odhad 520 577), z toho 238 929 nepřímých obětí 

(spodní odhad 114 915, horní odhad 381 435). Potvrdila se tedy první hypotéza, neboť 

počet nepřímých obětí konfliktu v Dárfúru značně převyšuje počet přímých obětí.

Druhá hypotéza se potvrdila jen částečně, protože se prokázala vyšší úmrtnost VPO 

oproti populaci uprchlíků, na druhou stranu porovnání úmrtnosti těchto dvou populací 

s úmrtností usedlíku nemohla být prokázána z důvodu absence dat. Avšak smíšené 

populace VPO a usedlíků vykazovaly nižší úmrtnost než samotné populace VPO, takže 

je možné, že úmrtnost usedlíků bude nižší než úmrtnost VPO, ale zároveň takto nelze 

tuto úmrtnost porovnat s úmrtností uprchlíků.

Třetí hypotéza se nepotvrdila, neboť zjištěná úmrtnost byla v případě Dárfúru od roku 

2009 a v případě súdánských uprchlíků ve východním Čadu od roku 2007 nižší než 

očekávaná úmrtnost. Tato hypotéza se tedy zamítá.
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Pokud jde o čtvrtou hypotézu, ta se jednoznačně potvrdila. Při započítání ztrát na 

životech se populační růst během konfliktu zpomalil z průměrné hodnoty 2,8 % za rok 

na hodnotu 2 % a rozdíl mezi zjištěným počtem obyvatel v roce 2012 s počtem obyvatel 

v případě neexistence konfliktu činil přibližně 360 000 osob. Z těchto poznatků 

vyplývá, že konflikt ovlivní i populační vývoj v budoucnu, neboť zjištěná "rozbíhavost" 

obou případů populačního růstu se bude dále zvyšovat.

Z potvrzení hypotéz tedy vyplývá, že ozbrojený konflikt v súdánském Dárfúru měl 

a i nadále má výrazný negativní dopad na místní populaci.

Co se týče vhodnosti použitých metod analýzy, ty byly shledány za vyhovující, protože 

porovnání očekávané a zjištěné úmrtnosti a následné vztáhnutí tohoto rozdílu na počet 

konfliktem postižených osob udává jednoznačně vyšší a především přesnější údaje 

o počtu obětí než pouze pasivní hlášení z jednotlivých střetů. Tato diference je 

umocňována "zaostalostí" státu(ů), ve kterém (kterých) konflikt probíhá, protože 

v těchto případech markantně stoupá podíl nepřímých obětí, které pasivní odhady 

nemohou zaznamenat.

Výsledky terénních šetření, které byly v této práci použity lze považovat na dostatečně 

reprezentativní, neboť lokality, kde byla tato šetření prováděna pokrývají naprostou 

většinu území Dárfúru, viz příloha 2, a především se překrývají s lokalitami

ozbrojených střetů (příloha 1), tudíž tato šetření obsáhla přímo konfliktem postiženou 

populaci. V případě odhadu obětí konfliktu v Dárfúru, především těch nepřímých, je 

tedy metoda vztáhnutí zjištěné nadúmrtnosti na počet konfliktem postižených osob 

jednoznačně vhodná.

Je ale třeba zdůraznit, že se ve všech případech vstupních dat jedná pouze o odhady, 

takže i výsledky analýzy jsou jen odhady. Přesto však 95% intervaly spolehlivosti 

průměrných hodnot HMÚ a z nich vypočtených nejnižších a nejvyšších odhadů počtu

obětí udávají pravděpodobný interval skutečného počtu obětí.

Celkově lze shrnout, že analýza pomocí použitých metod uspokojivě odpověděla na 

výzkumné otázky bakalářské práce uvedené v kapitole 1.

Konečně z hlediska možného dalšího rozpracování práce či daného tématu v budoucnu 

by se tato analýza mohla rozšířit o studie počtu obětí v dalších konfliktních zemích, 

přičemž pravděpodobně nejaktuálnějším tématem by byla analýza - odhad počtu obětí 

probíhající občanské války v Sýrii, ovšem za předpokladu dostatečného množství 
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vstupních dat. Je ale potřebné dodat, že zatím takováto data, alespoň v databázi 

CE-DAT nejsou dostupná.
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7. Přílohy

Příloha 1 Rozmístění lokálních střetů mezi aktéry konfliktu v letech 2003 - 2010

Zdroj: UCDP (2011)
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Příloha 2 Lokality terénních šetření mezi lety 2003 - 2010 v Dárfúru

Zdroj: CE-DAT (2013b)
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Příloha 3 Hodnoty HMÚ v rámci jednotlivých šetření v Dárfúru v letech

2003 - 2011

Stát
HMÚ 
v ‰

Rok Status
Číslo

šetření
Stát

HMÚ dětí do 5ti 
let v ‰

Rok
Číslo

šetření

Západní 
Dárfúr 80,3 2004 VPO 49

Západní 
Dárfúr 9,1 2004 1

Západní 
Dárfúr 105,8 2004 VPO 5

Západní 
Dárfúr 514,4 2004 2

Západní 
Dárfúr 124 2004 VPO 50

Západní 
Dárfúr 37,6 2004 3

Západní 
Dárfúr 204,3 2004 VPO 2

Západní 
Dárfúr 113,1 2004 5

Západní 
Dárfúr 9,8 2004

VPO-
usedlíci 1

Západní 
Dárfúr 65,7 2004 49

Západní 
Dárfúr 54,7 2004

VPO-
usedlíci 412

Západní 
Dárfúr 58,4 2004 50

Západní 
Dárfúr 94,8 2004

VPO-
usedlíci 414

Západní 
Dárfúr 190,8 2004 55

Západní 
Dárfúr 132,8 2004

VPO-
usedlíci 55

Západní 
Dárfúr 76,6 2004 412

Severní 
Dárfúr 54,4 2004 VPO 650

Západní 
Dárfúr 244,4 2004 414

Severní 
Dárfúr 54,7 2004 VPO 4

Severní 
Dárfúr 37,6 2004 3

Severní 
Dárfúr 78,4 2004 VPO 41

Severní 
Dárfúr 91,2 2004 4

Severní 
Dárfúr 26,3 2004

VPO-
usedlíci 3

Severní 
Dárfúr 246,6 2004 41

Severní 
Dárfúr 29,2 2004

VPO-
usedlíci 430

Severní 
Dárfúr 21,9 2004 42

Severní 
Dárfúr 36,8 2004

VPO-
usedlíci 985

Severní 
Dárfúr 36,5 2004 42

Severní 
Dárfúr 43,8 2004

VPO-
usedlíci 411

Severní 
Dárfúr 105,8 2004 411

Jižní 
Dárfúr 13,9 2004 VPO 6

Severní 
Dárfúr 65,7 2004 430

Jižní 
Dárfúr 55,1 2004 VPO 660

Severní 
Dárfúr 97,4 2004 650

Jižní 
Dárfúr 62 2004 VPO 417

Severní 
Dárfúr 54 2004 985

Jižní 
Dárfúr 83,9 2004

VPO-
usedlíci 416

Severní 
Dárfúr 74,8 2004 1392

Jižní 
Dárfúr 116,7 2004

VPO-
usedlíci 415

Jižní 
Dárfúr 37,6 2004 3

Západní 
Dárfúr 21,9 2005 usedlíci 996

Jižní 
Dárfúr 426,8 2004 6

Západní 
Dárfúr 19,3 2005 VPO 992

Jižní 
Dárfúr 215,2 2004 415

Západní 
Dárfúr 29,2 2005 VPO 1664

Jižní 
Dárfúr 25,5 2004 416

Západní 
Dárfúr 31,7 2005 VPO 1886

Jižní 
Dárfúr 36,5 2004 416

Západní 
Dárfúr 6,2 2005

VPO-
usedlíci 1165

Jižní 
Dárfúr 109,4 2004 417

Západní 
Dárfúr 9,8 2005

VPO-
usedlíci 1121

Jižní 
Dárfúr 127,7 2004 417

Západní 
Dárfúr 19,7 2005

VPO-
usedlíci 1164

Jižní 
Dárfúr 85,7 2004 660
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Západní 
Dárfúr 20,4 2005

VPO-
usedlíci 1666

Západní 
Dárfúr 65,7 2005 630

Západní 
Dárfúr 20,8 2005

VPO-
usedlíci 1959

Západní 
Dárfúr 117,5 2005 668

Západní 
Dárfúr 23 2005

VPO-
usedlíci 1665

Západní 
Dárfúr 8,4 2005 992

Západní 
Dárfúr 24,4 2005

VPO-
usedlíci 994

Západní 
Dárfúr 35,4 2005 994

Západní 
Dárfúr 32,5 2005

VPO-
usedlíci 630

Západní 
Dárfúr 58,4 2005 996

Západní 
Dárfúr 40,9 2005

VPO-
usedlíci 668

Západní 
Dárfúr 84,6 2005 1118

Západní 
Dárfúr 41,6 2005

VPO-
usedlíci 1663

Západní 
Dárfúr 16,8 2005 1121

Západní 
Dárfúr 65,3 2005

VPO-
usedlíci 1118

Západní 
Dárfúr 29,5 2005 1164

Severní 
Dárfúr 17,9 2005 VPO 1116

Západní 
Dárfúr 13,9 2005 1165

Severní 
Dárfúr 21,9 2005 VPO 990

Západní 
Dárfúr 20,1 2005 1663

Severní 
Dárfúr 10,9 2005

VPO-
usedlíci 982

Západní 
Dárfúr 42,3 2005 1664

Severní 
Dárfúr 11,7 2005

VPO-
usedlíci 983

Západní 
Dárfúr 70,8 2005 1665

Severní 
Dárfúr 16,8 2005

VPO-
usedlíci 1957

Západní 
Dárfúr 37,6 2005 1666

Severní 
Dárfúr 24,1 2005

VPO-
usedlíci 989

Západní 
Dárfúr 39 2005 1886

Severní 
Dárfúr 26,6 2005

VPO-
usedlíci 1117

Severní 
Dárfúr 21,9 2005 982

Severní 
Dárfúr 47,4 2005

VPO-
usedlíci 984

Severní 
Dárfúr 25,9 2005 983

Jižní 
Dárfúr 13,1 2005 VPO 1696

Severní 
Dárfúr 80,3 2005 984

Jižní 
Dárfúr 32,5 2005 VPO 1122

Severní 
Dárfúr 43,4 2005 989

Jižní 
Dárfúr 34,3 2005 VPO 667

Severní 
Dárfúr 71,1 2005 990

Jižní 
Dárfúr 65,7 2005 VPO 666

Severní 
Dárfúr 53,3 2005 1116

Jižní 
Dárfúr 9,5 2005

VPO-
usedlíci 995

Severní 
Dárfúr 62,4 2005 1117

Jižní 
Dárfúr 13,1 2005

VPO-
usedlíci 1120

Jižní
Dárfúr 152,1 2005 666

Jižní 
Dárfúr 14,6 2005

VPO-
usedlíci 1958

Jižní 
Dárfúr 95,9 2005 667

Západní 
Dárfúr 15 2006 VPO 1652

Jižní 
Dárfúr 55,4 2005 667

Západní 
Dárfúr 13,5 2006

VPO-
usedlíci 1710

Jižní 
Dárfúr 23,7 2005 995

Západní 
Dárfúr 19,7 2006

VPO-
usedlíci 1241

Jižní 
Dárfúr 27,4 2005 1120

Západní 
Dárfúr 24,8 2006

VPO-
usedlíci 1651

Jižní 
Dárfúr 32,8 2005 1122

Západní 
Dárfúr 32,5 2006

VPO-
usedlíci 1796

Jižní 
Dárfúr 36,8 2005 1696

Severní 
Dárfúr 18,2 2006 usedlíci 1283

Západní 
Dárfúr 25,5 2006 1241

Severní 
Dárfúr 19 2006 VPO 1172

Západní 
Dárfúr 23 2006 1651
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Severní 
Dárfúr 24,1 2006

VPO-
usedlíci 1174

Západní 
Dárfúr 30,3 2006 1652

Severní 
Dárfúr 25,2 2006

VPO-
usedlíci 1350

Západní 
Dárfúr 16,4 2006 1710

Severní 
Dárfúr 27,7 2006

VPO-
usedlíci 1254

Západní 
Dárfúr 76,2 2006 1796

Jižní 
Dárfúr 32,5 2006 VPO 1171

Severní 
Dárfúr 40,1 2006 1172

Jižní 
Dárfúr 43,8 2006 VPO 1351

Severní 
Dárfúr 35,4 2006 1174

Jižní 
Dárfúr 25,5 2006

VPO-
usedlíci 1173

Severní 
Dárfúr 75,1 2006 1254

Jižní 
Dárfúr 29,2 2006

VPO-
usedlíci 1295

Severní 
Dárfúr 58,4 2006 1283

Západní 
Dárfúr 13,9 2007

VPO-
usedlíci 2213

Severní 
Dárfúr 44,1 2006 1350

Severní 
Dárfúr 13,9 2007 VPO 2210

Jižní 
Dárfúr 47,8 2006 1171

Severní 
Dárfúr 16,4 2007 VPO 2228

Jižní 
Dárfúr 36,5 2006 1173

Severní 
Dárfúr 8 2007

VPO-
usedlíci 2211

Jižní 
Dárfúr 58,4 2006 1295

Severní 
Dárfúr 10,2 2007

VPO-
usedlíci 2190

Jižní 
Dárfúr 80,3 2006 1351

Severní 
Dárfúr 14,6 2007

VPO-
usedlíci 2227

Západní 
Dárfúr 30,6 2007 2210

Severní 
Dárfúr 18,6 2007

VPO-
usedlíci 1726

Západní 
Dárfúr 16,1 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 6,2 2007 VPO 1673

Západní 
Dárfúr 24,1 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 20,1 2007 VPO 1942

Západní 
Dárfúr 34,7 2007 2213

Jižní 
Dárfúr 22,6 2007 VPO 1941

Severní 
Dárfúr 46,7 2007 1726

Jižní 
Dárfúr 31,7 2007 VPO 1727

Severní 
Dárfúr 41,2 2007 2190

Jižní 
Dárfúr 43,4 2007 VPO 2395

Severní 
Dárfúr 30,6 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 10,9 2007

VPO-
usedlíci 2212

Severní 
Dárfúr 16,1 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 17,5 2007

VPO-
usedlíci 1711

Severní 
Dárfúr 24,1 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 38,3 2007

VPO-
usedlíci 1722

Severní 
Dárfúr 22,3 2007 2211

Západní 
Dárfúr 21,9 2008

VPO-
usedlíci 2226

Severní 
Dárfúr 39,4 2007 2227

Západní 
Dárfúr 12 2008 VPO 2392

Severní 
Dárfúr 21,9 2007 2228

Západní 
Dárfúr 17,9 2008

VPO-
usedlíci 2495

Jižní 
Dárfúr 15,3 2007 1673

Západní 
Dárfúr 18,2 2008

VPO-
usedlíci 2393

Jižní 
Dárfúr 34,3 2007 1711

Západní 
Dárfúr 9,8 2008

VPO-
usedlíci 2381

Jižní 
Dárfúr 87,6 2007 1722

Jižní 
Dárfúr 21,9 2008 VPO 2231

Jižní 
Dárfúr 58,4 2007 1727

Jižní 
Dárfúr 26,3 2008 VPO 2232

Jižní 
Dárfúr 40,9 2007 1941

Jižní 
Dárfúr 27,4 2008 VPO 2230

Jižní 
Dárfúr 46,3 2007 1942
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Jižní 
Dárfúr 27,4 2008 VPO 2492

Jižní 
Dárfúr 30,6 2007 2210

Jižní 
Dárfúr 27,4 2008

VPO-
usedlíci 2233

Jižní 
Dárfúr 16,1 2007 2210

Západní 
Dárfúr 19 2010 usedlíci 3066

Jižní 
Dárfúr 24,1 2007 2210

Severní 
Dárfúr 2,9 2010

VPO-
usedlíci 2882

Jižní 
Dárfúr 26,6 2007 2212

Severní 
Dárfúr 5,5 2010

VPO-
usedlíci 2941

Jižní 
Dárfúr 86,8 2007 2395

Severní 
Dárfúr 21,9 2010 VPO 2919

Západní 
Dárfúr 27 2008 2392

Severní 
Dárfúr 17,5 2010 VPO 2920

Západní 
Dárfúr 25,2 2008 2393

Jižní 
Dárfúr 42 2010

VPO-
usedlíci 2963

Severní 
Dárfúr 32,8 2008 2226

Jižní 
Dárfúr 6,6 2010 VPO 3064

Jižní 
Dárfúr 47,4 2008 2230

Severní 
Dárfúr 16,8 2011 VPO 3038

Jižní 
Dárfúr 42,3 2008 2231

Severní 
Dárfúr 6,6 2011 VPO 3037

Jižní 
Dárfúr 48,5 2008 2232

Severní 
Dárfúr 5,5 2011 VPO 3039

Jižní 
Dárfúr 79,9 2008 2233

Severní 
Dárfúr 12,8 2011

VPO-
usedlíci 3043

Jižní 
Dárfúr 71,1 2008 2492

Zdroj: CE-DAT (2013a)
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Příloha 4 Hodnoty HMÚ v rámci jednotlivých šetření v uprchlických táborech ve 

východním Čadu v letech 2004 - 2008

Prefektura HMÚ v ‰ Rok
Číslo

šetření Prefektura
HMÚ dětí

do 5ti let v ‰ Rok
Číslo

šetření

Biltine 24,8 2004 677 Biltine 29,2 2004 677

Biltine 47,4 2004 428 Biltine 80,3 2004 428

Biltine 93,8 2004 8 Biltine 59,8 2004 8

Biltine 5,1 2005 1160 Biltine 21,5 2005 1159

Biltine 9,8 2005 1159 Biltine 8 2005 1160

Biltine 38,7 2005 946 Ouaddai 29,2 2005 676

Biltine 8 2008 2314 Biltine 20,4 2008 2318

Biltine 10,2 2008 2317 Biltine 20,4 2008 2317

Ouaddai 13,1 2008 2309 Biltine 25,2 2008 2316

Biltine 13,1 2008 2318 Biltine 31,7 2008 2315

Ouaddai 13,5 2008 2312 Biltine 12,8 2008 2314

Biltine 14,6 2008 2319 Biltine 31,4 2008 2313

Biltine 15,3 2008 2315 Ouaddai 29,5 2008 2312

Biltine 16,8 2008 2316 Ouaddai 23,7 2008 2309

Biltine 19 2008 2313 Ouaddai 29,2 2008 2319
Zdroj: CE-DAT (2013a)
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