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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce zkoumá působení Bundeswehru v rámci strategie ISAF 

v Afghánistánu. Nasazení německých ozbrojených sil na mezinárodních misích je 

jednou z nejdiskutovanějších otázkou jak na politické scéně, tak i mezi samotnou 

německou veřejností. Diplomová práce se zabývá vývojem situace v Afghánistánu od 

roku 2001, kdy začala mise OEF a ISAF až do konce vládního období koalice 

CDU/CSU-FPD v září 2013. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. 

Nejprve definuje teorii rolí a koncept civilní mocnosti, jako jeden z možných přístupů 

ke zkoumání zahraniční politiky. Stanovuje kritéria, podle kterých zkoumá, zda se 

Německo v Afghánistánu chová jako civilní mocnost, za kterou je označováno. 

V následující části se zabývá vývojem v letech 2001-2009. Věnuje se zahájení 

operace, prodlužování mandátů ve Spolkovém sněmu, důvodům působení Německa na 

operacích v Afghánistánu a vývojem bezpečnostní situace v zemi, která se po 

počátečních úspěších začala rapidně zhoršovat. Stěžejní částí této diplomové práce je 

působení Bundeswehru v Afghánistánu v rámci nové strategie ISAF, která byla 

vyhlášena americkým prezidentem Barackem Obamou v roce 2009. Práce se soustředí 

na přístup Spolkové republiky k nejdůležitějším událostem v tomto období, a to 

k vyhlášení nové strategie, k Londýnské konferenci o Afghánistánu, k předávání 

zodpovědnosti do afghánských rukou, postupného odchodu spojeneckých jednotek ze 

země a k vývoji v Afghánistánu po roce 2014, kdy bude ukončena mise ISAF.  

 



 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with deployment of German army within ISAF strategy in 

Afghanistan. The deployment of military forces is one of the most discussed queries in 

German politics and among German public. The thesis analyses the development in 

Afghanistan from 2001 to September 2013. The thesis is divided into three parts. 

Firstly, I define the theory of role and the concept of civil power, which is one of 

approaches for analysis of foreign policy. I define some criteria and according to them 

I examine, if Germany behaves in Afghanistan as civil power, for which is it 

considered. In the following part I deal with the development in Afghanistan from 

2001 to 2009. I analyse the beginning of OEF and ISAF operations, mandate’s 

extensions, the reasons for deployment in Afghanistan and the development of the 

security situation in country. The main part of this thesis is the deployment of German 

army within new ISAF strategy in Afghanistan, which was declared by American 

president Barack Obama in 2009. The thesis focuses on the attitude of Germany to the 

most important events in this period, for example to the declaration of new ISAF 

strategy, to international conference on Afghanistan in London, to transition to afghan 

lead, to the leaving of the international troops and to support after the year 2014, in 

which finishes the ISAF mission. 

 

Klíčová slova 

Afghánistán, Bundeswehr, Spolkový sněm, ISAF, OEF, NATO, OSN, mezinárodní 

konference, obnova Afghánistánu 

Keywords 

Afghanistan, Federal assembly, German army, ISAF, OEF, UN, NATO, international 

conferences, renewal of Afghanistan  

Rozsah práce: 152 396 znaků včetně mezer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne ………….. Lucie Křížová…………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu doktoru Vladimíru Handlovi 

za cenné rady a pomoc poskytnutou při diplomové práci.  

 



 

 

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno: 

KŘÍŽOVÁ LUCIE  

E-mail: 

horcickovalucie@atlas.cz 

Semestr: 

Letní 2012 

Akademický rok: 

2011/2012 

Název práce: 

PŮSOBENÍ BUNDESWEHRU V AFGHÁNISTÁNU V RÁMCI ISAF: “CIVILNÍ 

MOCNOST” A STRATEGIE MEZINÁRODNÍ MISE  

Předpokládaný termín ukončení (semestr, školní rok): 

Zimní semestr 2014 

Vedoucí diplomového semináře: 

Prof. PhDr. Jiří Pešek CSc.  

Vedoucí práce: 

JUDr. Vladimír Handl CSc.  

V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 

Ve své diplomové práci se zaměřím na naplňování strategie ISAF a úkolů 

stanovených na Londýnské konferenci o Afghánistánu v roce 2010. Ve své práci 

bych chtěla zodpovědět otázky: Je nasazení Bundeswehru v  rámci ISAF 

kompatibilní s koncepcí Německa jako „civilní mocnosti“? Jak je naplňována 

nová strategie ISAF a s  ní spojený odchod vojsk z  Afghánistánu?  Jaký postoj má 

německá politická scéna k postupnému odchodu vojsk z Afghánistánu?  

mailto:horcickovalucie@atlas.cz


 

 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Téma bylo časově omezeno na roky 2009 (vyhlášení nové strategie ISAF) až do 

podzimu 2013 (volby do Spolkového sněmu).  

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

1)Úvod  

2)Obecná charakteristika Německa jako "Zivilmacht" dle Maulla  

3)Bundeswehr v Afganistanu 

3.1. ISAF a Bundeswehr - Vznik a strategie mezinárodních bezpečnostních 

podpůrných sil (ISAF) a schválení mandátu o nasazení Bundewehru  

3.2. Nasazení německé armády v  rámci ISAF v Afganistanu od roku 2001. - 

Působení Bundeswehru na území Afghánistánu, naplňování vojenské strategie 

ISAF.  

4)Nová strategie v rámci ISAF 2010  

4.1. Nová strategie ISAF –německá spolupráce v rámci ISAF (NATO), role 

Německa při vytváření a prosazování nové strategie, německé postoje vůči nové 

strategii 

4.2. Londýnská konference o Afghánistánu – Dohoda o postupném předávání 

moci a příprava na odchod vojsk z  Afghanistanu do roku 2014 - německý přístup 

k stanoveným cílům a veřejná diskuze o stahování Bundeswehru z  Afghánistánu 

4.3. Prodlužování mandátů  

4.4. Německá koncepce po Bonnské konferenci o Afghánistánu v prosinci 2011 a 

naplňování stanovených cílů -  německý přístup a jeho prosazení v  rámci ISAF, 

otázka multilateralismu  

5)Závěr: role SRN při naplňování strategie ISAF a kompatibilita působení 

Bundeswehru s rolí SRN jako „civilní mocnosti“  

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Moje diplomová práce je jednopřípadová studie, zároveň budu používat metodu 

obsahové analýzy 



 

 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost 

ovlivnila celek práce? 

Zpracovány byly prameny týkající se vývoje působení v  Afghánistánu po roce 

2001 a charakteristiky Německa jako „Zivilmacht“.  

Schröder Florian. Das parlamentarische Zustimmungsverfahren zum 

Auslandseinsatz der Bundeswehr im Praxis. Kölln: Heymann, 2005.  

Löfflman Georg. Verteidigung am Hindukusch? Die Zivilmacht Deutschland und  

der Krieg in Afghanistan. Hamburg: Diplomica Verlag, 2008.  

Kornelius, S. Der Unerklärte Krieg: Deutschlands Selbstbetrug in Afghanistan. 

Hamburg: Körber-Stiftung. 2009. 

Ehrhart, Hans-Georg, Charles Pentland. The Afghanistan Challenge Hard 

Realities and Strategic Choices. Kingston: McGill-Queen’s University Press, 

2009.  

Mair, S. Auslandseinsätze der Bundeswehr. Leitfragen, Entscheidungsspielräume 

und Lehren. Stiftung Wissenchaft und Politik. Berlin. 2007  

Maull,  Hanns W. Die prekäre Kontinuität: Deutsche Außenpolitik zwischen 

Pfadabhängigkeit und Anpassungsdruck. Wiesbaden: Verlag für 

Sozialwissenschaften 2006.  

Maull, Hanns W. Deutsche Aussenpolitik: Orientierungslos. Zeitschrift für 

Politikwissenschaft. 2011  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v 

bodech): 

Výzkumný rámec své práce jsem omezila na období let 2009 až 2013, došlo tím k 

časovému zúžení tématu, ačkoli třetí kapitola pojednává o vývoji působení 

německé armády v Afghánistánu, slouží tato část pouze k obecnému vykreslení 

tématu. 

Důležitou roli v  mé práci budou hrát i expertní interview s  předními odborníky na 

toto téma a zároveň se pokusím analyzovat reflexi působení Bundeswe hru 

v Afghánistánu v  německých médiích a německé společnosti.  

Od zadání projektu do odevzdání tezí došlo k  časovému vymezení, specifikaci 

metod výzkumu a zpracování úvodních kapitol zabývajících se charakteristikou 

Německa jako „Zivilmacht“ a působení Německa v Afghánistánu od roku 2001.  



 

 

Podpis studenta a datum: 

      

Schváleno: Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí diplomového semináře             

 
 

 

 



1 

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................ 3 

1.1. Vymezení problematiky ....................................................................................... 3 

1.2. Stanovení výzkumné otázky ................................................................................ 4 

1.3. Cíle práce a operacionalizace ............................................................................... 5 

1.4. Metodologie a cíle práce ...................................................................................... 6 

1.4.1. Jednopřípadová studie ................................................................................... 6 

1.4.2. Obsahová analýza .......................................................................................... 7 

1.5. Diskuze dostupných pramenů .............................................................................. 8 

1.6. Struktura práce ................................................................................................... 10 

2. Teorie rolí .................................................................................................................. 13 

2.1. Původ teorie rolí ................................................................................................. 13 

2.2. Teorie rolí v mezinárodních vztazích ................................................................. 14 

2.3. Přednosti a nevýhody použití teorie rolí ............................................................ 16 

2.3.1. Přednosti ...................................................................................................... 16 

2.3.2. Nevýhody..................................................................................................... 17 

2.4. Koncept civilní mocnosti ................................................................................... 17 

2.4.1. Definice konceptu civilní mocnosti ............................................................. 20 

2.4.2. Vůle podílet se na utváření mezinárodních vztahů ..................................... 22 

2.4.3. Vzdání se autonomie ................................................................................... 23 

2.4.4. Zájmově nezávislé prosazování norem ....................................................... 24 

3. Bundeswehr v Afghánistánu v letech 2001-2009 ..................................................... 25 

3.1. Schválení mandátů OEF a ISAF ........................................................................ 25 

3.2. Důvody pro angažovanost Německa v Afghánistánu ........................................ 28 

3.3. Prodlužování mandátů ........................................................................................ 31 

3.4. Vývoj bezpečnostní situace v Afghánistánu a transformace mise ..................... 37 

3.5. Shrnutí ................................................................................................................ 40 

4. Působení Bundeswehru v Afghánistánu v rámci nové strategie ISAF .................. 42 

4.1. Nová strategická koncepce ISAF ....................................................................... 42 

4.1.1. Vznik nové strategické koncepce ................................................................ 42 

4.1.2. Postoj Spolkové republiky k nové strategické koncepci ............................. 46 

4.2. Londýnská konference v roce 2010 ................................................................... 47 



2 

 

4.2.1. Příprava Spolkové republiky na Londýnskou konferenci ........................... 47 

4.2.2. Londýnská konference o Afghánistánu ....................................................... 50 

4.2.3. Postoj Německa ke konferenci o Afghánistánu v Londýně ........................ 52 

4.3. Prodlužování mandátů ........................................................................................ 53 

4.3.1. Prodloužení mandátu v roce 2009 ............................................................... 54 

4.3.2. Prodloužení mandátu v roce 2010 ............................................................... 57 

4.3.3. Prodloužení mandátu v roce 2011 ............................................................... 60 

4.3.4. Prodloužení mandátu v roce 2012 ............................................................... 63 

4.3.5. Prodloužení mandátu v roce 2013 ............................................................... 65 

4.3.6. Shrnutí ......................................................................................................... 67 

4.4. Nasazení německých vojáků v rámci mise AWACS ......................................... 68 

4.5. Konference o podpoře Afghánistánu po odchodu jednotek bezpečnostních sil 

v roce 2014 ................................................................................................................ 73 

4.5.1. Konference v Bonnu v roce 2011 ................................................................ 73 

4.5.2. Summit NATO v Chicagu ........................................................................... 75 

4.5.3. Konference v Tokiu ..................................................................................... 76 

4.5.4. Postoj Spolkové republiky ke konferencím ................................................. 78 

4.6. Odchod mezinárodních bezpečnostních sil ISAF .............................................. 84 

4.6.1. Konference o odchodu bezpečnostních sil ISAF ........................................ 84 

4.6.2. Průběh předávání zodpovědnosti ................................................................. 85 

4.6.3. Postoj Německa ........................................................................................... 88 

4.7. Shrnutí ................................................................................................................ 95 

5. Závěr ...................................................................................................................... 97 

6. Summary ................................................................................................................. 100 

Seznam použitých zkratek .......................................................................................... 130 

Seznam příloh ............................................................................................................. 131 

Přílohy ......................................................................................................................... 132 

 

 

 



3 

 

1. Úvod 

1.1. Vymezení problematiky 

Tématem předkládané diplomové práce je působení Bundeswehru 

v Afghánistánu v rámci mise ISAF. Otázka nasazování Bundeswehru v rámci 

zahraničních misí je velmi diskutované téma na německé politické scéně i mezi 

německou veřejností. Do roku 1994 se německá armáda účastnila 125 humanitárních 

misí po celém světě.
1
 V červenci 1994 vydal Spolkový ústavní soud rozsudek, který 

stanovil rámec pro vysílání německých ozbrojených sil do zahraničních misí. 

Spolkový ústavní soud ve svém rozsudku rozhodl o tom, že druhý odstavec 24. článku 

základního zákona umožňuje nasazení německých ozbrojených sil v zahraničí v rámci 

systému kolektivní bezpečnosti za účelem zachování míru ve světě. A zároveň 

stanovil, že nasazení německých ozbrojených sil musí projít konstitutivním souhlasem 

Spolkového sněmu.
2
 Na základě tohoto rozsudku je tak nasazení Bundeswehru 

konstitutivním aktem mezi Spolkovým sněmem a spolkovou vládou. Od té doby se 

Bundeswehr účastnil několika mezinárodních operací, například v Bosně a 

Hercegovině (1995-2012), v Makedonii (2003), v Demokratické republice Kongo 

(2006) či v Súdánu ( 2005-2011).
3
  

Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku v září 

2001 vyjádřil spolkový kancléř Gerhard Schröder neomezenou solidaritu Spojeným 

státům americkým. Toto vyjádření znamenalo nasazení německých ozbrojených sil 

v boji proti terorismu. A tak byla v roce 2001 zahájena jedna z nejdelších a 

nejdiskutovanějších misí Bundeswehru od znovusjednocení Německa v roce 1990, a to 

nasazení německých ozbrojených sil na operaci v Afghánistánu, v rámci misí OEF a 

ISAF. Obě dvě mise započaly i za účasti německých vojáků v roce 2001. Nasazení 

                                              

1http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjU

zLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql5lXEp-RmZNWDBfSL8h2VAQAi7eb2w!!/ 
2 KRAUSE, Ulf von. Die Bundeswehr als Instrument deutscher Aussenpolitik. Wiesbaden: VS Springer. 2013. S. 193-196.  
3http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjU

zLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql1aUmZqC4OsXZDsqAgBQaGH7/#par2 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql5lXEp-RmZNWDBfSL8h2VAQAi7eb2w!!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql5lXEp-RmZNWDBfSL8h2VAQAi7eb2w!!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql1aUmZqC4OsXZDsqAgBQaGH7/#par2
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxKT21ODkjJ7-4ODUPKpFaUpWql1aUmZqC4OsXZDsqAgBQaGH7/#par2
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německých ozbrojených sil v rámci mise OEF skončilo v roce 2008. Ale v rámci mise 

ISAF pokračuje Bundeswehr i nadále ve své účasti a Německo přislíbilo účast i na 

následující misi NATO po roce 2014.  

Během období od roku 2001 do současnosti narůstal počet německých vojáků, 

rozšiřovalo se území jejich působnosti a rostl také počet jejich úkolů. A tak se z této 

operace vyvinulo jedno z nejintenzivnějších nasazení německých ozbrojených sil 

v novodobých dějinách Německa. Do března 2014 zemřelo v Afghánistánu 54 vojáků 

Bundeswehru.
4
  

Ve své práci se budu zabývat nasazením německé armády od roku 2001 do září 

2013 s hlavním záběrem na období od vyhlášení nové strategie ISAF, tj. od roku 2009 

do konce volebního období černo-žluté koalice CDU/CSU-FPD v září 2013. Hlavní 

náplní mé práce bude to, zda Spolková republika jedná v Afghánistánu jako civilní 

mocnost. Tento koncept civilní mocnosti vypracoval Hans W. Maull na počátku 

devadesátých let minulého století na základě chování Německa po druhé světové 

válce, jehož typickými znaky byla zdrženlivost, příklon k Západu a důraz na 

multilateralismus. 

1.2. Stanovení výzkumné otázky 

Hlavní otázka, na níž ve své diplomové práci budu hledat odpověď, zní: „Je 

nasazení Bundeswehru v rámci ISAF kompatibilní s koncepcí Německa jako civilní 

mocnosti“? Na tuto otázku se budu snažit odpovědět i na základě dalších tří podotázek, 

mezi které patří tyto: „Snaží se Spolková republika v rámci nové strategické koncepce 

ISAF podílet na utváření mezinárodních vztahů? Klade Německo v rámci nové 

strategické koncepce ISAF důraz na kolektivní jednání a mezinárodní spolupráci? Je 

jedním z hlavních cílů Spolkové republiky v Afghánistánu prosazování univerzální 

hodnot?“ 

                                              

4http://de.statista.com/statistik/daten/studie/153902/umfrage/in-afghanistan-gefallene-bundeswehrsoldaten/ 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/153902/umfrage/in-afghanistan-gefallene-bundeswehrsoldaten/
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1.3. Cíle práce a operacionalizace 

Hlavní cílem mé diplomové práce je zjistit, zda chování zahraničněpolitických 

aktérů Spolkové republiky Německo je kompatibilní s chováním Německa jako civilní 

mocnosti. Zahraničněpolitické aktéry představují spolková vláda a členové 

parlamentu, kteří společně rozhodují o nasazení německých ozbrojených sil 

v zahraničí. V rámci své analýzy budu porovnávat ideální znaky civilních mocností 

s reálnými vyjádřeními a přístupem aktérů k operaci v Afghánistánu. Na základě 

ideální typické role jsem definovala kritéria, které budu v rámci řečových aktů 

zkoumat. Mezi tato kritéria patří: 

1) ovlivňování a utváření mezinárodních vztahů - to zahrnuje iniciativu, 

návrhy na řešení situace v Afghánistánu a podporu mezinárodních konferencí 

2) zajištění bezpečnosti a mírového prostředí – zajištění míru ve světě je 

jedním z hlavních cílů civilní mocnosti 

3) partnerství a solidarita se projevuje převážně ve snaze jednat kolektivně 

v rámci mezinárodního systému 

4) ochrana lidských práv patří mezi univerzální hodnoty, o jejichž zachování 

civilní mocnost usiluje 

5) demokracie a právní stát náleží také k univerzálním hodnotám  

6) zajištění vlastní bezpečnosti – nejen snaha zajistit bezpečnost 

v Afghánistánu, ale také ochránit německé občany před teroristickými útoky 

7) předání zodpovědnosti Afgháncům 

8) odchod vojsk ze země 

Poslední dvě kritéria zkoumají přístup Německa k postupnému předávání 

zodpovědnosti Afgháncům a odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF ze 

země. Tyto dva cíle jsou hlavní náplní nové strategie ISAF.  
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Základem pro analýzu chování politických aktérů budou vládní návrhy a 

prohlášení, dále také plenární protokoly z diskuzí ve Spolkovém sněmu o misi ISAF a 

prohlášení v rámci mezinárodních konferencí. Do analýzy jsou zahrnuty řečové akty 

jak vládních, tak i opozičních stran ve Spolkovém sněmu, tedy reprezentantů hlavního 

politického proudu, tedy s výjimkou strany Die Linke. Strana Die Linke zásadně 

odmítá jakékoli nasazení Bundeswehru v zahraničí a k diskuzi o působení německých 

ozbrojených sil v Afghánistánu tak výrazně nepřispěla. Hlavním cílem bude jednak 

zjistit, do jaké míry se které ze stanovených kritérií vyskytuje v řečových aktech. A 

zároveň budou představeny postoje spolkových poslanců k nejvíce diskutovaným 

tématům. 

1.4. Metodologie a cíle práce 

Pří výběru vhodné metodologie pro svou práci jsem se rozhodla použít 

kvalitativní výzkum, který nejlépe poslouží ke zpracování otázky nasazení 

Bundeswehru v rámci mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF.  Ve své 

práci budu využívat jednopřípadovou studii a obsahovou analýzu. 

1.4.1. Jednopřípadová studie 

Jednopřípadová studie, jak její název napovídá, nepracuje s velkým množstvím 

případů, ale zaměřuje se na jeden daný specifický fenomén, který je zkoumán pro svou 

vnitřní povahu a pro svou jedinečnost. V mém případě jsem k práci přistupovala jako k 

jedinečné případové studii. Jedinečná případová studie poskytne hluboké porozumění 

o jednom daném specifickém tématu, ale nemá ambice, aby se na základě jejich 

výsledků vytvořil teoreticky relevantní zobecňující závěr.
5
 Základním bodem 

jednopřípadové studie je volba případu, který bude zkoumán. Případem musí být 

ohraničený aspekt, který je omezen přesně daným tématem nebo časovou osou. 

                                              

5 KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In: DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích. Praha: Portál. 2008. S. 32. 
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Nejlepší volba případu je taková, která splňuje obě dříve zmíněná kritéria výběru.
6
 

V mé diplomové práci je předmětem výzkumu působení německé armády v rámci 

nové strategie ISAF v Afghánistánu, kterou vyhlásil americký prezident Barack 

Obama v roce 2009. Časové omezení mé práce je právě od vyhlášení této nové 

strategie ISAF do konce volebního období černo-žluté koalice CDU/CSU-FPD, tedy 

do září 2013. Náplní této nové strategie ISAF je i nevojenské řešení krize, postupný 

odchod mezinárodních jednotek ze země a postupné předávání moci afghánské vládě. 

1.4.2. Obsahová analýza 

Protože ve své diplomové práci budu zkoumat kvantitu jevů ve vládních 

prohlášeních, vládních návrzích a plenárních protokolech, budu využívat pro svůj 

výzkum metodu kvantitativní obsahové analýzy. Kvantitativní obsahová analýza je 

vysoce strukturovaný selektivní proces, který vychází ze sociálně-vědních metod 

měření. Tento postup se zaměřuje na zkoumání obsahů i velkého množství textů na 

základě určitých znaků. Tím nám slouží ke standardizaci dokumentů pro využití 

analýzy. Je to tedy analýza obsahu sdělení. Výsledky této metody se dají znázornit 

statisticky (graf, tabulka) a na základě statistických údajů je možné vyvodit ověřitelné 

závěry. A každý krok podléhá explicitně formulovaným pravidlům.
7
 Ve stati Úvod do 

metody obsahové analýzy definuje Helmut Scherer obsahovou analýzu následovně: 

„Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek.“
8
 Intersubjektivně ověřitelný znamená, že naše výsledky 

by měli být schopni ověřit téměř všichni. Na počátku výzkumu je potřeba zvolit 

výzkumnou otázku a stanovit hypotézy. Poté je zvolen soubor dokumentů, které budou 

zkoumány. V mém případě jsou to převážně vládní návrhy a plenární protokoly ze 

Spolkového sněmu. Dalším krokem je volba záznamové jednotky, například slovo, 

                                              

6 KOŘAN, 2008. S. 33.  
7 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 

Praha: Karolinum. 2005. S. 29.  
8 Ibid. S. 30.  
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věta či paragraf.
9
 Ve své diplomové práci jsem si za záznamové jednotky zvolila slova 

či spojení slov týkajících se konceptu civilní mocnosti.  

1.5. Diskuze dostupných pramenů 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci budu zabývat převážně 

obdobím od počátku roku 2009 do září 2013, musím řešit otázku dostupných zdrojů, 

protože většina literatury se pojí s obdobím do roku 2010. V německé literatuře bylo 

vydáno velmi málo aktuálních knih, které by se zabývaly touto tématikou a v českém 

akademickém prostředí je ať už samotné téma Bundeswehru, nebo jeho nasazení 

v Afghánistánu, či v jiných zahraničních misích, tématem okrajovým. Z tohoto důvodu 

budou primárními prameny mé diplomové práce zprávy, statistiky, prohlášení 

jednotlivých spolkových institucí (spolkové vlády, ministerstva obrany, ministerstva 

zahraničí). Dále budu vycházet ze studií Německého institutu pro mezinárodní politiku 

a bezpečnost
10

, odborných a novinových článků a údajů a zpráv NATO. Co se týká 

sekundárních zdrojů, budu vycházet z publikací, které se zabývají otázkou 

Bundeswehru v Afghánistánu a zároveň publikacemi o Severoatlantické alianci.  

Kapitola (2) o teorii rolí a konceptu civilní mocnosti je zpracovaná na základě 

publikací předních německých a světových politologů. K nejvýznamnějším studiím, 

které se zabývají teorií rolí, patří studie „National Role Conceptions in the Study of 

Foreign Policy“ od K. J. Holstiho, jenž se jako první zabýval otázkou teorie rolí 

v mezinárodních vztazích. Dále velmi přínosnou studií je disertační práce P. Gauppa 

„Staaten als Rollenträger: die Rollentheorie als Analyse-Instrument von Aussenpolitik 

und internationalen Beziehungen“, ve které definuje teorii rolí. Za zmínku určitě stojí i 

dílo skupiny autorů S. Harnische, C. Franka a H. Maulla publikované v roce 2011 

„Role theory in international relations: approaches and analyses“, kde je teorie rolí 

                                              

9 WIMMER, Roger D. Mass Media Research: An Introduction. Belmont: Wadswort. 2006. S. 160-161. 
10 Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit 
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zkoumána z různých pohledů. Z českých autorů jsem čerpala ze stati V. Beneše 

„Teorie rolí: Konceptuální rámec po konstruktivistickou analýzu zahraniční politiky“. 

Koncept civilní mocnosti byl zpracován na základě studií H. W. Maulla, S. 

Harnische, K. Kirsteho, U. Frenklera a Z. Kříže. První studie, která prezentovala 

koncept civilní mocnosti, byla v roce 1990 zveřejněná studie v odborném časopise 

Foreign Affairs H. W. Maullem a H. Tewesem, Germany and Japan: The New 

Civilian Powers. Dále budu vycházet ze studíí trevírské univerzity z roku 1997 „Der 

Zivilmachtsansatz ist keine Schönwettertheorie“ a „Deutsche, amerikanische und 

japanische Außenpolitikstrategien 1985-1995: Eine vergleichende Untersuchung zu 

Zivilisierungsprozessen in der Triade“, které vznikly za spolupráce předních 

německých teoretiků konceptu civilních mocností Hannse W. Maulla, Sebastiana 

Harnische, Knuta Kirste, Wolframa Wallrafa a Ulfe Frenklera. Významným dílem, 

které se zabývá srovnáváním postoje Spolkové republiky a Spojených států 

k událostem devadesátých let, je publikace K. Kirsteho Rollentheorie und 

Aussenpolitikanalyse: die USA und Deutschland als Zivilmächte. Z českých autorů 

jsem vycházela ze stati Z. Kříže „Teoretický koncept civilní mocnosti a použití 

vojenské síly.“ 

V kapitole (3) zabývající se působením Bundeswehru v Afghánistánu v letech 

2001 až 2009 čerpám z několika knih a sborníků. Jedním ze sborníků, který 

představuje komplexní pohled na působení německé armády v Afghánistánu je „Zehn 

Jahre Deutschland in Afghanistan“, publikován v roce 2011. Dále bych zmínila 

sborníky „Afghanistan: Ein Krieg in der Sackgasse“ nebo „Umgangssprachlich: 

Krieg: Testfall Afghanistan und deutsche Politik“. Velmi přínosné byly i publikace U. 

von Krause „Die A ghanistaneinsätze der Bundeswehr: politischer 

Entscheidungsprozess mit Eskalationsdynamik“ a „Die Bundeswehr als Instrument 

deutscher Aussenpolitik“. Za zmínku stojí i publikace zabývající se raným obdobím 

operace v Afghánistánu „Nation-Building in A ghanistan Legitimitätsde izite innerhalb 

des politischen Wiederaufbaus“ od M. von Meienbergové nebo kritická kniha S. 
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Korneliuse „Der unerklärte Krieg: Deutschlands Selbstbetrug in Afghanistan: ein 

Standpunkt“.  

V kapitole (4), která se zabývá působením Bundeswehru v Afghánistánu 

v rámci nové strategie ISAF, vycházím z velké části z primárních pramenů, jakými 

jsou vládní návrhy, plenární protokoly, závěry mezinárodních konferencí a summitů 

NATO, prohlášení jak německých vládních představitelů, tak i amerického či 

afghánského prezidenta nebo tzv. Fortschrittsberichte spolkové vlády, které jsou 

vydávány od roku 2010. Ze sekundárních pramenů vycházím ze sborníků „Der Einsatz 

der Bundeswehr in Afghanistan: sozial- und politikwissenscha tliche Perspektiven“ a 

„Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan“. Dále vycházím z odborných a novinových 

článků, internetových stránek německých institucí a studií Německého institutu pro 

mezinárodní politiku a bezpečnost či Nadace Konráda Adenaura.  

1.6. Struktura práce 

Moje diplomová práce je strukturovaná do tří hlavních kapitol.  

První kapitola (2) definuje teorii rolí a koncept civilní mocnosti. Nejdříve se 

zabývám původem teorie rolí (2.1), která sloužila k vysvětlení chování jedinců v rámci 

společenských vztahů. Dále se věnuji teorii rolí v rámci mezinárodních vztahů (2.2), 

která byla poprvé použita k definování chování států K. J. Holstem. A zároveň se 

v této podkapitole zabývám definicí teorie rolí, která se utvářela od osmdesátých let 

dvacátého století. V poslední podkapitole týkající se teorie rolí (2.3) shrnuji výhody a 

nevýhody použití teorie rolí v rámci mezinárodních vztahů. V podkapitole o konceptu 

civilní mocnosti nejdříve definuji tento přístup k chování států v mezinárodních 

vztazích a definuji šest základních aspektů, které utváří civilní mocnost (2.4.1). 

Následně se zabývám třemi kategoriemi, na jejichž základě budu zkoumat německou 

politiku v Afghánistánu. Tyto kategorie jsou vůle podílet se na utváření mezinárodních 

vztahů (2.4.2), vzdání se autonomie (2.4.3) a zájmově nezávislé prosazování norem 

(2.4.4). 
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V kapitole (3) „Bundeswehr v A ghánistánu v letech 2001-2009“ se zabývám 

nejdříve začátkem operace proti Afghánistánu, schválením mise OEF a ISAF (3.1). 

Dále poukazuji na důvody pro angažovanost Bundeswehru v Afghánistánu (3.2), mezi 

které patří zajištění bezpečnosti, posílení pozice Německa v mezinárodním 

společenství nebo solidarita s partnery v rámci NATO. Věnuji se i prodlužování 

mandátů ISAF v tomto období (3.3), kdy postupně docházelo k rozšiřování území 

působnosti německé armády, k navyšování počtu vojáků z původních 1200 na 4800 

v létě 2009. V neposlední řadě nastíním vývoj bezpečnostní situace v Afghánistánu 

(3.4), kde se mimo jiné věnuji i událostem v Kundúzu v září 2009.  

V kapitole (4) „Působení Bundeswehru v A ghánistánu v rámci nové strategie 

ISAF“ se budu zabývat vývojem situace v afghánské otázce od vyhlášení nové 

strategie ISAF v roce 2009 až po volby do Spolkového sněmu v září 2013. V první 

podkapitole se zabývám novou strategií ISAF vyhlášenou americkým prezidentem B. 

Obamou v roce 2009 (4.1.1.) a přístupem Německa k této nové strategii (4.1.2). 

Následující podkapitolu věnuji londýnské konferenci o Afghánistánu v únoru 2010, 

která oficiálně potvrdila novou strategii ISAF a je označována jako zlom v přístupu 

k řešení situace v Afghánistánu (4.2.2). Sleduji i přípravy Spolkové republiky na tuto 

konferenci (4.2.1) a diskuze k výsledkům konference ve Spolkovém sněmu (4.2.3).  

Následující podkapitola řeší prodlužování mandátů ISAF od prosince 2009 až 

do ledna 2013, zabývá se změnami v mandátech a diskuzí ve Spolkovém sněmu (4.3). 

V rámci další kapitoly se zaobírám nasazením Bundeswehru v rámci mise AWACS
11

, 

které se původně spolková vláda v roce 2010 odmítla zúčastnit, ale vzhledem 

k mezinárodní situaci změnila svůj postoj a uvolnila k této misi 100 německých vojáků 

(4.4).  

V páté podkapitole (4.5) se zabývám konferencemi, které řešily otázku pomoci 

Afghánistánu i po odchodu mezinárodních bezpečnostních sil po roce 2014 a postojem 

Spolkové republiky k jejich závěrům (4.5.4). Zmiňuji konferenci v Bonnu, která 

                                              

11 První mise AWACS byla schválena v roce 2009, ale mandát nebyl prodloužen, protože nebyly vyřešeny otázky 

přeletových práv nad sousedními státy Afghánistánu. 
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stanovila obecný rámec pomoci v transformačním období v letech 2015-2024 (4.5.1), 

summitem NATO v Chicagu, na kterém se mezinárodní společenství zavázalo 

k finančním příspěvkům Afghánistánu (4.5.2) a konferenci v Tokiu, kde byly 

stanoveny podmínky, které musí afghánská vláda splnit, aby dostala mezinárodní 

pomoc (4.5.3). 

V podkapitole (4.6) se zabývám odchodem mezinárodních bezpečnostních sil 

z Afghánistánu, stanovením základních cílů a plánů (4.6.1), pěti fázemi přebírání 

zodpovědnosti afghánskou vládou od července roku 2011 do léta 2013 (4.6.2), 

předáváním německého správního území do afghánských rukou a snižováním počtu 

vojáků v Bundeswehru od počátku roku 2012 (4.6.3).  
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2. Teorie rolí 

Teorie rolí je jedním z konceptů pro zkoumání zahraniční politiky, který je 

v současné době pouze málo využíván. Přesto tento přístup přináší nový pohled při 

zkoumaní chování států v mezinárodním systému. Teorie rolí propojuje roli aktérů 

tedy reprezentantů státu a struktury
12

.  

Sebastian Harnisch poukazuje na rozdílné postoje amerických a evropských 

představitelů při chápání teorie rolí. Americká škola považuje kognitivní rysy aktéra za 

určující faktory a stabilitu role jako příčinu. Zatímco evropská škola spojuje teorii rolí 

s konstruktivistickým přístupem, tedy chápáním role státu jako sociální interakce.
13

 

Na základě evropského přístupu ji můžeme zařadit mezi konstruktivistické 

přístupy
14

. Základním prvkem konstruktivismu je existence struktur, které působí 

v rámci mezinárodních vztahů. Ty považují zahraniční a bezpečnostní politiku za 

součást sociálního konstruktu a vymezují se vůči neoliberalismu a 

neoinstitucionalismu.
15

 

Dle konstruktivismu nelze aktéry chápat samostatně, ale vždy v širším rámci a 

s ohledem na historický vývoj a společenský kulturní prostor. Dle konstruktivistického 

přístupu tvoří ideje realitu a jsou základními prvky identity států. Tyto identity poté 

rozhodují o chování států a vytváří tak jejich mezinárodní zájmy.
16

 

2.1. Původ teorie rolí 

Původně byla teorie rolí využívána v sociologii, sociální psychologii a 

antropologii k vysvětlení chování jedinců v rámci společenských vztahů. Giddens 

                                              

12 BREUNING, Marijke. Role theory researsch in international relations. State of the art and blind spots. In:HARNISCH, 

Sebastian, Cornelia FRANK a Hanns MAULL. Role theory in international relations: approaches and analyses. New York: 

Routledge. 2011. S. 16. 
13 HARNISCH, Sebastian. Role theory. Operationalization of key concepts. In: HARNISCH, Sebastian. Role theory in 

international relations: approaches and analyses. New York: Routledge. 2011. S. 7-8. 
14 Dle H. Maulla se koncept civilní mocnosti opírá o prvky neorealismu i neoinstitucionalismu.  
15 KŘÍŽ, Zdeněk. Teoretický koncept civilní mocnosti a použití vojenské síly. Mezinárodní vztahy. 2007. vol. 42. no 2. S. 67. 
16 BARŠA, Pavel a CÍSAŘ, Ondřej. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál. 2008. S. 299-300. 
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definuje pojem sociální role jako: „Očekávané chování jedince plynoucí z jeho 

konkrétního sociálního postavení.“
17

 Sociální role je tedy chování aktérů dle 

společensky určených rolí, například otec, učitel nebo poslanec, od kterých se očekává 

chování odpovídající statusu pozice ve společnosti. 
18

Vzor chování představují jednání 

a postoje v různých situacích a při příležitostech, které se pravidelně opakují. Za 

chování můžeme označit také proslovy či vyjádření aktérů.  

Později byla tato teorie rozšířena i na chování skupin jako celku a posléze i 

států v rámci mezinárodního systému. Role sociální skupiny, států či nestátních aktérů 

se utváří na základě kompromisů a vyjednávání mezi společenskými aktéry a 

představuje tak propojení mezi individuálními a kolektivními zájmy. Za představitele 

role v rámci státu je považována vláda, která se svými rozhodnutími, za které nese 

zodpovědnost, přibližuje nebo se naopak odklání od role daného státu v rámci 

mezinárodního systému
19

. 

2.2. Teorie rolí v mezinárodních vztazích 

Za rok vzniku této koncepce v rámci mezinárodních vztahů je považován rok 

1970, kdy americký politolog a profesor Kalevi Holsti zveřejnil článek „Koncepce 

národní role ve studiu zahraniční politiky“, ve kterém kritizoval přístup některých 

autorů právě k pojmu role. Tito autoři totiž zjednodušovali analýzu rolí státních 

aktérů
20

. Ve své studii zkoumá Holsti texty ze 71 vybraných států světa a na základě 

této studie vytváří koncept národní role. 

                                              

17 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo. 1999. S. 553. 
18

 KIRSTE, Knut a MAULL, Hanns W. Zivilmacht und Rollentheorie. DFG-Projekt „Zivilmächte“. Fallstudie. Universität 

Trier. 1997. S. 4. 
19

 GAUPP, Peter. Staaten als Rollenträger: die Rollentheorie als Analyse-Instrument von Aussenpolitik und internationalen 

Beziehungen. Liebefeld: Verlag Huber Frauenfeld. 1983. S. 93-100. 
20 BENEŠ, Vít. Teorie rolí: Konceptuální rámec pro konstruktivistickou analýzu zahraniční politiky. Mezinárodní vztahy. 

2010. vol. 45. no. 4. S. 73. 
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Koncept národní role definoval Kalevi Holsti „jako základní chování vlády a 

jako rozhodnutí, závazky a jednání vůči jinému státu.“
21

 Státní aktér sám na základě 

své představy o hodnotách a principech definuje svůj postoj a chování v rámci 

mezinárodních vztahů. Předpisy role pak na druhou stranu vycházejí z očekávání 

ostatních aktérů o chování a jednání daného státu
22

.  

Jak uvádí němečtí politologové Hans W. Maull a Knut Kirste, má každý stát 

nějaký koncept role, podle kterého se dá vysvětlit chování aktérů v rámci 

mezinárodního systému. Koncept rolí v rámci mezinárodního systému zahrnuje za 1) 

koncepci národní role (ego-part, která představuje společné hodnoty a normy 

vnitrostátních aktérů, a za 2) předpisy rolí (allter-part), která jsou očekávání ostatních 

států vůči danému aktérovi mezinárodního systému, které přímo nedefinují chování 

aktérů, ale omezují jeho rámec působení.
23

 Teorie rolí je tedy kognitivní přístup, který 

se zabývá komunikací, vnímáním a učením, považuje chování aktérů za výsledek, 

který se zakládá na normách a principech, které omezují její jednání na mezinárodní 

úrovni.
24

  

Koncept národní role definuje politolog Ulrich Krotz jako „vnitrostátně 

vnímané pohledy a porozumění vůči správné roli a účelu vlastního státu jako 

sociálního kolektivu v mezinárodním systému.“
25

  

Národní role státu je utvářena na základě historických, geografických a 

socializačních okolností. Historická zkušenost je jedním z hlavních stavebních kamenů 

národní role. Tato ego-part se vyvíjí na základě společenských hodnot státu. Národní 

role je prezentována legitimními orgány země, tedy politickou elitou a zahraničními 

reprezentanty státu, kteří definují chování státu v rámci mezinárodního systému.
26

 

Národní role se vyvíjí, mění se, má určitou sílu intenzity a také může zaniknout. 

                                              

21 HOLSTI, K. J. National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly. 1970. vol. 14. 

issue 3. S. 245. 
22 Ibid. S. 239-240. 
23 KIRSTE, Knut a MAULL, Hanns W. Zivilmacht und Rollentheorie. Zeitschri t  ür Internationale Beziehungen. 1996. Jhg. 

3. Nr. 2. S. 10-11. 
24 BENEŠ. 2010. S. 78. 
25 KROTZ, Ulrich. National Role Conceptions and Foreign Policies: France and Germany. 2001. S. 8. 
26 Ibid. S. 8-10. 
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Národní role ovlivňuje chování, cíle a postoje států v jejich zahraniční politice. 

Z pozice jednoho státu může jeho chování být správné a zákonné, a na druhé straně 

stát, který se ztotožňuje s jinou národní rolí, může ten samý přístup považovat za 

protiprávní
27

.  

Koncept rolí utváří vzor chování států v určitých situacích. Státní aktér nemusí 

mít pouze jeden koncept rolí ale několik, které se projevují v různých oblastech. Na 

základě těchto strategií lze porovnávat přístupy státních aktérů k nastalé situaci.  

U Spolkové republiky Německo můžeme najít hned několik konceptů rolí, 

například koncept civilní mocnosti, obchodní velmoci nebo mocnost středního řádu.  

Definice teorie rolí v rámci mezinárodních vztahů, která je dodnes používaná, 

byla definována Peterem Gauppem v jeho disertační práci „Staaten als Rollenträger: 

die Rollentheorie als Analyse-Instrument von Außenpolitik  und Beziehungen“ v roce 

1983. Zde definoval mezinárodní roli státu jako „plánované kolektivně normované, 

individuálně koncipované, reprezentanty realizované postoje a modely chování států a 

jiných aktérů v rámci pevně ukotveného mezinárodního systému.“
28

 Modely chování 

státu jsou utvářeny jak předem danými faktory, tak jsou do značné míry ovlivňovány 

reprezentanty daného státu. Zároveň státy ve svém chování v rámci mezinárodního 

systému navazují na normy a hodnoty uvnitř daného státu.
29

 

2.3. Přednosti a nevýhody použití teorie rolí 

2.3.1. Přednosti 

Na analýzu německé afghánské politiky je teorie rolí vhodná, protože dokáže 

určit základní orientaci v zahraniční politice jednotlivých aktérů a ukázat na její 

rozdíly. „Protože teorie rolí je metodicky vhodná na identi ikování a analýzu různých 

                                              

27 HARNISCH. 2011. S. 8-9. 
28 GAUPP. 1983. S. 109. 
29 HARNISCH. 2011. S. 10-12. 
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zahraničně - politických strategií aktérů, může rozpracovat nejrůznější strategie a ty 

od sebe oddělit.“
30

 

Teorie rolí umožňuje jak zkoumání jednotlivých aktérů, jejich rozhodovací 

proces a jejich chování, ale zároveň i širší pohled na celkový mezinárodní systém a 

jeho roli v ovlivňování daného státního aktéra
31

. Koncept rolí je schopný propojit 

určité normy, principy a hodnoty spolu se zahraničně - politickou orientací státních 

aktérů. A na základě toho dokáže, jak aktéři utvářejí svoje zájmy a cíle a proč 

upřednostňují určité strategie v rámci mezinárodního systému. Na základě 

jednotlivých rolí je možné porovnávat chování jednotlivých států a přiřadit jim určitou 

roli v rámci mezinárodního systému. A na druhou stranu je možné pozorovat odklon či 

kontinuitu v používání dané specifické role
32

  

2.3.2. Nevýhody 

Pro použití v mezinárodních vztazích se hodí teorie rolí pouze za určitých 

okolností. Jak poukazuje Knut Kirste, v mnoha případech se státy odklání od svého 

specifického chování (od své role), ale to nedokazuje, že se mění jejich koncept rolí 

anebo že žádným nedisponují. Už samotný koncept rolí poukazuje na to, že se tento 

princip vyvíjí, má různou intenzitu a může se měnit. Také poměr mezi konceptem 

národní role a předpisy role, tedy tlakem okolí, je závislý vždy na dané situaci a nedá 

se předvídat. Sporná je i otázka budoucího chování státu, která se nedá pomocí teorie 

rolí dostatečně přesně předvídat
33

.  

2.4. Koncept civilní mocnosti 

Koncept civilní mocnosti je jedna z možných zahraničně-politických orientací, 

která se zakládá na určitých cílech, strategiích a chování v mezinárodních vztazích. 

                                              

30 KIRSTE, Knut. Rollentheorie und Aussenpolitikanalyse: die USA und Deutschland als Zivilmächte. New York: P. Lang. 

1998. S. 41. 
31 WALKER, Stephen G. Role theory and foreign policy analysis. Durham: Duke University Press. 1987. S. 244. 
32 KIRSTE. 1998. S. 42-44. 
33 Ibid. S. 44-45. 
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Představuje tak ideální příklad teorie rolí. Tento koncept vznikl na základě pozorování 

chování Německa a Japonska po druhé světové válce. 
34

 

Za prvního představitele konceptu civilních mocností můžeme označit 

sociologa německého původu Norberta Eliase, který zkoumal civilizační vývoj 

evropských společností od středověku. Definoval vznik moderního státu na základě 

vytváření státního monopolu moci a postupného rozšiřování vlivu, které vedou 

k vytvoření centralistického státu.
35

 V rámci státu postupně proniká společenské 

chování centra do periferních částí a na základě mechanismů kontroly afektů dochází k 

potlačení násilí. Vytváření moderní společnosti definuje Elias jako civilizační proces. 

Tento civilizační proces nekončí na hranicích státu, ale s postupným vytvářením 

mezinárodních institucí, režimů a struktur se rozšiřuje do celé společnosti.
36

 

Eliasův koncept civilní mocnosti byl po druhé světové válce podroben silné 

kritice ze strany předních představitelů frankfurtské školy Theodora W. Adorna a 

Maxe Horkheima. Přesto byla dále jeho teorie rozvíjena a aplikována dalšími autory 

v oblasti mezinárodních vztahů, i když se současní autoři striktně vymezili vůči 

Eliasově civilizačnímu procesu. Jedním z nich byl německý sociolog Dieter Senghaas, 

který definoval šest základních cílů civilizačního procesu tzv. „civilizační hexagon“, a 

to monopol použití násilí, kontrolu monopolu násilí, demokratickou participaci, 

sociální rovnost, kulturu řešení konfliktu a vytváření závislosti členů společnosti a 

kontroly jejich afektů. Civilní mocnosti se dle Senghasse řídí dle výše uvedených 

pravidel.
37

 

Za nejvýznamnějšího představitele konceptu civilní mocnosti je ale považován 

německý politolog Hanns W. Maull. Ten v článku z roku 1990 „Německo a Japonsko: 

Nové civilní mocnosti“ (Germany and Japan: New Civilian Power) označil tyto dvě 

země jako ideální typ civilní mocnosti a stanovil základní předpoklady chování 

                                              

34
 DUBE, Christian. Die Zivilmacht Deutschland und der „bewa  nete Kon likt“ in Norda ghanistan. FernUniversität in 

Hagen. 2012. Nr. 69. S. 9.  
35 MAULL, Hanns. W. Deutschland als Zivilmacht In: SCHMIDT, Siegmar. Handbuch zur deutschen Aussenpolitik. 

Wiesbaden: VS Springer. 2007.  S. 73-74. 
36 KŘÍŽ. 2007. S. 63-66. 
37 MAULL. 2007. S. 74. 
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civilních mocností obecně. Předpoklady pro vznik civilní mocnosti představují dle 

Maulla stabilní demokratický systém založený na právním státě, historickou zkušenost 

s velkým množstvím obětí, materiální blahobyt, ochotu omezit svou vlastní suverenitu 

ve prospěch nadnárodního uskupení a ochotu spolupracovat s ostatními státy
38

.  

Maull definuje civilní mocnost následovně: „Ideální koncept civilní mocnosti 

zahrnuje speci ické zahraničně-politické chápání sebe sama, stejně tak jako speci ické 

stanovení cílů, strategií a nástrojů zahraniční politiky a identi ikuje tím základní 

elementy specifického konceptu teorie rolí.“
39

 Hlavním úkolem civilní mocnosti je 

civilizovat mezinárodní vztahy. A to na jedné straně na základě odstranění 

nežádoucích prvků v mezinárodní politice
40

 a na druhé straně snahou o větší prosazení 

a vliv univerzálních hodnot ve světě. „Civilní mocnost je stát, jehož 

zahraničněpolitický koncept a chování jsou spojené se stanovením cílů, hodnot, 

principů stejně jako  orem vlivu a nástrojů vykonávání moci, které slouží k civilizaci 

mezinárodních vztahů.“
41

  

Koncept civilních mocností má v zahraničně - politické rovině tři různé 

významy. První význam „civilní mocnost jako moc“(„Zivilmacht als Macht“) se 

zaměřuje na chování aktérů v zahraniční politice a zkoumá do jaké míry je zahraniční 

orientace států shodná s chováním civilní mocnosti. Druhé pojetí, tzv. koncept role 

civilní mocnosti („Rollenkonzept“) zkoumá využití propojení zahraniční politiky 

s civilizačním procesem. Poslední způsob pojetí toho konceptu je civilní mocnost jako 

medium („Zivilmacht als Medium“), který se zaměřuje na prostředky použité 

k dosažení určeného cíle.
42

  

                                              

38 KŘÍŽ. 2007. S. 68. 
39 KIRSTE. 1998. S. 45. 
40 jako jsou použití násilí, autonomie či unilateralistický přístup 
41 KIRSTE, MAULL. 1996. S. 300. 
42 MAULL, Hanns W. DFG-Projekt ‚Zivilmächte’. Schlussbericht und Ergebnisse. Deutsche, amerikanische und japanische 

Außenpolitikstrategien 1985–1995. 1997. S. 20-21. 
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2.4.1. Definice konceptu civilní mocnosti 

Koncept ideální civilní mocnosti je definován na základě šesti aspektů, podle 

kterých je posuzováno chování dané země, které ve své práci o zahraničně-politické 

orientaci USA, Německa a Japonska, sestavil kolektiv významných autorů v roce 

1997. Mezi tyto základní aspekty patří: 

(1) vůle podílet se na utváření mezinárodních vztahů (Gestaltungswille) 

(2) národní cíle (Nationale Zielsetzung) 

(3) mezinárodní cíle -  organizace (Internationale Zielsetzung-organisatorisch) 

(4) mezinárodní cíle – obsah (Internationale Zielsetzung-inhaltlich) 

(5) zahraničně politický styl – specifické zahraničně-politické chování 

(Aussenpolitischer Stil: Spezifische außenpolitische Handlungsmuster) 

(6) zahraničně-politické nástroje (Aussenpolitiche Instrumente der Zivilmacht). 

Těchto šest základních aspektů se skládá z několika dalších faktorů, které 

specifikují ideální chování civilní velmoci. Z těchto faktorů později na základě studie 

o zahraniční politice Německa, Japonska a USA provedené kolektivem autorů v roce 

1997 bylo stanoveno osm nejvýznamnějších aspektů. Ty byly rozděleny do tří 

hlavních kategorií, které definují chování civilní velmoci. Na základě těchto tří 

kategorií budu analyzovat německou afghánskou politiku.
43

 

 

Tabulka č. 1 

Kategorie Podkategorie Rysy chování 
Vůle podílet se na 

utváření 

mezinárodních 

vztahů 

Iniciátor Ovlivňování a utváření 

mezinárodních vztahů, role 

průkopníka, ochota převzít 

mezinárodní zodpovědnost, ale bez 

exkluzivního nároku na vedoucí roli  

Klíčový člen institucí Spolupráce v rámci institucí 

                                              

43 KIRSTE. 1998. S. 51-53. 
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Národní cíle Absolutní cíle Blahobyt, sociální rovnost, 

demokratická stabilita, 

demokraticko-sociální stát 

Mezinárodní cíle -  

organizace 

Supranationalist Přenos suverenity na nadnárodní 

instituce, vzdání se autonomie, 

uznání mezinárodních pravidel a 

norem 

Prohlubování institucí Lepší efektivity mezinárodní 

spolupráce, prohlubování režimů a 

organizací 

Dodržování zákonů Podpora a prosazování občanských 

práv 

Rozšiřování institucí Rozšiřování a větší legitimnost 

institucí 

Podpora OSN, OBSE Podpora instrumentů k řešení 

konfliktů 

Mezinárodní cíle – 

obsah 

Podpora vzájemně závislých 

zájmů 

Společné řešení problémů, národní 

zájmy jsou druhořadé 

Hodnotově-orientovaná 

zahraniční politika 

Univerzální hodnoty základem 

zahraniční politiky 

Dodržování norem a práv Podpora tzv. good governance, 

možnost intervence 

Demokratizace a lidská práva Podpora demokratizačních procesů 

Podpora udržitelného rozvoje Podpora hospodářské, sociální a 

ekologické rovnováhy 

Zahraničně politický 

styl 

Kolektivní aktér Kolektivní spolupráce a vyjednávání 

Odmítání autonomního 

jednání 

Odmítání autonomního jednání 

Podpora politických nástrojů Řešení problémů pomocí 

vyjednávání, kompromisů, 

hospodářských sankcí 

Používání institucí Řešení problémů v rámci 

mezinárodních institucí 

Partner Solidarita v rámci společenství, snaha 

o spravedlivé dělení nákladů 

Ochota použití sankcí V případě porušení mezinárodních 

norem ochota prosadit sankce 

 

Zahraničně-politické 

nástroje 

Kolektivní bezpečnost Kolektivní bezpečnost je cílem 

civilizačního procesu, použití násilí 

pouze legitimní cestou 

Bezpečnostní spolupráce Požadavek kontroly ve zbrojení, 

odzbrojování, snaha řešit 

bezpečnostní problémy spoluprací 

Multilaterální jednání a 

legitimita 

Použití multilaterálních a legitimních 

nástrojů při řešení konfliktů 

Zdroj: Kirste. 1998. S. 53-57. 
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Na základě těchto faktorů byly sestaveny tyto tři hlavní kategorie. 

1) vůle podílet se na utváření mezinárodních vztahů (iniciátor) 

2) vzdání se autonomie (supranationalist, kolektivní aktér, odmítání 

autonomního jednání, kolektivní bezpečnost) 

3) zájmově nezávislé prosazování norem (dodržování zákonů, hodnotově-

orientovaná zahraniční politika, demokratizace a lidská práva, partner)
44

 

2.4.2. Vůle podílet se na utváření mezinárodních vztahů  

Civilní mocnost se snaží ovlivňovat a utvářet mezinárodní vztahy tak, aby 

zajistila vytvoření mírového a stabilního mezinárodního prostředí. Zároveň podporuje 

společné jednání v rámci mezinárodní politiky a na základě společné koordinace 

mezinárodních institucí je civilní mocnost ochotna předat část své suverenity ve 

prospěch nadnárodních institucí. Civilní mocnost se snaží proces národní civilizace 

přesunout na mezinárodní rovinu tím, že vytváří vhodné předpoklady pro civilizační 

politiku.
45

 Při utváření politiky ale takový stát nepožaduje exkluzivní nárok na vedoucí 

úlohu, ale působí spíše jako průkopník a ideální příklad civilizované politiky. 

V případě nutnosti je ale civilní mocnost ochotna a připravena převzít mezinárodní 

zodpovědnost (iniciátor). Zároveň podporuje vytváření, prohlubování a společnou 

koordinaci mezinárodních institucí, aby dosáhla lepšího řešení konfliktů a problémů 

v rámci mezinárodního společenství.
46

  

Civilní mocnost považuje použití násilí za kontraproduktivní a problematické. 

Z toho důvodu řeší problémy hlavně za pomoci politických nástrojů, například 

vyjednávání, kompromisů, či smírčích řízení. V případě neúspěchu při vyjednávání 

považují za přípustné zavedení hospodářských sankcí. V případě nutnosti je ochotna 

zúčastnit se vojenských operací pod záštitou OSN a toto jednání považuje za legitimní. 

                                              

44 MAULL. 1997. S. 102-103. 
45 KIRSTE. 1998. S. 50-54. 
46 MAULL. 1997. S. 103. 
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Naopak pasivní postoj státu není slučitelný s konceptem civilní mocnosti a proto státy, 

které se na řešení krizí nepodílejí, nemohou být označovány za civilní mocnosti
47

.  

2.4.3. Vzdání se autonomie  

Civilní mocnost se vyhýbá unilaterálnímu a autonomnímu jednání v rámci 

mezinárodní politiky, protože ho nepovažuje za účinné a vhodné k řešení 

mezinárodních otázek a problémů. Z tohoto důvodu se snaží o mezinárodní kooperaci. 

Na základě společné koordinace mezinárodních vztahů předávají civilní mocnosti část 

své suverenity nadnárodním institucím
48

, aby zajistily bezpečnost a mírové prostředí 

mezinárodních vztahů. Proto je cílem civilních mocností rozšiřování a prohlubování 

mezinárodních institucí a řešení vzniklých problémů a konfliktů v rámci kolektivní 

bezpečnosti. Tato spolupráce ale musí být založena na daných pravidlech a normách. 

Na základě této spolupráce má partner právo na solidaritu.
49

  

Civilní mocnost se snaží o použití nevojenských nástrojů, ale v případě nutnosti 

je ochotná použít své vojenské síly pro akce v multilaterálním rámci a toto jednání 

považuje za legitimní. V současné mezinárodní politice spadají pod multilaterální 

rámec akce vedené pod záštitou OSN. Civilní mocnost by měla poskytnout své 

ozbrojené síly dle článků Charty OSN. V případě, že civilní mocnost nasadí svou 

vojenskou sílu v rámci operací Severoatlantické aliance či jiných mezinárodních 

organizací, musí se jednat o multilaterální akci, která se musí pohybovat v rámci 

Charty OSN a tento postup by měl být schválený Organizací spojených národů.
50

 

Otázkou zůstává, jaké důvody musí mít mezinárodní organizace kolektivní 

bezpečnosti, aby zasáhla proti jinému státu. Tři hlavní důvody definuje ve své stati 

Civilian Power and war: the German debate about out-of- area operations 1990-99 

Nina Philippi. 

1) V případě agrese jednoho státu vůči jinému.  

                                              

47 KŘÍŽ. 2007. S. 70-71. 
48 OSN, NATO, OBSE 
49 MAULL. 1997. S. 26. 
50 KŘÍŽ. 2007. S. 70-71 
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2) V případě genocidy, etnického vyvražďování a masivního porušování 

lidských práv. V případě porušování těchto univerzálních hodnot připouští 

civilní mocnost i možnost porušení státní suverenity.  

3) Provedení intervence za účelem stabilizace tzv. zhrouceného státu (failed-

state)
51

.  

2.4.4. Zájmově nezávislé prosazování norem  

K národním cílům civilních mocností kromě zajištění mírového mezinárodního 

prostředí můžeme řadit blahobyt, sociální rovnost a demokratickou stabilitu. 

Zahraniční politika civilní mocnosti vychází ze stabilního demokratického systému 

založeného na právním státě. Civilní mocnosti prosazují civilizování mezinárodních 

vztahů na základě demokratických principů, proto patří univerzální hodnoty mezi 

nejdůležitější národní zájmy. Na základě toho podporují i pro sebe krátkodobé 

nevýhodné zájmy za účelem budoucího civilizování mezinárodního systému. Kromě 

toho se přizpůsobuje mezinárodním pravidlům a normám, které staví nad své vlastní 

zahraničně-politické zájmy.
52

 

V rámci mezinárodního společenství se snaží o změnu pravidel, jednání a o 

lepší prosazování univerzálních hodnot. Usiluje o vytvoření, prohloubení a rozšíření 

mezinárodních institucí, vůči kterým je civilní mocnost ochotná vzdát se části své 

suverenity a převzít jimi stanovené normy a pravidla. V rámci tohoto společenství, 

které civilní mocnost považuje za „společenství hodnot“ (Wertegemeinschaft), 

vystupuje civilní mocnost jako spolehlivý partner a zaručuje svým partnerům 

solidaritu. 
53

 Klíčová kompetence národních států – vysílat do zahraničí své vojáky – 

ovšem pevně setrvává na národní úrovni, mj. protože jde o rozhodnutí, která mohou 

vést ke smrti občanů, a proto musejí mít nejvyšší legitimitu; v německém případě tedy 

až na drobné výjimky musí použití ozbrojených sil schválit Spolkový sněm.  

                                              

51 PHILIPPI, Nina. Civilian Power and war.: the German debate about out-of area operations 1990-1999. In: HARNISCH, 

Sebastian. Germany as a civilian power?: the foreign policy of the Berlin Republic. New York: Manchester University Press. 

2001. S. 59. 
52 MAULL. 1997. S. 23-28. 
53 KIRSTE. 1998. S. 51-56. 
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3. Bundeswehr v Afghánistánu v letech 2001-2009 

3.1. Schválení mandátů OEF a ISAF 

Den po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. 

září 2001 vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1368, ve které označila tyto útoky 

jako porušení mezinárodního míru a bezpečnosti a vyzvala k boji proti terorismu 

v rámci Charty OSN
54

. Dne 12. září 2001
55

 deklarovala Rada NATO aktivaci 5. článku 

Washingtonské smlouvy z roku 1949, který definuje útok na jednu ze smluvních stran 

jako útok na celý spolek
56

.  

Na základě těchto rezolucí zahájily Spojené státy americké spolu s Velkou 

Británií 7. října 2001
57

 operaci Trvalá svoboda (OEF – Operation Enduring Freedom). 

„Tato operace má za cíl zničit výcvikové zařízení teroristů, bojovat proti teroristům, 

zatknout a postavit je před soud, stejně tak i dlouhodobě potlačit podporování 

teroristických aktivit v zemi.“
58

 Západním jednotkám spolu s podporou protitalibanské 

Severní aliance (Nordallianze) se během dvou měsíců podařilo dobýt hlavní město 

Kábul a získat převahu na území celého Afghánistánu. 

Německý kancléř Gerhard Schröder deklaroval neomezenou podporu a 

solidaritu USA („uneingeschränkte Solidarität“)
59

 a označil teroristické útoky za zlom 

v německé bezpečnostní a zahraniční politice. V listopadu 2001 schválil Spolkový 

sněm
60

 nasazení německých vojáků
61

 rámci Operace trvalá svoboda
62

. Na jeho základě 

mohlo být v rámci OEF nasazeno v boji proti terorismu maximálně 3900 vojáků (500 

                                              

54 United National Security Council. (12. 11. 2001). Resolution 1368. 
55 Statement by the North Atlantic Council. (15. 09. 2001). NATO Press Releases (2001). Nr. 124. 
56 5. článek Washingtonské deklarace byl aktivován poprvé v historii aliance 
57 http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/kriegschronik/oktober01.html 
58 Deutscher Bundestag. (07. 11. 2001). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 14/7296. S. 3. 
59 Regierungserklärung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) zu den Anschlägen in den Vereinigten Staaten von 

Amerika (12. 09. 2001). 
60 Z 662 zúčastněných poslanců, hlasovalo 336 pro nasazení a 326 proti. Tím překročila červeno-zelená koalice většinu pouze 

o dva hlasy. 
61 Deutscher Bundestag. (16. 11. 2001). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 14/202. S. 19893 – 95. 
62 Účast Bundeswehru v Afghánistánu měla trvat po dobu 12 měsíců za participace maximálního počtu 3900 vojáků. 

Nakonec se němečtí vojáci účastnili operací v rámci OEF až do listopadu 2008. 

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/kriegschronik/oktober01.html
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letecká přeprava, 450 podpůrné jednotky, 250 zdravotnický personál, 1800 

námořníků).
63

 A byla vymezena speciální elitní jednotka KSK (Komando 

Spezialkräfte) o počtu 100 mužů, kteří působili na jihovýchodě země jako součást 

amerického komanda, ale jejich konkrétní operace podléhali přísnému utajení, a tím 

byla omezena jak politická, tak i veřejná kontrola.
64

 Toto rozhodnutí o nasazení 

německých vojáků v rámci mise OEF bylo kritizováno jednak z důvodu, že se jednalo 

o bojové nasazení Bundeswehru a zároveň kvůli tomu, zda tato mise odpovídá 

mezinárodnímu právu.
65

 

Po svrhnutí Talibánu bylo potřeba vyřešit otázku obnovy Afghánistánu. Na tom 

se OSN původně nechtěla podílet vzhledem k nedávným zkušenostem v Kosovu, ale 

nakonec Radou bezpečnosti OSN bylo schváleno její zapojení do rekonstrukce země. 

Při rekonstrukci země stanovila OSN dva základní pilíře, a to obnovu země s pomocí 

Afghánců a zajištění zahraničních bezpečnostních sil a poradců. Tyto dva hlavní body 

byly dále rozpracovány v roce  2006 v rámci schváleného afghánského kompaktu.
66

 

První konference o budoucnosti Afghánistánu pod záštitou OSN
67

 se konala na 

přelomu listopadu a prosince 2001 v bývalém hlavním městě Německa Bonnu na hoře 

Petersberg, proto je tato konference označována i jako Petersberská
68

 Tehdejší 

spolkový ministr zahraničí Německa Joschka Fischer ve své úvodní řeči vyzval 

afghánské zástupce
69

 k vytvoření základních pravidel pro politickou obnovu země a k 

dodržování lidských práv
70

. Výsledkem konference byla Bonnská úmluva, ve které se 

účastníci dohodli na vytvoření přechodné vlády
71

 (ATA – Afghan Transitional 

                                              

63 MEIERS, Franz-Josef, Der wehrverfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt und die Verteidigung der Sicherheit 

Deutschlands am Hindukusch, 2001–2011. In BRUMMER, Klaus. Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan. Wiesbaden: VS 

Springer. 2011. S. 90 
64 KRAUSE, Ulf von. Die A ghanistaneinsätze der Bundeswehr: politischer  ntscheidungsprozess mit  skalationsdynamik. 

Wiesbaden: VS Springer. 2011. S. 198. 
65 KRAUSE. 2013. S. 299-300. 
66 MAASS, Citha D. Afghanistan: Staatsaufbau ohne Staat. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). 2007. S. 7-11  
67 Na návrh zvláštního vyslance Lakhdara Brahminiho. 
68 VARWICK, Johannes, Martin SCHMID a Christian STOCK. Das deutsche Afghanistan-Engagement in den Vereinigten 

Nationen. In: BRUMMER, Klaus. Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan. Wiesbaden: VS Spriger. 2011. S. 36.  
69 Účastnili se jí zástupci čtyř afghánských delegací (Nordallianze, Rom-Gruppe, Zypern-Gruppe, Peshawar Gruppe) 
70 Rede von Bundesaußenminister Joschka Fischer zur Eröffnung der Afghanistan-Konferenz der Vereinten Nationen auf 

dem Petersberg bei Bonn. (27. 11. 2001). 
71 Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wiederherstellung daurhafter Staatlicher Institutionen 

vom 5. Dezember 2001. Ar. 1 
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Authority), která se skládala jak ze zástupců afgánských politických uskupení, tak i 

rozdílných etnik
72

. Tím byla deklarována snaha zamezit převzetí moci v Afghánistánu 

jednou skupinou obyvatel.
 73

  

Ve skutečnosti vytvoření provizorní vlády vedlo ke vzniku protektorátu pod 

správou USA a z prezidenta Karsaie a jeho vlády se staly spíše loutky
74

 jednající ve 

prospěch zahraničních spojenců, ať už v politických či hospodářských otázkách. 

V rámci Petersberské konference převzala Spolková republika zodpovědnost při 

výstavbě Afghánské policie (ANP- Afghan National Police).
75

 Výsledek Petersberské 

konference bývá označovaný jako vrchol zahraniční politiky vládní koalice SPD – 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE
76

. 

Na základě prvního dodatku Bonnské úmluvy bylo schváleno rezolucí č. 1386 

Rady bezpečnosti OSN ze dne 20. prosince 2001
77

 vytvoření mezinárodních 

bezpečnostních podpůrných sil ISAF (ISAF - international security assistance force).
78

 

Participaci v rámci nově vzniklých jednotek přislíbil i spolkový kancléř Schröder.   

Po celou dobu vytváření podoby jednotek ISAF trvalo Německo
79

 na silném 

mandátu OSN.
80

 Jednotky ISAF, na rozdíl od mise OEF, měly za úkol zajistit stabilitu, 

bezpečnost a ochranu představitelů OSN působících v zemi na území hlavního města 

Kábulu a jeho okolí. Kromě toho měly také umožnit vybudování mírového a 

demokratického státu. Mandát ISAF mohl podle rezoluce OSN použít ke splnění svých 

                                              

72 MEIENBERG, Martina von. Nation-Building in A ghanistan Legitimitätsde izite innerhalb des politischen Wiederau baus. 

Wiesbaden: VS Springer. 2011. S. 112-115. 
73 Prezidentem byl zvolen představitel proamerické politiky Hamid Karsai. V období následujících šesti měsíců se mělo sejít 

provizorní národní shromáždění (Loya Jirga), jehož úkolem bylo zvolení přechodné vlády na období nejdéle dvou let a 

vytvoření nové ústavy. 
74 PAECH, Norman. Unser Krieg am Hindukusch. Afghanistan und das Völkerrecht. In: BECKER, Johannes. Afghanistan: 

Ein Krieg in der Sackgasse. Berlin: LIT Verlag. 2011. S. 67-68.  
75 FRÖHLICH, Stefan. Deutschlands Rolle in der EU und NATO beim Konfliktmanagement in Afghanistan. In: 

BRUMMER, Klaus. Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan. Wiesbaden: VS Springer. 2011.  S. 38. 
76 KRAUSE. 2011. S. 146. 
77 United National Security Council. (20. 12. 2001). Resolution 1386. 
78 Síly ISAF měly působit v Afghánistánu po dobu provizorní vlády, tedy půl roku.  
79 Naproti tomu se Velká Británie snažila jednotky ISAF začlenit do OEF.  
80 HOLLÄNDER, Lutz. Die politischen  ntscheidungsprozesse bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 1999-2003. New 

York: Lang. 2007. S. 105-106. 
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úkolů potřebných prostředků, v nutném případě i vojenských.
81

 V případě potřeby 

mohly jednotky ISAF operovat i v jiných oblastech Afghánistánu. Mezinárodní 

bezpečnostní podpůrné síly byly původně pod velením
82

 jednotlivých států. Nejdříve 

jejich velení převzala Velká Británie, od června 2002 Turecko a v únoru 2003 

Německo-Nizozemí. 

Spolkový sněm schválil
83

 nasazení Bundeswehru v rámci mezinárodních 

bezpečnostních podpůrných sil ISAF dne 21. prosince 2001
84

.  

Německá armáda měla v rámci ISAF plnit úkoly vyplývající z prvního dodatku 

Bonnské úmluvy, tedy zajistit bezpečnost v hlavním městě a jeho okolí, ochraňovat 

personál OSN, zajistit vlastní bezpečnost a v případě nutnosti rychlou evakuaci 

vlastních jednotek. Nasazení německých vojáků mimo oblast hlavního města bylo 

možné pouze v případě individuální či kolektivní obrany
85

. Maximální možný počet 

německých vojáků nasazených v rámci ISAF byl stanoven na 1200, čímž Spolková 

republika poslala stejný počet vojáků jako Velká Británie.
86

  

3.2. Důvody pro angažovanost Německa v Afghánistánu 

Spolková republika Německo se angažuje v Afghánistánu z důvodů 

bezpečnostních, hospodářských, humanitárních i politických. 

Jedním z hlavních důvodů je jednak zajištění bezpečnosti pro německé občany 

před mezinárodním terorismem a islamistickým extremismem. Tento důvod ve svém 

projevu v rámci druhého prodloužení mandátu zdůraznil tehdejší spolkový ministr 

obrany Dr. Peter Struck, když řekl: „Německá bezpečnost je zajišťována na 

                                              

81 Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wiederherstellung daurhafter Staatlicher Institutionen 

vom 5. Dezember 2001. Příloha č. 1 
82 Vzhledem k politické prestiži a roli při Petersberské konferenci bylo Německo jedním z hlavních kandidátů na velení 

bezpečnostních sil, tuto roli ale Spolková republika odmítla vzhledem k nedostatku ozbrojených sil a nepřipravenosti vést 

takto náročnou operaci 
83 Ze zúčastněných 581 poslanců hlasovalo 538 pro nasazení Bundeswehru v rámci jednotek ISAF, 8 členů Spolkového 

sněmu se zdrželo hlasování a pouze 35 poslanců hlasovalo proti. 
84 Deutscher Bundestag. (22. 12. 2001). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 14/210. S. 20850 – 52.  
85 Deutscher Bundestag. (21. 12. 2001). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 14/7930. S. 1-2. 
86 USA se zpočátku akce ISAF neúčastnily. 
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Hindúkuši.“
87

 Obecnější bezpečnostní důvod představuje otázka zajištění regionální 

stability a bezpečnosti.
 88

 

Dalším důvodem jsou hospodářské zájmy. Především snaha zabezpečit 

transportní cesty nerostných surovin. Tento zájem zveřejnil až v roce 2010 spolkový 

ministr obrany zu Guttenberg na bezpečnostní konferenci v Berlíně, na které vyzval 

k otevřené diskuzi o souvislosti mezi regionální bezpečností a německými 

hospodářskými zájmy.
89

 

Karl-Theodor zu Guttenberg: (CSU, ministr obrany): „Je potřeba pohlížet na 

zajištění obchodních cest a zdrojů nerostných surovin z bezpečnostně-

politického i globálně-strategického hlediska. Bez pochybností je distribuce 

energie jedním z důležitých komponentů při změnách ve světovém rozložení 

sil.“
90

  

Dalšími hospodářskými důvody jsou otevření afghánského trhu pro zahraniční 

investice a výrobky, zajištění menšího daňového zatížení pro zahraniční firmy a 

podílení se na privatizaci státních podniků. Tento důvod prezentoval po návštěvě 

v Afghánistánu i bývalý německý prezident Horst Köhler. 

Horst Köhler (prezident): „Země naší velikosti, s proexportní politikou, a tím i 

závislostí na zahraničním obchodě musí v případě nutnosti zasáhnout i 

vojensky, aby hájila své zájmy např. volné obchodní cesty, aby zabránila 

regionální nestabilitě, které by měly negativní dopad na německý obchod, 

pracovní místa a příjmy.“
91

  

Výrazným důvodem pro angažovanost Spolkové republiky v rámci misí je také 

snaha o posílení pozice Německa v rámci mezinárodního systému. Jde o snahu získat 

                                              

87 Bundesregierung. (05. 12. 2002). Pressekonferenz mit Minister Struck zur Weiterentwicklung der Bundeswehr. 
88 WIEKER, Volker. Afghanistan: Eine Bestandsaufnahme aus militärpolitischer Sicht – Ziele, Strategie und Perspektive des 

ISAF-Einsatzes. In: SEIFFERT, Anja. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan: sozial- und politikwissenschaftliche 

Perspektiven. Wiesbaden: VS Springer. 2012. S. 24-25. 
89 Wirtschaftliche Interessen militärisch verteidigen. (09. 11. 2010). Tagesschau [online]. 
90 Guttenberg stützt umstrittene Köhler These. (09. 11. 2010). Focus [online]. 
91 RICKE, Christopher. (22. 05. 2010). Interview mit Horst Köhler. Köhler: Mehr Respekt für deutsche Soldaten in 

Afghanistan. Deutschlandradio Kultur. 

http://tsarchive.wordpress.com/2010/11/09/guttenbergkoehler102/
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stálé místo v radě bezpečnosti OSN, o které Spolková republika usiluje již od 90. let 

20. století. Karl Lamers
92

 zdůvodnil účast Německa na zahraničních misích již na 

počátku 90. let 20. století následovně: „Účast na vojenské operaci je nutným 

předpokladem pro německý vliv na světovou politiku“.
93

 Rozhodnutí o účasti Spolkové 

republiky Německo v Afghánistánu obhajoval ve své řeči v Spolkovém sněmu 

spolkový ministr zahraničních věcí Joschka Fischer dne 8. 11. 2001 následovně: 

„Rozhodnutí „Německo se nezúčastní“ by znamenalo oslabení  vropy a znamenalo by, 

že Spolková republika by neměla žádný vliv na vytváření mezinárodní politiky.“
94

  

Neposledním důvodem je také solidarita v rámci mezinárodního společenství a 

humanitární důvody. Cílem společenství je dosáhnout stabilního státu, který dodržuje 

lidská práva zakotvena v ústavě, dosažení určitého stupně hospodářského a sociálního 

vývoje, což by v konečném důsledku mohlo zabránit šíření nebezpečí ze země.
95

  

Tyto důvody pro působení Bundeswehru v Afghánistánu je možné dobře 

dokumentovat v rámci debat ve Spolkovém sněmu, kdy takto argumentovaly 

především koaliční vládní strany. Hlavní argumenty byly tyto: 

1) Německo je ve světě zapojeno do aliancí a partnerství, které vylučují 

možnost vlastního zvláštního přístupu.
96

  

2) Nutnost podpory lidských práv, aby bylo zabráněno nerovnému postavení 

mužů a žen v afghánské společnosti.
97

 

3) Vytvoření demokratického a právního státu, ze kterého by nevycházelo 

nebezpečí jak pro asijský region, tak i pro celé společenství. 

                                              

92 Karl Lamers byl od roku 1990 do roku 2002 mluvčím frakce CDU pro zahraniční záležitosti a členem zahraničního výboru 

Spolkového sněmu. Dostupné dne 4. 1. 2014 z www: 

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0206/mdb/mdb14/bio/L/lamerka1.html 
93 WAGNER, Jürgen. Kostspielige Verantwortungsrhetorik: Der Bundeswehr-Umbau führt zu einer Erhöhung des 

Rüstungshaushaltes. 2011. IMI-Standpunkt. S. 1. 
94 Rede des Bundesaußenministers Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) zur Beteiligung bewaffneter deutscher 

Streitkräfte an der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. (8. November 2001) 
95 WIEKER. 2012. S. 24-25. 
96 Deutscher Bundestag. (08. 09. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 16/233. S. 26299  
97 Deutscher Bundestag. (20. 12. 2002). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 15/17. S. 1316. 

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0206/mdb/mdb14/bio/L/lamerka1.html
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3.3. Prodlužování mandátů 

Spolková republika prodloužila mandát ISAF v letech 2001 až 2009 celkem 

desetkrát. V rámci těchto prodlužování narůstal postupně počet vojáků působících 

v zemi, postupně se rozšiřovalo území působení Bundeswehru a měnila se i náplň 

mise. 

Tabulka č. 2 

Datum 

schválení 

Plenární 

protokol 

Počet 

vojáků 

Oblast působení Hlavní změny 

22. 12. 2001 14/210 1200 Hlavní město Kábul 

a jeho okolí 

 

14. 06. 2002 14/243 1480 Nezměněna ------------------------ 

20. 12. 2002 15/17 2500 Nezměněna Převzetí velení ISAF spolu 

s Nizozemím, navýšení počtu 

vojáků  

24. 10. 2003 15/70 2500 Kábul a Kundúz Rozšíření území působnosti 

Bundeswehru, převzetí 1. PRT 

týmu v Kundúzu 

30. 09. 2004 15/129 2500 Kábul, Kundúz, 

Feyzabád 

Prodloužení mandátu, 2.PRT 

tým v Feyzabádu 

28. 09. 2005 15/187 3000 Kábul, severní 

region země 

Převzetí velení v severním 

regionu země, navýšení počtu 

vojáků, v případě nutnosti 

možnost nasazení Bundeswehru 

i v jiných oblastech země 

28. 09. 2006 16/54 3000 Nezměněna -------------------------- 

09. 03. 2007 16/86 3500 Kábul, severní 

region země, letouny 

Tornádo na celém 

území země 

Nasazení průzkumných letounů 

Tornádo na celém území země, 

navýšení počtu vojáků 

12. 10. 2007 16/119 3500 Nezměněna ---------------------- 
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01. 07. 2008
98

 - 3500 Nezměněna Převzetí QRF 

16. 10. 2008 16/183 4500 Nezměněna Navýšení počtu vojáků 

02. 07. 2009 16/230 4800 Nezměněna, letouny 

AWACS na celém 

území země 

Účast na AWACS, navýšení 

počtu vojáků 

Zdroj: KRAUSE. 2011. S. 73 - 74, S. 347 – 348. 

 

Poprvé byl mandát ISAF prodloužen v létě 2002. Toto prodloužení se obešlo 

beze změn. Druhé prodloužení mandátu ISAF bylo schváleno Spolkovým sněmem 

v prosinci 2002. Středobodem druhého prodloužení mise bylo převzetí velení nad 

ISAF spolu s Nizozemím od února 2003
99

.  

S převzetím vedoucí úlohy
100

 musel být navýšen počet vojáků z původních 

1200 na 2500
101

. Na žádost Spolkové republiky a Nizozemí převzalo NATO v létě 

2003
102

 velení nad jednotkami ISAF. Jednalo se o první misi aliance mimo území 

Evropy
103

. Na základě toho se stala operace v Afghánistánu zkouškou pro celou 

Severoatlantickou alianci. Předpokládalo se, že v případě nezdaru operace nebude 

NATO pravděpodobně schopné zasáhnout ani v dalších krizových situacích.
104

 

Převzetí bezpečnostních sil ISAF aliancí zvýšilo tlak na německé rozhodování 

v otázkách nasazení Bundeswehru v Afghánistánu.  

Již od roku 2002 jednaly USA o rozšíření mandátu mimo území hlavního města 

Kábul. Tuto myšlenku spolková vláda ještě na přelomu roku 2002/2003
105

 odmítala. 

                                              

98 Nebylo schváleno parlamentem. Pouze vládní rozhodnutí. Srov. KRAUSE. 2011. S. 292.  
99http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi

_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/ 
100 1000 z těchto vojáků mělo plnit úkoly spojené s velením mise.  
101 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2002). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 15/128. S. 1. 
102http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dop

i_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/ 
103 KITCHEN, Veronica M. The globalization of NATO: intervention, security and identity. New York: Routledge. 2010. S. 

96. 
104 KUPFERSCHMIDT, Frank a KAIM, Markus. Die NATO vor dem Gipfel. ZumTreffen der Staats und Regierungschefs in 

Riga. In: SWP-Aktuell. 2006. S. 2 -3. 
105 Při návštěvě ministra zahraničí Fischera v Afghanistánu v listopadu 2002, tak i při návět+v+ ministra obrany Strucka 

v únoru 2003.  

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
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Dříve než došlo k rozšíření mandátu mimo území hlavního města, navštívila delegace 

OSN pod velením Spolkové republiky Afghánistán, aby zmapovala situaci v zemi. Na 

základě získaných poznatků byla schválena rezoluce OSN 1510
106

, která rozšiřovala 

území, na kterém bezpečnostní síly působily.
107

  

Na základě této rezoluce schválil na podzim 2003 Spolkový sněm v rámci 

prodloužení mandátu i rozšíření působnosti na severní oblast Afghánistánu. 

Mandát byl v roce 2003 rozšířen o podporu mezinárodních jednotek, obnovu 

země, humanitní úkoly, podporu bezpečnostního sektoru, demilitarizaci, demobilizaci 

a reintegraci bývalých povstalců
108

. Z celkového počtu 2500 vojáků jich mělo 450 

působit na severu země a mělo zajistit ochranu místním provinčním rekonstrukčním 

týmům (PRT - Provincial Reconstruction Teams)
 109

, které byly do té doby pod 

správou USA. Jedním z hlavních důvodů pro rozšíření oblasti působení Bundeswehru 

v Afghánistánu byla snaha zlepšit bilaterální vztahy s USA, které byly po odmítnutí 

účasti německých vojsk ve válce proti Iráku výrazně ochlazeny.
110

  

Koncept provinčních rekonstrukčních týmů vznikl v USA, jeho hlavním cílem 

bylo propojení civilního a vojenského přístupu. Německý rekonstrukční tým je, na 

rozdíl od amerického, zaměřen převážně na stabilizaci země. Pro německou politiku 

představují provinční rekonstrukční týmy důležitý symbol, protože mají jak civilní, tak 

i vojenské vedení, které se skládá z jednoho zástupce ministerstva zahraničí a 

z jednoho zástupce Bundeswehru.
111

  

Civilní část PRT týmů se skládá nejen z ministerstva zahraničí, jehož úkolem je 

humanitární pomoc a politická podpora, ale i z ministerstva obrany, ministerstva pro 

hospodářský rozvoj a spolupráci, který má za úkol podporovat obnovu a rozvoj země. 

                                              

106 United National Security Council. (13. 10. 2003). Resolution 1510. S. 2.  
107 Tato rezoluce rozšířila působnost bezpečnostních sil na celé území Afghánistánu. K rozšiřování působnosti docházelo ale 

postupně. (2005 – Západ, 2006 – Jih, Východ) 
108 NACHTWEI, Winfried. Der Afghanistaneinsatz der Bundeswehr – Von der Friedenssicherung zur Aufstandsbekämpfung. 

In: SEIFFERT, Anja. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan: sozial- und politikwissenschaftliche Perspektiven. 

Wiesbaden: VS Springer. 2012. S. 34. 
109 Deutscher Bundestag. (15. 10. 2003). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 15/1700. S. 2. 
110 KRAUSE. 2011. S. 153.  
111 HETT, Julia. Provincial Recontruction Teams in Afghanistan: Das amerikanische, britische und deutsche Modell. Zentrum 

 ür Internationale Friedenseinsätze. 2005. S. 15.  
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V neposlední řadě působí v rámci německého PRT týmů ministerstvo vnitra, které se 

podílí na výcviku afghánské policie. 
112 

Tato ministerstva spolu vytváří výbor, který 

koordinuje aktivity německých rekonstrukčních týmů. Vojenská část je koordinována 

velitelstvím v Postupimi (Einsatzführungskommando der Bundeswehr) a je 

zodpovědná jak ISAF, tak i samotnému NATO.
 
Rámec pro nasazení německých 

vojáků tvořil koncept spolkové vlády, který definoval základní pole působnosti 

provinčních týmů. Mezi ně patřily posílení civilní společnosti, podpora UNAMA
113

, 

dialog s místními obyvateli, podpora reformy bezpečnostních složek či provedení 

programů rozvojové spolupráce.
 114

  

V roce 2003 převzala Spolková republika velení PRT týmu v provincii 

Kundúz
115

 a v létě 2004 převzalo Německo velení nad PRT týmem v Faizabádu.
116

 

V souvislosti s působením v severním Afghánistánu byl navýšen počet vojáků na 

3000. Tato nová hranice byla schválena v rámci pátého prodloužení mandátu v roce 

2005, který zároveň stanovil i pole působnosti Bundeswehru na severní Afghánistán a 

v případě krátkodobých a podpůrných akcí v rámci ISAF i na další oblasti země.
117

  

V létě 2006 převzala Spolková republika velení v severním regionu země
118

 a 

současně odpovědnost za místní PRT týmy. Od té doby řídí Německo bezpečnostní 

síly ISAF v této části země.
119

  

 

 

 

                                              

112 NACHTWEI. 2012. S. 36. 
113 UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Podpůrná mise OSN pro výstavbu státně právních struktur 

a podporu znovuobnovení Afghánistánu.  
114 EHRHART, Hans-Georg. Zivil-militärisches Zusammenwirken und vernetzte Sicherheit als Herausforderung deutscher 

Sicherheitspolitik: Der Fall Afghanistan. In BRUMMER, Klaus. Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan. Wiesbaden: VS 

Springer. 2011. S. 72-73. 
115 Tento PRT tým byl prvním provinčním rekonstrukčním týmem v rámci ISAF. Původně byly PRT týmy vytvořeny v rámci 

OEF. 
116 Fünf Jahre deutsche PRTs in Afghanistan: Eine Zwischenbilanz aus Sicht der deutschen Hilsforganisation. VENRO – 

Positionspapier. 2009., č. 1. S. 2.  
117 Deutscher Bundestag. (21. 09. 2005). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 15/5996. S. 3. 
118 Německý generál Markus Kneip byl jmenován regionálním velitelem severní oblasti (Regional Commander North). 
119 BRUMMER. 2011. s. 13-14. 
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Mapa č. 1. – PRT týmy na území Afghánistánu 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

Zdroj: www.NATO.org 

 

Na počátku roku 2006 se sešli představitelé více než 60 států na mezinárodní 

konferenci o Afghánistánu v Londýně, kde byl schválen plán postupu na dalších pět 

let
120

. Podle plánu se měla německá armáda podílet například na obnově státních 

institucí, výcviku policie, zlepšení úrovně vzdělávání nebo v boji proti drogovým 

kartelům.
121

 Důležitým bodem bylo také stanovení cílů, které měly sloužit k podpoře 

afghánské politiky.
122

 Tyto cíle se dělily do následujících tří pilířů: 

1) vytvoření a zajištění bezpečnosti 

2) good governance a ochrana lidských práv 

3) hospodářský a sociální rozvoj
123

  

Na základě závěrů z Londýnské konference přepracovala spolková vláda 

koncept o Afghánistánu, který byl schválen v září 2006. V něm je zpracována bilance 

                                              

120 The London Conference on Afghanistan. (31. 01. – 01. 02. 2006). The Afghanistan Compact. 
121 MEIERS. 2011. S. 95. 
122 WULF, Herbert. Staatsbildung in Afghanistan: Eine fehlgeschlagene Stretegie. In: BECKER, Johannes. Afghanistan: Ein 

Krieg in der Sackgasse. Berlin: LIT Verlag. 2011. S. 161. 
123 The London Conference on Afghanistan. (31. 01. – 01. 02. 2006).  

http://www.nato.org/
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nejen vývoje
124

 v zemi, ale i působení Bundeswehru a jeho podíl na obnově země, 

výcviku afghánské policie nebo výcviku afghánské armády. A také jsou v něm 

stanoveny plány na další působení Bundeswehru v zemi. Jde o podporu afghánské 

vlády, podporu koordinace civilní obnovy a vojenské stabilizace země a pokračování 

německého působení v zemi.
125

  

V následujícím roce schválil v rámci mandátu ISAF Spolkový sněm na žádost 

NATO nasazení průzkumných letounů typu Tornádo (Tornado - RECCE), jejichž 

úkoly byly zajištění a ochrana jednotek ISAF na celém území země, dohled ze 

vzduchu, logistická podpora či lékařské zásobování. Ačkoli se německé letouny 

neúčastnily přímo bojových operací, údaje jimi získané byly používány při 

bombardování, během kterých přišli o život nejen povstalci, ale i mnoho civilistů.
126

  

Pro misi Tornádo rozšířila Spolková republika celkový počet vojáků o dalších 

500, tedy na celkový počet 3500 vojáků.
127

 Otázka nasazení průzkumných letounů 

Tornádo vyvolala silné diskuze napříč politickými stranami i samotnou vládou a tento 

nejednotný postoj se projevil i při hlasování o mandátu v březnu 2007, kdy někteří 

členové vládní koalice CDU/CSU-SPD hlasovali proti účasti Německa na této misi. 

Přesto nakonec Spolkový sněm schválil nasazení letounů Tornádo na území 

Afghánistánu.
128

 Radikálně levicová strana Die Linke podala proti nasazení 

průzkumných letounů Tornádo dokonce stížnost k Spolkovému ústavnímu soudu, 

který ale její návrh zamítl, a tím schválil nasazení letadel v Afghánistánu.
129

 Nasazení 

průzkumných letounů bylo pro spolkovou vládu východiskem, aby splnila žádosti 

NATO aktivněji se angažovat, ale aby nemusela nasadit svá vojska v problematické 

                                              

124 Vydání ústavy, první svobodné parlamentní volby, mezinárodní vztahy,  
125 Das Afghanistan Konzept der Bundesregierung. (12. 09. 2006). Auswärtiges Amt, Bundesministerium des Inneren, 

Bundesministerium der Verteidigung, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. S. 12-26 
126 WAGNER, J. 2010. S. 106-107. 
127 Deutscher Bundestag. (08. 02. 2007). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 16/4298. S. 1-2. 
128 Deutscher Bundestag. (09. 03. 2007). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 16/86. S. 8712-14. 
129 Bundesverfassungsgericht. (03. 07. 2007). Klage der Linksfraktion gegen Tornado-Einsatz in Afghanistan 

zurückgewiesen. Pressemitteilung Nr. 72/2007. Pressestelle. 
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oblasti na jihu země.
130

 Tuto misi můžeme označit jako první výrazný milník v otázce 

nasazení Bundeswehru v Afghánistánu.
131

 

Na podzim 2008 byl po deváté prodloužen mandát ISAF
132

 a počet německých 

vojáků působících v Afghánistánu byl stanoven v maximální výši na 4500.
133

 

Navýšení počtu vojáků bylo zdůvodněno převzetím různých úkolů, například 

podporou výcviku Afghánské armády, zajištěním bezpečného průběhu parlamentních 

a prezidentských
134

 voleb nebo převzetím rychlé zásahové jednotky (QRF – Quick 

Reaction Force)
135

 v severní a západní oblasti, jejíž velení převzala Spolková republika 

v červnu 2008. Jejími hlavními úkoly bylo pomáhat, chránit, podporovat a bojovat.
136

 

V létě 2009 schválila spolková vláda v rámci desátého prodloužení mandátu 

ISAF nasazení vojáků Bundeswehru na období půl roku pro misi AWACS. Průzkumné 

letouny AWACS měly kontrolovat afghánský vzdušný prostor. Po půl roce nebyl 

mandát prodloužen, protože se spojenci nedohodli na podmínkách nasazení těchto 

letounů.
137

 

3.4. Vývoj bezpečnostní situace v Afghánistánu a transformace mise 

Postupně od roku 2004 se začala bezpečnostní situace v zemi měnit. 

Nejvýrazněji to bylo od roku 2006, kdy se navýšil šestkrát oproti roku 2005 počet 

sebevražedných atentátů proti západním jednotkám.
138

 Od roku 2006 spolu 

s rozšířením působení bezpečnostních sil ISAF na celé území Afghánistánu dochází k 

postupnému zhoršování situace v zemi, převážně v její jižní a východní části. 85% 

všech útoků a problémů se odehrává právě v těchto dvou oblastech. Z tohoto důvodu 

                                              

130 KORNELIUS, Stefan. Der unerklärte Krieg: Deutschlands Selbstbetrug in Afghanistan: ein Standpunkt. Hamburg: 

Edition Körber-Stiftung. 2009. S. 70. 
131 Nasazení průzkumných letounů bylo schváleno do října 2007, kdy byl spolu se sedmým prodloužením mandátu. 
132 Mandát bezpečnostních sil byl prodloužen až na 14 měsíců, aby se otázka prodloužení mandátu ISAF nestala ústředním 

bodem ve volbách do Spolkového sněmu v září 2009. 
133 Deutscher Bundestag. (07. 10. 2008). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 16/10473. S. 4. 
134 Jejichž průběh a výsledky byly výrazně zmanipulované. 
135 QRF byla rozpuštěna spolkovou vládou na začátku roku 2010: 
136 Do roku 2008 spadala jednotka pod správu norské armády  
137 KRAUSE. 2011. S. 296-298. 
138 KRAUSE. 2011. S. 178. 
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docházelo postupně k transformaci mise ISAF od defenzivních cílů k útočným akcím. 

Tím se postupně snižoval rozdíl mezi oběma misemi, tj. OEF a ISAF. Citha D. Maass 

tento proces označuje jako „OEFizierung der ISAF“
139

.  

Spolková republika měla přesně vytyčené pole a náplň působnosti, kterou 

striktně dodržovala. Tento postoj vedl k časté kritice ze strany spojenců. Bylo to 

hlavně od roku 2006, kdy byl kvůli zhoršení bezpečnostní situace v zemi navýšen 

počet vojáků a bylo rozšířeno působení jednotek ISAF i na oblasti, které byly dosud 

neobsazené. Přestože Německo tento postup podporovalo, neúčastnilo se těchto akcí 

vojensky.
140

 Britský důstojník okomentoval německé odmítnutí navýšení počtu vojáku 

slovy: „Nemůžu už více poslouchat, že Bundeswehr je v A ghánistánu. Rozhodující je, 

že Němci nejsou tam, kde je jich potřeba.“
141

  

Od roku 2007 docházelo postupně ke zhoršování bezpečnostní situace i 

v severní oblasti země, z toho důvodu se také německé jednotky musely začít podílet 

na potlačování povstalců. Od roku 2008 převzali přívrženci Talibánu nadvládu i 

v některých provinciích na území severního Afghánistánu. Z původně mise na obnovu 

země se postupem času kvůli zhoršujícím se podmínkám vyvinul boj proti 

povstalcům.
142

 Kritika spojenců proti Německu rostla i nadále vzhledem k neochotě 

pravidelně se podílet na vojenských akcích. Dle názoru spojenců ohrožují Němci 

výsledky celé operace a mohou částečně i za zhoršení bezpečnostních podmínek 

v poklidné severní části země, protože nejsou schopni dostatečně zasáhnout proti 

povstalcům a soustřeďují se převážně na obnovu země. Tím jsou ostatní národy 

nuceny bojovat místo nich.
143

 

                                              

139 MAASS, Citha D. Die Afghanistan-Mission der Bundeswehr. In: MAIR, Stefan. Auslandseinsätze der Bundeswehr. 
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Během následujícího roku došlo v působení Bundeswehru v Afghánistánu 

k výraznému posunu. V létě 2009 byla započata „Operace orel“ (Operation Adler). 

Jednalo se o skupinu jednotek německých a afghánských vojáků, jejichž hlavním 

cílem bylo zasáhnout proti přívržencům hnutí Talibán, kteří stále ve větší míře působili 

na území severního Afghánistánu. Při této operaci Bundeswehr poprvé nasadil lehké 

dělostřelectvo a obrněné vozy. 

Přestože v některých oblastech severního Afghánistánu se němečtí vojáci 

účastnili stále více přímých bojů proti povstalcům, odmítala spolková vláda dlouhou 

dobu označit situaci v zemi za válku. A to i přesto, že už v roce 2008 charakterizoval 

velitel ISAF David McKiernan situaci v Afghánistánu jako válečný stav. Přístup 

Německa se změnil až na konci roku 2009
144

. V tomto roce byly boje mezi povstalci a 

Bundeswehrem téměř na denním pořádku, poprvé byli zabiti němečtí vojáci v přímém 

boji a také poprvé sami zabíjeli. Hlavním pravidlem mělo být vyvarování se civilních 

obětí. Toto pravidlo bylo ale porušeno leteckým útokem dne 4. 9. 2009.
145

  

Tento den došlo k leteckému náletu amerického letounu na rozkaz německého 

plukovníka George Kleina, při kterém bylo v blízkosti severoafghánského města 

Kundúz zabito až 142 lidí
146

, z nichž většina byli civilisté, o jejichž pozici měly dle 

dostupných informací, vědět jak jednotky německých, tak i amerických vojáků
147

. 

Použití vojenské síly bylo diskutováno v rámci politické scény i justice. Současně 

s tím se řešila i otázka propojení ISAF s německým speciálním komandem KSK. 

Spolkové státní zastupitelství odmítlo podat žalobu za porušení lidských práv
148

 na 

plukovníka Kleina a vrchního rotmistra Wilhelma s odůvodněním: „Podle průběžného 

vyhodnocení poznatků z všeobecně dostupných zdrojů neexistují prozatím žádné 

                                              

144 MARTINSEN, Kaare Dahl. Totgeschwiegen? Deutschland und die Gefallenen des Afghanistan- Einsatzes Bundeswehr. 
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důvody pro obžalobu německých vojáků podle trestního zákoníku:“
 149

 I vyšetřování 

v rámci samotného Bundeswehru bylo po několika měsících zastaveno.
150

 Pod tlakem 

médií kvůli pozdní a neúplné informovanosti
151

 německé společnosti o událostech 

z Kundúzu odstoupil na konci října 2009 tehdejší spolkový ministr obrany Franz Josef 

Jung
152

 ze své funkce.
153

 S incidentem souvisel i nárůst podpory odchodu 

Bundeswehru ze země, což umocnil i nárůst počtu zabitých či vážně zraněných 

německých vojáků.
 154

 

Po této události poprvé označil nový spolkový ministr obrany Karl Theodor zu 

Gutenberg situaci v Afghánistánu za válce blížící se stav (kriegsänliche Zustände). 

Později byla operace v zemi označena za ozbrojený konflikt podle 3. článku ženevské 

konvence a jejího druhého protokolu z roku 1977.
155

 

3.5. Shrnutí 

Německo se na misi v Afghánistánu podílí již od vypuknutí konfliktu v roce 

2001. Vojáci Bundeswehru se podíleli na obou misích OEF i ISAF do listopadu 2008, 

kdy Spolkový sněm schválil ukončení nasazení německých ozbrojených sil v rámci 

mise OEF v Afghánistánu.
156

 Účast Spolkové republiky na operaci v Afghánistánu je 

legitimní a je v souladu s  konceptem ideální civilní mocnosti, která se v případě 

nutnosti může účastnit vojenských operací, které jsou vedené pod záštitou OSN a 

odpovídají použití ozbrojených sil dle článků Charty OSN.  

Spolková republika v letech 2001 až 2009 vykazovala následující znaky typické 

pro civilní mocnosti.  
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Německo působilo jako iniciátor při řešení postkonfliktní obnovy Afghánistánu, 

když zorganizovalo první konferenci o Afghánistánu v prosinci 2001 v Bonnu. V jejím 

rámci převzala Spolková republika zodpovědnost za výcvik Afghánské národní 

policie, vůdčí roli při výstavbě civilních struktur a stabilizaci země. Přebírání 

zodpovědnosti Německa se projevilo i převzetím velení nad jednotkami ISAF v únoru 

2003, dále správou dvou amerických PRT týmů a současně i velení v severní oblasti 

Afghánistánu v roce 2005.   

Spolková republika se projevovala v Afghánistánu jako kolektivní aktér a 

spolehlivý partner již od počátku nasazení, kdy kancléř Schröder deklaroval 

neomezenou podporu a solidaritu USA. Otázka solidarity s partnery se prolínala celým 

obdobím, hlavně při prodlužování mandátů, kdy podpora partnerů byla jedním 

z hlavních důvodů pro podporu účasti na misích. Důležitou roli pro zapojení Německa 

do operací v Afghánistánu hrálo jeho členství v aliancích a partnerstvích v rámci 

mezinárodního společenství, které vylučují možnost autonomního jednání. Po celou 

dobu působení Bundeswehru v Afghánistánu trvá Německo na silném mandátu OSN a 

na tom, aby převzala správu  ISAF Severoatlantická aliance. Tím podpořila Spolková 

republika přenos pravomocí na nadnárodní úroveň. 

Velký důraz byl kladen také na prosazování univerzálních hodnot. Spolková 

republika poukazovala na nutnost podpory lidských práv, vytvoření demokratického a 

právního státu, který nebude nebezpečím pro mezinárodní společenství.  

Spolková republika v letech 2001 až 2009 splnila aspekty všech tří kategorií, a 

to vůle podílet se na mezinárodních vztazích, vzdání se autonomie i zájmově nezávislé 

prosazování norem. A její chování tak můžeme označit za chování civilní mocnosti.  
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4. Působení Bundeswehru v Afghánistánu v rámci nové 

strategie ISAF 

V následující kapitole nejprve představím novou strategickou koncepci ISAF, 

postoj Spolkové republiky k jejímu vyhlášení. Další podkapitola bude věnována 

Londýnské konferenci, která stanovila základní cíle pro období 2010 až 2014. Stěžejní 

podkapitolami budou následující dvě, ve kterých budu analyzovat přístup zahraničně – 

politických aktérů na základě kritérií civilní mocnosti v rámci diskuzí ve Spolkovém 

sněmu k prodlužování mandátu ISAF, potažmo k schválení mandátu AWACS. Pátá 

podkapitola se bude zabývat konferencemi, na kterých byla schválena pomoc 

Afghánistánu i v letech 2015 – 2024. Této pomoci se bude účastnit i Spolková 

republika. Poslední podkapitola zkoumá přístup Spolkové republiky k předávání 

zodpovědnosti do afghánských rukou a s tím spojený odchod mezinárodních 

bezpečnostních sil ISAF ze země.  

4.1. Nová strategická koncepce ISAF 

4.1.1. Vznik nové strategické koncepce 

Dne 27. března 2009 vyhlásil americký prezident Barack Obama novou 

afghánsko-pákistánskou strategii, ve které vyzval Rusko, Čínu, Indii a Irán ke 

spolupráci při boji proti terorismu na území Afghánistánu a Pákistánu. Cílem nové 

afghánsko-pákistánské strategie byla konsolidace celého regionu.
157

 

Důvodem pro vytvoření nové strategie byla špatná bezpečnostní situace v zemi 

a útoky jak na americké, tak i spojenecké jednotky.
158

 Ústředním bodem zahraniční 

politiky USA se stalo vyřešení problému na pákistánsko-afghánské hranici a 
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zabezpečení stability v problematickém regionu. Jednalo se o flexibilní strategický 

rámec, který stavěl na třech hlavních pilířích. 

1) navýšení počtu vojáků 

2) rozšíření působnosti jednotek ISAF i na území Pákistánu 

3) zavedení civilně-vojenské spolupráce
159  

Cílem této civilně-vojenské spolupráce bylo zajištění bezpečnosti v zemi a 

prosazení vlivu centrální afghánské vlády i v odlehlých provinciích.
160

 K 

nejdůležitějším bodům nové koncepce ISAF patřil mimo jiné výcvik afghánských 

bezpečnostních složek, aby byly schopné zajistit stabilitu v zemi. Strategickým cílem 

bylo navýšení počtu afghánských vojáků na 134 000 a policistů na 82000 na konci 

roku 2011.
161

 Dále vyzval prezident Obama afghánskou vládu k výraznějšímu 

přebírání zodpovědnosti a oznámil odchod jednotek ze země. 
162

 

Nová strategická koncepce reagovala i na Afghánskou národní rozvojovou 

strategii (ANDS - Afghanistan National Development Strategy), kterou zveřejnil 

v dubnu 2008 prezident Hamid Karsai.
163

 Tato strategie definovala základní cíle země 

v období 2008-2013 s přihlédnutím k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium 

Development Goals) v roce 2020
164

. Tento afghánskou vládou první vydaný dokument 

zabývající se obnovou země má tři hlavní pilíře. 

1) bezpečnost 

2) governance, právní stát a dodržování lidských práv 

3) hospodářský a sociální vývoj
165  
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V této strategii byla snaha suverénně a samostatně jednat a více spolupracovat 

s organizacemi a aktéry působícími v zemi, aby bylo dosaženo stabilního prostředí.
166

 

Na konci března 2009 se konala konference o Afghánistánu v nizozemském 

Haagu. Na této konferenci prezentovali zástupci USA svou novou strategii pro řešení 

otázky v Afghánistánu. Koncepce byla přijata evropskými spojenci pozitivně. Na 

základě nové koncepce a jednání bylo stanoveno několik cílů, kterých chtělo 

společenství v zemi dosáhnout. Mezi nejdůležitější patřily zajištění bezpečnosti, 

příprava prezidentských voleb, podpora ekonomického růstu a rozvoje a regionální 

spolupráce, hlavně s Pákistánem.
167

 

Ve dnech 3. - 4. dubna 2009 se konal summit NATO ve Štrasburku a Kehlu
168

 

pod záštitou spolkové kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta 

Nikolase Sarkozyho a za účasti amerického prezidenta Baracka Obamy.
169

 Jedním 

z bodů na summitu NATO byla i otázka dalšího působení v Afghánistánu
170

. 

Představitelé států a vlád schválili deklaraci o Afghánistánu, ve které stanovili úkoly 

pro následující období. Nejdůležitějším bylo vytvoření výcvikové mise NATO (NATO 

Training Mission) pro výcvik ANA a ANP. Dále podporovali ochranu obyvatelstva, 

akceschopnost vlády a vytvoření dlouhodobých vztahů mezi NATO a Afghánistánem 

a hlavně spolupráci Afghánistánu s Pákistánem s cílem zabránit akceschopnosti 

teroristů.
171

 Právě větší spolupráce mezi NATO a Afghánistánem byla jedním z cílů 

ANDS.  

Během června 2009 byl generál Stanley McChrystal jmenován novým velitelem 

bezpečnostních sil ISAF. Po svém nástupu vyhodnotil situaci v Afghánistánu a navrhl 
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změny ve vedení mise.
 172

 Mezi hlavní změny patřila ochrana civilního obyvatelstva a 

také žádost o navýšení počtu amerických vojáků o 40 000 – 80 000.
173

 Jelikož nejvyšší 

představitel amerických jednotek v Afghánistánu generál Stanley McChrystal byl 

zároveň velitelem bezpečnostních sil ISAF, platily tyto nové změny i pro všechny 

spojenecké jednotky.
174

 

Na začátku prosince roku 2009 vydal americký prezident Obama po 

prozkoumání situace v Afghánistánu a na základě doporučení amerického generála 

McChrystala prohlášení týkající se nové strategie ISAF. V něm oznámil navýšení 

počtu amerických vojáků v zemi o dalších 30000 mužů. Tyto jednotky měly sloužit 

převážně k boji proti povstalcům a znovuzískání ztraceného území.
175

 A zároveň 

zveřejnil datum počátku odchodu spojeneckých vojsk ze země.  

Barack Obama: „Je v našich národních zájmech poslat dalších 30000 

amerických vojáků do A ghánistánu. Po 18 měsících začnou naše jednotky 

odcházet z A ghánistánu domů.“176 

Zároveň vyzval i ostatní státy k navýšení počtu vojáků v Afghánistánu, aby se 

zintenzivnil výcvik afghánských bezpečnostních složek a mohla být započata 

transformační fáze, během níž má dojít ke stabilizaci a osamostatnění Afghánistánu. 

Aby mohly mezinárodní bezpečnostní síly opustit Afghánistán, je potřeba neustále 

posilovat výcvik afghánských ozbrojených složek, bojovat proti korupci a vytvořit 

funkční státní aparát.
177

  

Barack Obama: „Od našich spojenců nepožadujeme pouze více vojáků, ale také 

to, že převezmou jasně de inované úkoly, budou podporovat volby 
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v A ghánistánu, budou cvičit a ghánské bezpečnostní sily a budou se více 

angažovat v civilní obnově země.“
178

 

4.1.2. Postoj Spolkové republiky k nové strategické koncepci 

Po oznámení nové Afghánsko-Pákistánské strategie („Af-Pak“) v březnu 2009 

se řešení situace v Afghánistánu stalo tématem politických diskuzí angažovaných 

států, tedy i Spolkové republiky.179  

Po zveřejnění první řeči amerického prezidenta o nové strategické koncepci 

označil německý spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier tuto novou 

strategickou koncepci USA a ISAF za „absolutně správnou“.
180

 A ocenil výraznější 

propojení civilního a vojenského aspektu mise a zapojení regionálních států do řešení 

afghánské otázky.
181

 

Výrazná diskuze o nové strategii ISAF se ale na německé politické scéně 

neodehrála. Političtí aktéři řešili především otázky obnovy země a výcviku 

bezpečnostních složek na severu země. Poprvé se otázka působení vojsk v zemi ale 

stala jedním z hlavních témat předvolebního boje. 

V rámci diskuze o prodloužení mandátu v prosinci 2009 byla diskutovaná druhá 

řeč prezidenta Obamy z počátku měsíce. Propojení civilního a vojenského řešení a 

zveřejnění data odchodu jednotek vyvolalo pozitivní ohlasy na německé politické 

scéně.  

Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Prezident Obama pronesl 

bezpochyby důležitou řeč. Vzal si čas, aby tuto řeč a novou strategii vypracoval. 

Je důležité – to zdůraznil i prezident Obama ve své řeči – že neexistuje žádné 

                                              

178 SCHLIEBEN, Michael. (02. 12. 2009). Obama fordert – Deutschland mauert. Die Zeit [online]. 
179 WAGNER, J. 2010. S. 132. 
180 Zuspruch für Afghanistan-Strategie der USA. (31. 03. 2009). Merkur online. 
181 Bundesregierung. (27. 03. 2009). Pressemitteilung. Bundesminister Steinmeier begrüßt Neuausrichtung der 

amerikanischen Afghanistanstrategie. 
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vojenské řešení. Ale co bude, je politické řešení, které bude vojensky 

podporováno.“
182

 

Přesto se v rámci diskuze ozývaly i kritické hlasy převážně ze strany levicových 

opozičních stran, a to zejména kvůli autonomnímu rozhodnutí USA o změně strategie 

bez porady se svými spojenci v NATO.
183

  

Hans-Ulrich Klose (SPD): „Nejsem šťastný, protože shledávám, že novou 

strategii měly USA předtím projednat se svými spojenci, a to v radě NATO, 

protože prezident několikrát zdůraznil relevanci NATO při jeho rozhodování. 

Vím, že prezident Obama in ormoval spolkovou kancléřku několik hodin před 

svou řečí o jejím obsahu. To ale nestačí. Bylo by lepší zahrnout spojence do 

rozhodovacího procesu, aby se z jednostranného amerického rozhodnutí stalo i 

rozhodnutí NATO. Kdo sám rozhoduje a pak očekává, že mu spojenci dodají 

více vojáků, ten chce pokračovat v trendu rozhodování v rámci koalice 

ochotných.“184 

4.2. Londýnská konference v roce 2010  

4.2.1. Příprava Spolkové republiky na Londýnskou konferenci 

Poprvé spolková vláda zveřejnila návrhy nové strategie směrem k předávání 

zodpovědnosti, odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF a zapojení přívrženců 

Talibánu do jednání až poté, co americký prezident Barack Obama oznámil v roce 

2009 novou strategii ISAF.  

Spolková vláda vypracovala před konferencí v Londýně dokument „Auf dem 

Weg zur Übergabe in Verantwortung“, ve kterém zveřejnila svoje cíle v otázkách 

vývoje operace v Afghánistánu. Německá armáda se v Afghánistánu i nadále bude 

soustředit především na civilní obnovu země, ochranu afghánských obyvatel a bude se 

                                              

182 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. 668. 
183 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. S. 668-670. 
184 Ibid. S. 670. 
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snažit více působit mezi civilními obyvateli země, zároveň bude pokračovat ve 

výcviku afghánských ozbrojených sil a podporovat afghánskou vládu.
185

  

To ve svém prohlášení potvrdil i spolkový ministr obrany Theodor zu 

Guttenberg: „Samozřejmě, že naše jednotky také bojují. Ale snažíme se hlavně o lepší 

výcvik bezpečnostních sil.“
186

 A zároveň označil tento dokument za „opravdovou 

strategickou změnu.“ 
187

 

Německo se zavázalo, že bude v oblasti bezpečnostních sil i nadále mít 

odpovědnost za 209. jednotku Afghánské národní armády ANA a zavázalo se vytvořit 

další dvě jednotky, které budou náležet rychlým bezpečnostním silám (QRF - Quick 

Reaction Force). V otázkách výcviku bezpečnostních sil budou Němci spolupracovat 

v rámci tzv. partnering modelu. V rámci něho budou plánovat a provádět operace se 

svými afghánskými kolegy. Spolková republika se bude i v budoucnu podílet na 

výstavbě Afghánské národní policie (ANP - Afghan National Police) a bude finančně 

podporovat výstavbu vzdělávacích center jak v severních provinciích (Mazar-e-Shafir, 

Kundúzu, Feyzebádu), tak i hlavním městě Kábulu.
188 

 

Jako další důležité úkoly v severní oblasti Afghánistánu byly stanoveny 

například podpora zaměstnanosti, zajištění vyšší mzdy pro téměř 3 miliony obyvatel 

severních provincií do roku 2013, výstavba dopravní infrastruktury mezi provinčními 

centry a osadami, zlepšení dostupnosti vodních a energetických zdrojů pro 50% 

obyvatel do konce roku 2013 a podpora reintegračních programů pro povstalce.
189

 

Spolková vláda se zároveň v tomto dokumentu zavázala k tomu, že své cíle a 

úkoly v Afghánistánu přezkoumá a popřípadě přizpůsobí výsledkům londýnské 

konference o Afghánistánu.
190

 

                                              

185 Bundesregierung. (25. 1. 2010). Afghanistan. Auf dem Weg zur Übergabe in Verantwortung. Das deutsche Afghanistan-

Engagement nach der Londoner Konferenz. S. 1-2.  
186 Afghanistan-Einsatz."2500 zusätzliche Soldaten sind unrealistisch". (06. 01. 2010). Stern online. 
187 KÖNIG, Tom. (2010). Deutsche Afghanistan-Politik nach der Londoner Konferenz. S. 2. 
188 Die Bundesregierung. (25. 1. 2010). S. 9-11. 
189 Ibid. S. 7-9.  
190 Ibid. S. 1-2. 
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Velvyslanec USA při NATO Ivo Daalder žádal po státech účastnících se 

mezinárodních bezpečnostních sil ISAF o navýšení počtu vojáků v zemi minimálně o 

5000, aby došlo ke zlomu v boji proti hnutí Talibán. Po Spolkové republice Německo 

žádali spojenci navýšení počtu vojáků o 2500, to ale spolková vláda v čele s Angelou 

Merkelovou zásadně odmítala. Tehdejší spolkový ministr obrany zu Guttenberg tento 

požadavek odmítl slovy
191

: „Nejsem nikdo, kdo se podvolí nátlaku skupiny. K vytvoření 

svého názoru nepotřebuji návrhy USA.“
192

 Před samotnou konferencí byly přístupy 

Německa a diskuze o odchodu německých vojsk z Afghánistánu kritizovány 

především ze strany USA; zejména se tak vyjadřoval americký zvláštní vyslanec pro 

Afghánistán a Pákistán Richard Holbrooke.
193

  

Ve Spolkové republice se před samotnou konferencí řešila i otázka účasti 

politiků, kteří se podílí na zahraniční bezpečnostní politice Německa, a to spolkového 

ministra zahraničí Guida Westerwelle a ministra obrany Theodora zu Guttenberga. 

Ministr zahraničí Guido Westerwelle se vyjádřil, že v případě, že se v Londýně bude 

jednat pouze o navýšení počtu jednotek, on se konference nezúčastní.
194

 Zároveň ale 

označil konferenci v Londýně za příležitost k projednání nové strategie a oznámil, že o 

otázkách navýšení či nenavýšení počtu vojáků bude německá vláda jednat později a ne 

v rámci konference. 
195

  

Německá vláda ve svém prohlášení před odjezdem do Londýna zdůraznila roli 

londýnské konference na výsledku celé operace v Afghánistánu slovy: „V Londýně 

nejde tedy o nic menšího než o určení směru, který rozhodne o úspěchu nebo 

neúspěchu nasazení v A ghánistánu.“
196

  

                                              

191 MEIERS. 2011. S. 101. 
192 GUTTENBERG, Karl-Theodor. (06. 01. 2010). Sichere Zukunft für Afghanistan ist nicht allein militärisch zu gewinnen. 
193 Bundeswehreinsatz in Afghanistan. (06. 01. 2010). Holbrooke erhöht Erwartungen an Deutschland. 
194 MEIERS. 2011. S. 101. 
195 STEINBERG, Stefan. (25. 01. 2010). US-General fordert mehr militärisches Engagement der Deutschen in Afghanistan. 

Hintergrund. 
196 Bulletin der Bundesregierung. (27. 01. 2010). Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur 

internationalen Afghanistan-Konferenz am 28. Januar 2010 in London vor dem Deutschen Bundestag am 27. Januar 2010 in 

Berlin. Nr. 10-1. S. 2.  
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Ačkoli ještě na konci roku 2009 odmítala spolková vláda navýšení počtu 

německých vojáků v Afghánistánu, během ledna 2010 se shodla na novém 

afghánském konceptu. Tento nový koncept prezentovala spolková kancléřka Angela 

Merkelová 27. ledna ve Spolkovém sněmu. Koncept se skládal z pěti základních bodů. 

Prvním bodem bylo navýšení počtu vojáků v Afghánistánu o 850, z nichž 350 mělo 

sloužit jako flexibilní rezerva pro zvláštní úkoly. Dále měl být navýšen počet školících 

policistů, finanční prostředky na civilní obnovu země. Spolková vláda přislíbila 

finanční příspěvky reintegračnímu fondu a jako poslední bod konceptu bylo 

zdůrazněno, že je potřeba na konferenci v Londýně stanovit reálné cíle a vyřešit 

nejasné otázky, které se týkají počtu afghánských vojáků či posilování afghánské i 

regionálních vlád. 197 

4.2.2. Londýnská konference o Afghánistánu 

V lednu 2010 se konala konference o Afghánistánu v Londýně, hlavním městě 

Velké Británie, na návrh německé, francouzské a britské vlády. Konference se 

účastnilo 43 států ISAF, sousední země Afghánistánu a mezinárodní organizace. 

Hlavními organizátory byly OSN, Velká Británie a rovnocenným partnerem byla 

afghánská delegace pod vedením znovu zvoleného prezidenta Karsaie.
198

 

Nejvíce diskutovaná byla otázka zodpovědnosti Afghánistánu za vlastní 

bezpečnost, stabilitu a rozvoj.
199

 Afghánská strana potvrdila odchodové strategie 

jednotlivých zemí a zavázala se, že na konci roku 2014 převezme zodpovědnost jak 

v civilní, tak i vojenské oblasti. Afghánský prezident Karsai své plány pronesl v 

úvodní řeči: „Během následujících dvou až tří let se chceme soustředit postupně na 

přebírání zodpovědnosti za bezpečnost ve větších částech naší země. To dovolí našim 

mezinárodním partnerům popřípadě přesunout jejich bezpečnostní síly z těch částí, 

                                              

197 Bulletin der Bundesregierung. (27. 01. 2010). S. 2-5. 
198 Zvolený 02. 11. 2009.  
199 BRUMMER. 2011. S. 17. 
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které budou pod správou našich vlastních bezpečnostních sil, aby se mohli soustředit 

na dosažení svých cílů v otázkách ekonomického vývoje a obnovy.“
200

 

Cesta k předání zodpovědnosti Afgháncům byla novou etapou ve vývoji obnovy 

země. V závěrečném protokolu bylo zdůrazněno politické řešení konfliktu 

v Afghánistánu a snaha zapojit do rozhovorů členy opozičního hnutí Talibán. Na 

druhou stranu byly v tomto období výrazně navýšeny počty mezinárodních jednotek 

v zemi.
201

 Spolková republika navýšila počet vojáků o 850, tj. na 5350 mužů.
202

 

V rámci Londýnské konference bylo schváleno navýšení počtu členů vojenské 

policie ke konci roku 2011 na 134 000 policistů a počet vojáků v afghánské armádě 

měl dosáhnout 171 600 členů.
203

 Německo se mělo i nadále podílet převážně na 

výcviku afghánské policie v rámci bilaterálního německého policejního projektového 

týmu (GPPT – German Police Project Team) a v rámci evropské policejní mise 

EUPOL.
204

 

Jedním z nejdůležitějších výsledků konference bylo zavedení mírového a 

reintegračního nadačního fondu (PRTF - Peace and Reintegration Trust Fund), kterým 

měly být financovány vzdělávací či podpůrné programy na integraci povstalců.
205

 

Tento program měl motivovat přívržence hnutí Talibán, aby složili zbraně a zapojili se 

do civilního života. Fond měl disponovat jednou miliardou dolarů na zajištění 

vzdělávání a dlouhodobého zaměstnání. Spolková republika přislíbila již před 

konferencí příspěvek ve výši 50 milionů eur během následujících pěti let.
206

  

                                              

200 Statement by His Excellency Hamid Karsai President of the Islamic Republic of Afghanistan. At the London International 
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4.2.3. Postoj Německa ke konferenci o Afghánistánu v Londýně 

Spolková vláda výsledky londýnské konference o Afghánistánu uvítala, a to 

především prosazení civilně-vojenského řešení konfliktu. A označila tuto konferenci 

za „rozhodující symbol pro předání zodpovědnosti“
207

, za „nový začátek“
208

 nebo za 

„správnou strategickou změnu“
209

. 

Poslanci vládní koalice CDU/CSU-FPD poukazovali ve svých proslovech na 

vládní iniciativu při návrhu konference a na německé koncepty, které úzce souvisí 

s cíli stanovenými na Londýnské konferenci.
210

  

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „Londýnská kon erence ze dne 28. 

ledna 2010 přinesla správnou změnu strategie. Že tohoto bylo dosaženo, má 

hodně společného s tím, že spolková kancléřka tuto kon erenci v srpnu minulého 

roku iniciovala a utvářela koncept předání zodpovědnosti.“
211

 

Guido Westerwelle (FPD, ministr zahraničí): „Spolková vláda předložila před 

londýnskou kon erencí obsáhlý koncept pro A ghánistán. Základní prvky našeho 

konceptu se odrážejí ve výsledcích londýnské kon erence. Když nezaujatě 

zhodnotím, co jsme v Londýně dosáhli, poznáte mnoho, co se vztahuje 

k podnětům a kritickým otázkám diskutovaných v této horní komoře.
212

  

Jürgen Hardt (CDU/CSU): „Spolková kancléřka zveřejnila ve vládním 

prohlášení ze dne 27. ledna vývoj strategie „předání zodpovědnosti“ jako 

hlavní cíl pro londýnskou kon erenci o A ghánistánu. To bylo i základním 

motivem konference.“
213

 

V rétorice poslanců Spolkového sněmu byl zdůrazňován vliv spolkové vlády a 

hlavně spolkové kancléřky na iniciaci konference. Právě iniciování mezinárodních 

                                              

207 Bundesregierung. (25. 1. 2010). S. 1. 
208 Deutscher Bundestag. (10. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/22. S. 1895. 
209 Deutscher Bundestag. (26. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/25. S. 2184. 
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213 Deutscher Bundestag. (26. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/25. S. 2192. 



53 

 

konferencí je jedním z hlavních znaků civilní mocnosti, protože jedním z cílů civilní 

mocnosti je ovlivňování a utváření mezinárodních vztahů bez exkluzivního nároku na 

vedoucí roli. Dalším znakem civilní mocnosti je i vypracovávání konceptů pro řešení 

problémů v mezinárodních vztazích a snaha o vytvoření stabilního prostředí.  

4.3. Prodlužování mandátů  

Tabulka č. 3 - Prodlužování mandátů v rámci nové strategie ISAF 

Datum 

schválení 

Plenární 

protokol 

Počet 

vojáků 

Oblast působení Hlavní změny 

03. 12. 2009 17/9 4.500 Nezměněno Kvůli chybějícím přeletovým 

právům neprodloužení AWACS 

mandátu 

26. 02. 2010 17/25 5.350 Nezměněno Středobodem mise je výcvik 

28. 01. 2011 17/88 5350 Nezměněno Ukončení nasazení Tornádo 

letounů 

26. 01. 2012 17/155 4950 Nezměněno Postupné předávání 

zodpovědnosti afghánským 

bezpečnostním složkám 

31. 01. 2013 17/219 4400 Nezměněno Nezměněno 

 

Spolková republika prodloužila od vyhlášení nové strategie ISAF americkým 

prezidentem Barackem Obamou v březnu 2009 do konce působení vládní koalice 

CDU/CSU – FPD mandát celkem pětkrát. Pokaždé byl mandát bez větších problémů 

schválen, proti hlasovali členové strany Die Linke. Členové strany Bündnis 90/ Die 

Grünen hlasovali proti prodloužení mandátu nebo se hlasování zdrželi. 
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Tabulka č. 4 - Výsledky hlasování o prodloužení mandátů 

Datum schválení 

mandátu 

Odevzdané 

hlasy 

Pro Proti Zdržení se 

03. 12. 2009
214

 594 446 105 43 

26. 02. 2010
215

 586 429 111 46 

28. 01. 2011
216

 579 420 116 43 

26. 01. 2012
217

 569 424 107 38 

31. 01. 2013
218

 585 435 111 39 

 

4.3.1. Prodloužení mandátu v roce 2009 

První prodloužení mandátu schválil Spolkový sněm v prosinci 2009. V rámci 

nového mandátu nedošlo k žádným změnám ani v počtu nasazených vojáků, ani 

úkolech Bundeswehru. Poprvé ale v rámci návrhu mandátu zmínila spolková vláda 

otázku vývoje bezpečnostní situace ve svém správním regionu na severu země.
219

 

Výrazně se v rámci tohoto mandátu řešila otázka odchodu vojsk a také předání 

zodpovědnosti Afgháncům. Pokračování mandátu mělo být důkazem spolehlivosti 

Německa jako partnera v rámci mezinárodního společenství.
220

  

„Pro spolkovou vládu je to [nasazení] otázkou spolehlivosti a důvěryhodnosti 

jako partnera a člena mezinárodního společenství, politickému a 

hospodářskému významu Německa odpovídající příspěvek ke stabilizaci země. 

                                              

214 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. 690-2. 
215 Deutscher Bundestag. (26. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/25. S. 2201-3. 
216 Deutscher Bundestag. (28. 01. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/88. S. 9902-5. 
217 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18575-8 
218 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 20785 -8. 
219 Deutscher Bundestag. (18. 11. 2009). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/39. S. 1-2.  
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To odpovídá základním principům zahraniční, bezpečnostní a rozvojové 

politiky, které jsou nutné v rámci e ektivního multilateralismu.“
221

 

Nejvíce diskutovaná otázka při prodlužování mandátu byla otázka bezpečnosti 

nejen Spolkové republiky, ale i Afghánistánu a také celého mezinárodního 

společenství.
222

 

Guido Westerwelle (ministr zahraničí, FDP): „ Angažujeme se v A ghánistánu 

z lidskosti, ale především pro naše bezpečnostní zájmy. A ghánistán a 

a ghánsko - pákistánská hranice nesmí být opět útočištěm pro teroristy. 

Abychom my zde mohli žít v míru a bezpečnosti. Bez bezpečnosti nebude 

v A ghánistánu žádný hospodářský rozvoj, žádná výstavba demokratických 

institucí, žádná svoboda a rovnost. Bez bezpečnosti nebudou v A ghánistánu 

stavěny žádné studny, nemocnice a školy, už vůbec ne pro dívky. Bezpečnost je 

tedy klíčové slovo pro naše nasazení.“
223

 

Dr. Rainer Stinner (FDP): „Je v německých národních zájmech, že A ghánistán 

bude stabilizován, aby se země a celý region nestal nebezpečím pro 

blízkovýchodní region a celý svět.“
224

 

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „Jde především o zajištění bezpečnosti 

a stability. ISAF a naši a ghánští partneři musí v příštích letech vytvořit 

předpoklady pro předání zodpovědnosti a ghánským bezpečnostním 

složkám.“
225

 

Kromě bezpečnosti se výrazněji řešila otázka prosazování právního státu a 

lidských práv.
226

 To souviselo se stále narůstajícím počtem střetů mezi vojáky 

Bundeswehru a povstalci, kdy se představitelé všech politických stran shodli na 

potřebě stavět na hodnotách a právech, které byly zakotveny v afghánské ústavě. 

                                              

221 Deutscher Bundestag. (18. 11. 2009). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/39. S. 2.  
222 Příloha č. 1 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v prosinci 2009 
223 Deutscher Bundestag. (26. 11. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/7.S. 384 
224 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. 675. 
225 Ibid. S. 671. 
226 Příloha č. 1 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v prosinci 2009 
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Snaha o zlepšení lidských práv se dotýkala především otázek osobní svobody, svobody 

projevu a ženských práv, které byly za vlády Talibánu potlačovány.
227

 

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „My máme jasný politický zájem na 

mírovém, demokratickém vývoji v A ghánistánu. My máme zájem na tom, aby se 

a ghánský lid nestal opět zajatcem násilné vlády, která toto násilí nosí i ven 

mimo zemi.“
228

 

Dr. Rainer Stinner (FDP): „ Nemůžeme a nechceme dopustit, aby se tato země 

vrátila zpět do doby kamenné s nedozírnými následky pro celé obyvatelstvo, 

především pro ženy a děti.“
229

 

Při analýze postojů poslanců Spolkového sněmu k prodloužení mandátu v roce 

2009 jsem vycházela z proslovů z listopadu a prosince téhož roku. Do zkoumání jsem 

zahrnula celkem 32 řečových aktů jak vládních, tak i opozičních poslanců s výjimkou 

členů strany Die Linke. Ze stanovených kritérií ideální civilní mocnosti v rámci 

diskuzí ve Spolkovém sněmu byly zmíněny všechny. V první řadě poslanci usilovali o 

zajištění bezpečnosti a vytvoření mírového prostředí v Afghánistánu. Toto téma tvořilo 

27% ze všech zkoumaných kritérií. Dále se poslanci v diskuzi zaměřovali na důležitost 

partnerství a solidarity mezi spojenci, to tvořilo 22,13%. Následovala kritéria odchodu 

mezinárodních bezpečnostních sil ISAF z Afghánistánu (18,03%), zajištění vlastní 

bezpečnosti (9,84%), otázka postupného předávání zodpovědnosti Afgháncům 

(9,02%), ochrana lidských práv (4,91%), vytvoření demokracie a právního státu 

(4,91%) a ovlivňování a utváření mezinárodních vztahů (4,09%).
230

  

                                              

227 TEUTMEYER, Benjamin. Deutschland und die neue NATO eine politikwissenschaftliche Analyse und Bewertung der 

deutschen NATO-Politik seit 1990. Hamburg: Kovač. 2012. S. 242-243.  
228 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. 671.  
229 Ibid. S. 675. 
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4.3.2. Prodloužení mandátu v roce 2010 

Spolková vláda už ve svém návrhu mandátu v listopadu 2009 prohlásila, že na 

základě výsledků londýnské konference v lednu 2010 chce přezkoumat a upravit 

mandát Bundeswehru v Afghánistánu.
231

 

Na základě výsledků londýnské konference schválil Spolkový sněm v únoru 

2010 prodloužení mandátu ISAF na další rok. V něm navýšil počet vojáků na 5350. 

Z nich mělo 350 působit pouze jako flexibilní síly, jejichž nasazení mělo být pouze v 

případě potřeby a pouze po schválení zahraničním a obranným výborem Spolkového 

sněmu. Hlavním úkolem německých vojáků měl být výcvik afghánských 

bezpečnostních sil. Počet německých školících pracovníků se měl zvýšit z původních 

280 na 1400. A mnohem větší důraz měl být kladen na ochranu civilního 

obyvatelstva.
232

 

Závěry z londýnské konference, která stanovila ochranu civilního obyvatelstva 

jako jeden z hlavních cílů ISAF, byly zakomponovány i do nového prodloužení 

mandátu z února 2010. Poprvé tak byla otázka ochrany obyvatelstva definována 

v rámci prodloužení mandátu jako jeden z hlavních úkolů Bundeswehru následovně: 

„Středobodem vojenské angažovanosti bude i v budoucnosti kladení silnějšího důrazu 

na ochranu a ghánského obyvatelstva.“
233

 

Spolu s konceptem „předání zodpovědnosti“ afghánské vládě byla ve 

Spolkovém sněmu výrazně diskutovaná otázka právního státu a lidských práv. Kromě 

výcviku bezpečnostních sil je předpokladem pro odchod vojsk ze země i zajištění 

právního státu, základních lidských práv, jejichž dodržování by mělo být jedním 

z hlavních úkolů afghánské vlády.
234

 

                                              

231 Deutscher Bundestag. (18. 11. 2009). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/39. S. 3. 
232 Deutscher Bundestag. (09. 02. 2010). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/654. S. 3.  
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234 Příloha č. 2 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v únoru 2010 
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Hellmut Königshaus (FDP): „Budeme samozřejmě podporovat projekty k vývoji 

právní státu a k zajištění ženských práv.“
235

 

Kromě ochrany civilního obyvatelstva bylo v rámci nového mandátu 

zdůrazněno navýšení množství prostředků na civilní obnovu země a její zintenzivnění, 

aby sami afghánští občané viděli změny a možnosti, které jim mezinárodní 

společenství přináší. Finanční prostředky na civilní obnovu země byly skutečně 

navýšeny, přesto ale poměr mezi výdaji na civilní a vojenské prostředky byl výrazně 

ve prospěch vojenských výdajů.
236

 

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) :„Civilní obnova země a ochrana civilního 

obyvatelstva má hlavní prioritu.“.
237

 

Ernst-Reinhard Beck (CDU/CSU): „Civilní obnova A ghánistánu se musí 

výrazně zintenzívnit. Základní potřeby lidí, jako je zásoba pitné vody, energie, 

lékařských služeb musí být ve středu zájmu. Lidé musí cítit a zažít, že se jejich 

současná situace zlepšuje.“
238

 

Konflikt v Kundúzu v září 2009 vyvolal veřejnou diskuzi napříč celou 

německou společností. Situaci v Afghánistánu poprvé v diskuzi o prodloužení 

mandátu po londýnské konferenci oficiálně
239

 označil spolkový ministr zahraničí 

Guido Westerwelle jako „ne-mezinárodní ozbrojený kon likt“ (nichtinternationaler 

bewaffneter Konflikt). 

Dr. Guido Westerwelle (ministr zahraničí, FDP): „Intenzita ozbrojených 

konfliktů s povstalci a jejich vojenskými organizacemi nás vede ke klasi ikaci 

nasazení ISAF i v severním A ghánistánu jako ozbrojený kon likt ve smyslu 

humanitárního práva. Jestli se nám to z politického hlediska líbí nebo ne, 

taková je situace. Jestli to tak chceme nazývat nebo ne, taková je situace. 

                                              

235 Deutscher Bundestag. (10. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/22. S. 1903. 
236 KRAUSE. 2011. S. 162-5.  
237 Deutscher Bundestag. (10. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/22. S. 1898. 
238 Deutscher Bundestag. (03. 12. 2009). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/9. S. 683. 
239 V diskuzi o prodloužení mandátu v prosinci 2009 označil konflikt v Afghánistánu ministr obrany zu Guttenberg za stav 

blížíce se válce. 
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Situaci správně označit jsme povinní vůči těm, kteří se v místě vystavují 

nebezpečí.“ 240  

Tímto prohlášením skončilo do té doby platné mlčení o situaci v zemi. To, že se 

Bundeswehr nachází v boji, se ukázalo v dubnu 2010, kdy během střetů s povstalci 

bylo zabito sedm německých vojáků.
241

 To souviselo i s přesunem 5000 amerických 

vojáků do severní oblasti Afghánistánu. Jejich hlavním úkolem byl boj proti 

povstalcům, do kterého se během roku 2010 zapojili i vojáci Bundeswehru. Na podzim 

téhož roku se spolu s Američany účastnili němečtí vojáci operace Blesk (Operation 

Blitz), aby dobyli území ovládané povstalci. Nejednalo se pouze o tuto jednu operaci, 

ale o další akce s cílem získat zpět pod „nadvládu“ ISAF oblasti v severním 

Afghánistánu.
242

 Na působení Bundeswehru v boji proti povstalcům poukázal 

v interviewu pro Süddeutsche Zeitung i vrchní velitel ISAF David Petraeus. 

David Petraus (vrchní velitel ISAF): „Němci by měli být hrdí na své ženy a 

muže v uni ormě, na své diplomaty a na své civilní pomocníky a především na 

konvenční jednotky a speciální síly. Poprvé v moderní německé historii se účastí 

dva prapory s dobrými výsledky na boji proti povstalcům.“
243

 

Během roku 2010 Spolková republika po vyhodnocení vývoje situace 

v Afghánistánu upustila od snahy vytvořit z Afghánistánu demokratický stát po vzoru 

západních demokracií a přišla s návrhem na „good enough governance“, jak je vidět 

v projevech spolkové kancléřky i ministra zahraničí.  

Dr. Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Formulovali jsme naše 

očekávání střízlivěji a realisticky. Good governance zůstává správným 
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měřítkem, ale jestliže jsme realističtí, pak je good enough governance 

dostatečně dobré vládnutí, které je možné v A ghánistánu dosáhnout.“
244

 

Angela Merkelová (CDU, spolková kancléřka): „Naši partneři v rámci 

mezinárodního společenství vědí, že z A ghánistánu nelze vytvořit demokratický 

stát západního stylu.“245 

Při zkoumání postojů poslanců Spolkového sněmu k prodloužení mandátu 

v roce 2010 jsem vycházela z proslovů z února téhož roku. Pro analýzu jsem použila 

celkem 18 řečových aktů jak vládních, tak i opozičních poslanců, tedy reprezentantů 

hlavního politického proudu. Ze stanovených kritérií ideální civilní mocnosti byl 

kladem důraz, v rámci diskuzí ve Spolkovém sněmu, především na odchod 

mezinárodních bezpečnostních sil ISAF z Afghánistánu (27,05%) To souviselo se 

zavedením nové strategie ISAF, jejíž hlavním cílem byl postupný odchod vojsk. 

S otázkou odchodu vojsk souvisí i postupné předávání zodpovědnosti Afgháncům, 

proto to bylo také jedno z hlavních témat diskuze (18,85%). Dále se poslanci 

zaměřovali na snahu o vytvoření bezpečného a mírového prostředí v Afghánistánu 

(18,03%), následovaly otázky partnerství a solidarity mezi aktéry (9,02%), zajištění 

ochrany lidských práv (11,48%), vytvoření demokratického a právního státu (5,74%), 

snaha o zajištění vlastní bezpečnosti (5,74%) a ovlivňování a utváření mezinárodních 

vztahů (4,09%).
246

  

4.3.3. Prodloužení mandátu v roce 2011 

Na konci ledna 2011 byl po třetí prodloužen mandát ISAF. V rámci nového 

mandátu nedošlo k žádným změnám ani v počtu nasazených vojáků, ani v úkolech 

Bundeswehru. Poprvé však v tomto mandátu zveřejnila spolková vláda možnost 

odchodu části vojenských jednotek ke konci roku 2011 z Afghánistánu, ale pouze 

                                              

244 Bulletin der Bundesregierung. (16. 12. 2010). Regierungserklärung des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Guido 
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v případě, že to bezpečnostní situace v zemi dovolí. Zároveň ale zdůraznila, že odchod 

bezpečnostních sil neznamená konec angažovanosti v Afghánistánu.
247

 Zveřejněním 

data odchodu německých vojsk se spolková vláda dostala pod značný tlak opozice, 

především SPD.  

Výraznou změnou v rámci nového mandátu bylo ukončení nasazení 

průzkumných letounů Tornádo, které v Afghánistánu působily od roku 2007.
248

 Na 

konci roku 2010 byla tato mise ukončena „ve prospěch dodatečných školitelů pro 

a ghánské bezpečnostní síly.“
249

 V rámci nového mandátu se Německo chtělo více 

podílet na výcviku afghánských bezpečnostních složek, především policie. Na počátku 

roku 2011 působilo v Afghánistánu 187 policistů v rámci německého policejního 

projektového týmu (GPPT – German Police Project Team) a dalších 22 v rámci 

evropské policejní mise EUPOL.
250

  

Vzhledem k tomu, že spolková vláda chtěla získat pro svůj mandát co nejširší 

podporu ve Spolkovém sněmu, zdůrazňovala především potřebu zajištění ochrany 

lidských, ženských a také dětských práv v Afghánistánu.
251

  

Holger Haibach (CDU/CSU): „Může být, že nedosáhneme toho nebo onoho cíle, 

ale je samozřejmé, že jako německý zákonodárce a především jako spolková 

vláda budeme usilovat o to, aby červené linie nebyly překročeny, obzvláště teď, 

když se nastavily nové cíle. Červené linie, to znamená právní stát, lidská práva 

a možnosti rozvoje pro všechny lidi v A ghánistánu.“252 

Dirk Niebel, (FDP, ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj): „I my se 

obáváme snížení úrovně lidských práv v A ghánistánu a stavíme se proti tomu, 
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248 BRUMMER. 2011. S. 18 - 19. 
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protože lidská práva jsou základním prvkem hodnotově orientované politiky této 

vlády, a proto budeme požadovat dodržování lidských práv.“253 

Sigmar Gabriel (SPD): „Ano, chceme a ghánský lid chránit, chceme vrtat 

studny, stavět školy, podporovat lidská a ženská práva. Ale chceme také chránit 

naši bezpečnost a bezpečnost mezinárodního společenství. To je stejně jako 

dříve stavebním kamenem našeho nasazení.“254  

Kromě ochrany lidských práv byla ve Spolkovém sněmu zdůrazňována 

především spolehlivost Německa jako partnera v rámci mezinárodního společenství, 

který usiluje o udržení míru ve světě.
255

  

Dr. Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Taková široká většina je i 

pro naše mezinárodní spojence, pro naše partnery důležitá, aby věděli, že má 

naše politika širokou podporu.“
256

  

Philipp Mißfelder (CDU/CSU): „Je mimo jiné vidět, že náš nový strategický 

přístup má úspěch. Právě to, co my Němci v oblasti výcviku a civilní obnovy 

země vykonáváme, je celosvětově uznáváno a s respektem zdůrazňováno, právě 

od našich partnerů v NATO.“
257

  

Sigmar Gabriel (SPD): „Nasazení v A ghánistánu má z pohledu OSN pořád 

stejný cíl, odstranit dlouhodobě ohrožení světového míru, které by vycházelo ze 

země. Země nesmí být znovu základnou pro mezinárodní terorismus a také 

nesmí být podnětem k narůstající nejistotě a nestabilitě v blízkovýchodním 

regionu.“ 
258

 

Při analýze postojů poslanců Spolkového sněmu k prodloužení mandátu v roce 

2011 jsem vycházela z proslovů z ledna téhož roku. Do zkoumání jsem použila celkem 

19 řečových aktů jak vládních, tak i opozičních poslanců s výjimkou členů strany Die 
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Linke. Ze stanovených kritérií ideální civilní mocnosti byl kladem největší důraz, 

v rámci diskuzí ve Spolkovém sněmu, na odchod mezinárodních jednotek 

z Afghánistánu (28,37%). To souviselo se záměrem Spolkové vlády začít na konci 

roku 2011 s postupných odchodem německých vojáků ze země. S tím úzce souvisí i 

předávání zodpovědnosti do afghánských rukou (21,28%), které započalo v roce 2011. 

Dále se poslanci v diskuzi věnovali otázce ochrany lidských a hlavně ženských práv 

(13,48%), vytvoření bezpečného a mírového prostředí v Afghánistánu (9,93%), 

podpoře partnerství a solidarity mezi aktéry (8,51%), vytvoření demokratického a 

právního státu (7,09%), snaze o zajištění vlastní bezpečnosti (6,38%) a ovlivňování a 

utváření mezinárodních vztahů (4,96%).
259

 

4.3.4. Prodloužení mandátu v roce 2012 

Na konci ledna 2012 bylo schváleno další prodloužení mandátu Bundeswehru 

v rámci bezpečnostních sil ISAF na dalších 12 měsíců. V rámci nového mandátu došlo 

ke snížení počtu vojáků působících v Afghánistánu z původních 5350 na 4900. 

Spolková vláda se současně zavázala, že chce snížit počet vojáků ke konci mandátu na 

4400, pokud to dovolí situace v zemi.
260

  

Dr. Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Cíl spolkové vlády je, že 

německý kontingent v rámci předepsaného předávání zodpovědnosti do konce 

platnosti mandátu sníží počet vojáků na 4400, pokud to situace dovolí a aniž by 

byla ohrožena bezpečnost působícího personálu nebo udržitelnost procesu 

předávání zodpovědnosti.“
261

  

V rámci schvalování byla nejvíce diskutovaná otázka předávání zodpovědnosti 

a reálných předpokladů odchodu všech vojáků Bundeswehru na konci roku 2014. 

                                              

259 Příloha č. 3 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2011 
260 Deutscher Bundestag. (14. 12. 2011). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/8166. S. 4 - 5. 
261 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17764.  
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Hlavním tématem celé diskuze byla otázka podpory lidských práv a jejich zachování 

po odchodu bezpečnostních sil ISAF.
262

 

Dr. Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „ Říkám důrazně, protože jsou 

to především ženy, které mohou mít strach, že po roce 2014 jejich práva a 

možnosti mohou být zapomenuty. Naše solidarita a náš příslib znamenají, že se 

budeme zasazovat o základní lidská práva, ale především o práva žen. 

Zasazování o ně je důležité, když se má proces předávání zodpovědnosti 

podařit.“
263

  

Tom Koenigs (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Chceme bezpečný, 

demokratický a civilní A ghánistán, ve kterém budou dodržována lidská práva. 

Tohoto cíle dosáhneme pouze tehdy, když a ghánské ženy a muži budou moci 

důvěřovat svému státu a když se společně zasadí o svou zemi. V dalších deseti 

letech bude německá pomoc usilovat, aby byly instituce a ghánské civilní 

společnosti posíleny.“
264

  

Dalším hojně diskutovaným tématem byla snaha o vytvoření stabilního 

Afghánistánu, který bude plnohodnotným členem mezinárodního společenství a 

nebude hrozbou ani pro blízkovýchodní region, ani pro zbytek světa.
265

 

Dr. Karl A. Lamers (CDU/CSU): „Chceme, aby z A ghánistánu nebylo v 

budoucnu šířeno žádné násilí, aby tam lidé mohli žít v bezpečí a aby a ghánské 

státní orgány, OSN a mnoho civilních pomocníků místních i mezinárodních 

organizací mohli pracovat v bezpečném prostředí.“
266

 

Florian Hahn (CDU/CSU): „Společně s našimi partnery máme jasně de inovaný 

cíl a od něj se odvíjí naše jednání. Chceme, aby z týrané země vznikl suverénní 

člen mezinárodního společenství. Chceme boj proti teroru, proti porušování 

                                              

262 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
263 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17963-4.  
264 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17982.  
265 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
266 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18570. 
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lidských práv, podporu míru a rovnosti. Chceme naším nasazením přispět ke 

stabilizaci celého regionu.“
267

  

Při vyhodnocování postojů poslanců Spolkového sněmu k prodloužení mandátu 

v roce 2012 jsem vycházela z proslovů z prosince 2011 a z ledna 2012. Použila jsem 

celkem 24 řečových aktů jak vládních, tak i opozičních poslanců, tedy reprezentantů 

hlavního politického proudu. Nejvíce ze stanovených kritérií byla v rámci 

prodlužování mandátu v roce 2012 řešena otázka odchodu ozbrojených sil ISAF 

z Afghánistánu (22,5%). Poprvé také tímto mandátem byl snížen počet německých 

vojáků v zemi. Dále bylo poukazováno na podporu ochrany lidských práv (20%) a 

byla diskutována otázka postupného předávání zodpovědnosti Afgháncům (15%), jejíž 

druhá fáze započala na konci roku 2011. Dále se poslanci v diskuzi věnovali otázce 

zajištění bezpečnosti a mírového prostředí nejen v Afghánistánu, ale v celém okolním 

regionu (15%), podpoře partnerství a solidarity mezi aktéry pod heslem „Společně do 

Afghánistánu, společně z něj“ (13,75%), snaze o vytvoření demokratického a právního 

státu (7,5%), snaze o zajištění vlastní bezpečnosti (3,75%) a ovlivňování a utváření 

mezinárodních vztahů (2,5%).
268

 

4.3.5. Prodloužení mandátu v roce 2013 

Ke schválení posledního mandátu v období vládní koalice CDU/CSU – FPD 

došlo na konci ledna 2013. Mandát byl schválen na období 13 měsíců, tedy do konce 

února 2014.
269

 Hlavním důvodem byly volby konané v září 2013, po kterých bylo 

rozložení sil v parlamentu jiné než při schvalování mandátu a aby nová spolková vláda 

měla čas přezkoumat a zaujmout stanovisko k mandátu Bundeswehru v rámci ISAF.
270

 

Nejzásadnější změnou bylo snížení počtu vojáků na 4400
271

. To ocenila i opozice. 

                                              

267 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155.  S. 18573. 
268 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
269 Deutscher Bundestag. (28. 11. 2012). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/1168. S. 2. 
270 Deutscher Bundestag. (13. 12. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/214. S. 26332 
271 Deutscher Bundestag. (28. 11. 2012). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/1168. S. 4. 
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Lars Klingbeil (SPD): „Tento mandát je milníkem. Mandát je pro přechod 

z bojového jednání k mandátu pro výcvik. Je pro předání zodpovědnosti. Tento 

mandát ukazuje zřetelně začínající odchod německých vojáků z A ghánistánu.“
272

 

Hlavními tématy diskuze při schvalování mandátu ve Spolkovém sněmu byla 

opět otázka zajištění bezpečnosti v celém regionu, vytvoření právního státu a podpora 

lidských práv s ohledem na postupné předávání zodpovědnosti afghánské vládě, jejímž 

cílem by měl být celkový sociální a hospodářský rozvoj.
273

  

Stefan Rebmann (SPD): „Potřebujeme výstavbu právního státu, který si tento 

název zaslouží. Potřebujeme dodržování lidských práv a výstavbu  unkčních a 

legitimních státních institucí. Musí být dále zlepšována hospodářská a sociální 

in rastruktura, medicínská péče a přístup k vodě a energii. A prezidentské a 

parlamentní volby v roce 2014 a 2015, které by měly probíhat dle 

demokratických standardů, jsou výzvou, kterou musíme pokořit.“
274

  

Stefan Rebmann (SPD): „Nenecháme A ghánistán a lid samotný, o ochraně 

lidských práv, práv dětí a především práv žen nehodláme diskutovat.“275
  

V rámci diskuze byla zdůrazněna také spolupráce v rámci mezinárodního 

společenství a role Němců při podpoře společných cílů.
276

 

Bijan Djir-Sarai (FDP): „Německé bezpečnostní složky bojovaly spolu s našimi 

spojenci za demokratický A ghánistán, bojovaly za rovnost žen a mužů a za 

svobodnou a bezpečnou zemi.“277
  

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): „Důležité je ukázat, že my Němci stojíme 

pevně na zemi a jsme solidární s našimi partnery a jednáme podle 

                                              

272 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27077. 
273 Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 
274 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27072. 
275 Ibid. S. 27072. 
276 Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 
277 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27076.  
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mezinárodního práva. To je ten rozhodující příspěvek k boji proti 

mezinárodnímu terorismu.“278  

Při rozboru postojů poslanců Spolkového sněmu k prodloužení mandátu v roce 

2013 jsem vycházela z proslovů z prosince 2012 a z ledna 2013. Do zkoumání jsem 

použila celkem 15 řečových aktů jak vládních, tak i opozičních poslanců s výjimkou 

členů strany Die Linke. Nejvíce ze stanovených kritérií byla v rámci prodlužování 

mandátu v roce 2013 diskutována otázka zajištění bezpečnosti v Afghánistánu a 

okolním regionu (26,52%). Velký důraz byl také kladen na podporu partnerství a 

solidarity s mezinárodními partnery a Afghánistánem i po roce 2014 (24,24%). Na 

konci tohoto roku by měly poslední jednotky ISAF opustit zemi a měla by být 

zahájena transformační fáze. S postupným odchodem mezinárodních bezpečnostních 

sil ISAF (17,42%) ze země souvisí také otázka bezpečnosti Německa a celého 

mezinárodního společenství (9,85%), jejichž hlavním cílem je, aby se i po jejich 

odchodu nestal Afghánistán opět sídlem teroristů, a tím neohrožoval celý svět. Dále se 

řešila otázka předávání zodpovědnosti do afghánských rukou (8,33%), jejíž čtvrtou 

fází bude předání Německem spravovaného severního území pod správu Afghánců. 

Dále se poslanci v diskuzi věnovali podpoře lidských a hlavně ženských práv po 

odchodu jednotek ISAF (7,58%), vytvoření demokratického a právního státu (4,55%) 

a ovlivňování a utváření mezinárodních vztahů (1,51%).
279

 

4.3.6. Shrnutí 

Při analýze chování zahraničně-politických aktérů při schvalování mandátu 

Bundeswehru v rámci ISAF v období vlády koalice CDU/CSU – FPD jsem vycházela 

z celkového počtu 108 řečových aktů vládních představitelů, poslanců vládních i 

opozičních stran, tedy reprezentantů hlavního politického proudu. V rámci proslovů 

poslanců Spolkového sněmu byly hlavními tématy partnerství a solidarita 

s mezinárodním společenstvím a Afghánistánem i po odchodu mezinárodních 
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bezpečnostních sil ISAF (19,66%). Dalšími tématy byly otázky postupného odchodu 

mezinárodních bezpečnostních sil ISAF z Afghánistánu (19,5%) a s tím související 

snaha o zajištění bezpečnosti v Afghánistánu (16,64%). Následuje otázka zajištění 

bezpečnosti Německa a celého mezinárodního společenství (14,38%) a s odchodem 

vojáků související postupné předávání zodpovědnosti do afghánských rukou (12,48%). 

Poslanci se věnovali i ochraně lidských práv (9,32%), snaze o vytvoření 

demokratického a právního státu (5,02%) a také roli Německa při iniciaci konferencí a 

návrhů na řešení problémů (3,01%).  

Chování zástupců Spolkového sněmu je typické pro chování civilní mocnosti. 

Civilní mocnosti jsou ochotné vzdát se autonomního jednání a vystupovat jako 

kolektivní aktér. Tyto aspekty se projevovaly ve vystoupení spolkových poslanců, 

kteří kladli velký důraz na solidaritu a partnerství v rámci mezinárodního společenství.  

Dále je úkolem civilní mocnosti zajistit kolektivní bezpečnost. I tento prvek byl 

v rámci diskuzí mnohokrát zdůrazňován, když poslanci poukazovali na cíl, kterým je 

vytvoření bezpečného Afghánistánu, jenž neohrozí svět teroristickými útoky.  

Cílem civilní mocnosti je také nezávislé prosazování norem. To se projevilo 

hlavně zdůrazňováním podpory při vytváření demokratického a právního státu, který 

bude respektovat a chránit lidská a především ženská práva.  

4.4. Nasazení německých vojáků v rámci mise AWACS 

Na počátku roku 2011
280

 zahájilo NATO nasazení vojenských letounů 

AWACS, jejichž úkolem byla kontrola a koordinace letového prostoru nad správním 

územím ISAF, tedy nad celým Afghánistánem. Pod to spadala jak koordinace 

vojenského, tak i civilního leteckého provozu a zároveň vzdušná podpora operací 

ISAF na celém území země.
281

 

                                              

280 Afghanistan. Nato E-3A Component celebrates 10 000 flight hours in support of Afghanistan operation. 
281 BRUMMER. 2011. S: 20-21. 
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První mandát AWACS byl Spolkovým sněmem odhlasován již v červnu 2009. 

Ten schválil nasazení počtu až 300 vojáků v rámci koordinace afghánského letového 

provozu.
282

 V roce 2009 se ale mezinárodní společenství nedohodlo na pravidlech 

přeletů přes sousední státy Afghánistánu (Turkmenistánem a Ázerbájdžánem), proto 

nebyly letouny AWACS nasazeny. Právě z tohoto důvodu nebyl mandát ve 

Spolkovém sněmu na konci roku 2009 prodloužen.
283

 

Během roku 2010 se NATO dohodlo ohledně přeletových práv, a proto mohly 

být letouny AWACS nasazeny ve vzdušném prostoru Afghánistánu od počátku roku 

2011. Vrchní velitel ISAF vyzval během podzimu 2010 státy, které schválily mandát 

AWACS již v roce 2009, k účasti na misi. Ještě před oficiální žádostí vrchního velitele 

ISAF, generála Davida Petrause, požádal spolkový zmocněnec pro Afghánistán 

Michael Steiner
284

 v osobním rozhovoru na podzim 2010 v Kábulu generála Petrause, 

aby nežádal o nasazení německých vojáků v rámci mise AWAC.285 Přesto ale 

v prosinci 2010 vrchní velitel ISAF požádal Spolkovou republiku o podporu při 

kontrole a koordinaci afghánského vzdušného prostoru. Nasazení AWACS se mělo 

účastnit 100 německých vojáků.
286

 

Této žádosti spolková vláda nevyhověla a odmítla poskytnout své vojáky pro 

nasazení v rámci mise AWACS. Spolková vláda byla toho názoru, že jsou státy NATO 

schopné kontrolovat vzdušný prostor i bez účasti německých vojáků, a proto neviděla 

důvod ke schválení mandátu AWACS. Jedním z dalších důvodů byly také obavy 

z vnitropolitického odporu proti rozšíření mandátu. Spolkový ministr zahraničí Guido 

Westerwelle zdůvodnil odmítnutí účasti Německa na kontrole vzdušného prostoru tím, 

že nasazení vojáků v rámci AWACS by bylo na úkor výcviku ozbrojených složek, a 

proto by se jednalo o špatný signál vůči Afgháncům i německé politické scéně a 

                                              

282 Deutscher Bundestag. (17. 06. 2009). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 16/13377. S: 1-2.  
283 KRAUSE. 2011. S. 297-298. 
284 Zavedení postu zvláštního spolkového zmocněnce pro Afghánistánu až během podzimu 2009. 
285 GEBAUER, Matthias. (27. 11. 2010). Afghanistan-Mission der Nato: Berlin bremst Awacs-Einsatz aus. Spiegel Online. 
286 MEIERS. 2011. S. 97. 
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veřejnosti.
287

 Protože v novém mandátu byl kladen důraz právě na výcvik afghánských 

ozbrojených sil a také postupný odchod německých jednotek ze země. 288 

Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí) uvedl: „Německo vysvětlilo, že se 

v současnosti nebude účastnit nasazení v rámci AWACS, protože naším 

stěžejním úkolem je trénink a výcvik.“289 

Kontrolu a koordinaci vzdušného prostoru tak převzala nejprve Francie spolu 

s Velkou Británií, prozatím jen na omezenou dobu 90 dní.
290

 Spolkový ministr obrany 

zu Guttenberg oznámil, že se otázkou nasazení německých vojáků v rámci AWACS 

bude spolková vláda zabývat nejdříve po uplynutí této přechodné doby a po 

vyhodnocení situace v Afghánistánu, ale nevyloučil možné schválení mandátu 

AWACS.
291

 

I přes původní negativní postoj spolkové vlády k účasti na kontrole a koordinaci 

afghánského vzdušného prostoru schválil nakonec Spolkový sněm již na konci března 

2011 nasazení německých vojáků v rámci AWACS. 

 

Tabulka č. 5 – Schválení mandátu AWACS 

Datum schválení 

mandátu 

Odevzdané 

hlasy 

Pro Proti Zdržení se 

25. 3. 2011 553 407 113 33 

      Zdroj: Plenarprotokoll 17/100. S. 11492-94.  

 

Změna názoru spolkové vlády byla spojená s vývojem bezpečnostní situace v 

Libyi. V březnu 2011 nehlasovalo Německo v Radě bezpečnosti OSN pro vytvoření 

bezletové zóny nad Libyí a tento postoj Německa vyvolal mezi spojenci vlnu kritiky. 

                                              

287 GEBAUER, Matthias. (27. 11. 2010).. 
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Jen několik dní poté se zavázala kancléřka Merkelová na summitu NATO v Paříži 

k poskytnutí vojáků v rámci AWACS v Afghánistánu.  

Angela Merkelová (CDU/CSU, spolková kancléřka): „Jsme připraveni ulehčit 

Severoatlantické alianci při činnostech AWACS tím, že převezmeme dodatečně 

odpovědnost v A ghánistánu.“
292

 

Tuto snahu o ulehčení v rámci nasazení AWACS spojeneckým vojskům, které 

jsou angažované na operaci proti Libyi, prezentoval i nový spolkový ministr obrany 

Dr. Thomas de Maizière na zasedání Spolkového sněmu. 

Dr. Thomas de Maizière (CDU/CSU, ministr obrany): „Bez Němců nemůže 

působit aliance dlouhodobě v Libyi a zároveň A ghánistánu. Je to politický 

symbol naší solidarity vůči společenství.“ 
293

 

V návrhu mandátu AWACS uvedla spolková vláda dva důvody pro schválení 

tohoto mandátu. Za prvé to byl vývoj bezpečnostní situace v Afghánistánu a za druhé 

mělo nasazení Bundeswehru v rámci mise AWACS symbolizovat přínos pro proces 

předání zodpovědnosti afghánským ozbrojeným složkám. Na tento vliv mandátu na 

naplnění nové strategie ISAF bylo upozorňováno i při diskuzi ve Spolkovém sněmu.  

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „S tímto nasazením vojáků 

podporujeme náš cíl, co nejrychleji předat zodpovědnost v bezpečnostních 

otázkách do a ghánských rukou.“ 
294

 

Ernst Reinhard Beck (CDU/CSU): „Podpora při kontrole leteckého prostoru, 

kterou jsme připraveni poskytnout pomocí letounů AWACS, posiluje koncept 

předání bezpečnostní zodpovědnosti a přispívá výrazně k bezpečnosti civilního 

leteckého provozu.“
295
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Florian Hahn (CDU/CSU): „Nasazení letounů AWACS v A ghánistánu slouží 

naší „vernetzter einsazt“  civilních a vojenských prvků k předání 

zodpovědnosti.“ 
296

 

Změna postoje spolkové vlády k nasazení německých vojáků v rámci ISAF byla 

označena jako nutná na podporu operace NATO a ochraně vojáků a afghánského lidu 

a jako vyjádření solidarity s Afghánci i státy NATO, jak je to zřejmé z vyjádření 

předních politických představitelů vládní koalice.  

Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „AWACS nasazení je vyjádřením 

naší solidarity vůči společenství a naší solidarity vůči a ghánskému lidu.
297

“ 

Ernst Reinhard Beck (CDU/CSU): „Předložený mandát k účasti Bundeswehru 

na misi AWACS je důležitý, správný a v současnosti také nutný. Operace 

AWACS jsou příkladem integrované obrany aliance. Naše rozhodnutí pro toto 

nasazení je také částí žijící solidarity vůči společenství.“
298

  

Florian Hahn (CDU/CSU): „To odpovídá také mému chápání dlouhodobého, 

spolehlivého a upřímného společenství. Musíme společně nést zodpovědnost a 

navzájem se podporovat.“
299

  

Dr. Bijan Djir-Sarai (FDP): „To je solidarita vůči našim partnerům v 

Severoatlantické alianci. Spravujeme NATO  lotilu AWACS společně.“
300

.“  

Při schvalování mandátu AWACS se objevovala na prvním místě v diskuzi 

otázka solidarity a podpory Severoatlantické aliance. Chování členů Spolkového 

sněmu poukazovalo na snahu vzdát se autonomního jednání a vystupovat jako 

spolehlivý partner v rámci mezinárodního společenství. V diskuzi k nasazení 

německých vojáků v rámci mise AWACS jsou čitelné znaky civilní mocnosti a to 

kolektivní aktér a odmítání autonomního jednání.  

                                              

296
 Deutscher Bundestag. (25. 03. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/100. S. 11487. 

297 Deutscher Bundestag. (23. 03. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/98. S. 11179.  
298 Deutscher Bundestag. (25. 03. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/100. S. 11480. 
299 Ibid. S. 11486. 
300 Ibid. S. 11488. 
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4.5. Konference o podpoře Afghánistánu po odchodu jednotek 

bezpečnostních sil v roce 2014 

V letech 2011 a 2012 se konaly tři konference o Afghánistánu, které řešily 

otázku vývoje a podpory země po odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF ke 

konci roku 2014. První se konala v prosinci 2011 v Bonnu, v květnu 2012 se konal 

summit NATO v Chicagu a v červenci téhož roku se konala konference v Tokiu. 

Afghánský prezident Hamid Karsai označil tyto tři konference za milníky na dlouhé 

cestě Afghánistánu za dosažením soběstačnosti, stability, míru a prosperity.
301

 

4.5.1. Konference v Bonnu v roce 2011 

Spolková republika Německo na přání afghánského prezidenta Karsaie po 

deseti letech uspořádala konferenci o Afghánistánu ve svém bývalém hlavním městě 

Bonnu. Konference se zúčastnilo 100 států
302

 a mezinárodních organizací. Konference 

se konala poprvé pod předsednictvím Afghánistánu a měla shrnout průběh nové 

strategie ISAF a naplánovat další kroky v otázkách postupného předávání 

zodpovědnosti a procesu smiřování. Měla také vyřešit otázku podpory země i po 

odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF.
303

  

Na konferenci bylo obnoveno partnerství mezi Afghánistánem a mezinárodním 

společenstvím a byly vytvořeny základy pro podporu Afghánistánu po předání 

zodpovědnosti na konci roku 2014. Jelikož bude potřeba zabezpečit dosažené výsledky 

a i nadále podporovat výcvik ozbrojených sil a civilní obnovu země.
304

 Závěrečným 

protokolem potvrdili účastníci konference transformační proces v Afghánistánu na 

období 2015 až 2024. Toto transformační období má pomoci Afghánistánu, aby se stal 

                                              

301 Statement By His Excellency Hamid Karzai President of the Islamic Republic of Afghanistan Tokyo Development 

Cooperation Conference on Afghanistan. (08. 07. 2012). 
302 Účast na konferenci odmítl Pákistán, po tom, co na konci listopadu došlo omylem k zabití 24 pákistánských vojáků na 

afghánsko-pákistánské hranici.  
303 WIEKER. 2012. S. 30-31. 
304 Ibid. S. 32.  
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suverénním a plnohodnotným státem.
305

 Hlavním poselstvím konference bylo: 

„Neobrátíme se k A ghánistánu zády. Čeho bylo společně dosaženo, musí být společně 

chráněno.“
306

  

Naproti tomu slíbil afghánský prezident Karsai uskutečnění reforem ve státní 

správě a justičním systému, které mají vést ke snížení korupce. Dále se zavázal provést 

volební reformu, aby zajistil svobodné a všeobecné volby v zemi, aby v budoucnu 

nedocházelo k falšování volebních výsledků.307 

Společným cílem pro Afghánistán zůstává i nadále vytvoření stabilního, 

právního a demokratického státu, v jehož ústavě jsou zakotvena lidská práva včetně 

práv dětí a žen. Účastníci konference se shodli, že tento cíl může být dosažen pouze 

politickou cestou a usmířením jednotlivých skupin a etnik.
308

 Mezinárodní 

společenství spolu s Afghánistánem z tohoto důvodu vypracovalo sedmibodový plán 

pro mírový politický proces. 

1) Proces, který vede k usmíření, musí: 

a. být pod afghánským vedením  

b. reprezentovat legitimní zájmy všech lidí v Afghánistánu bez ohledu na 

jejich pohlaví či společenský status 

2) Mírové řešení musí obsahovat následující: 

a. potvrzení suverénního, stabilního a jednotného Afghánistánu 

b. vzdání se násilí 

c. ukončení propojení s mezinárodním terorismem 

d. respektování afghánské ústavy, ve které jsou zakotvena lidská a 

především ženská práva  

                                              

305 Die Internationale Afghanistan Konferenz in Bonn. (05. 12. 2011). Afghanistan und die Internationale Gemeinschaft: Von 

der Transition zur Transformationsdekade. Ar. 30. 
306 Deutscher Bundestag. (14. 12. 2011). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/8166. S. 7. 
307 Statement by His Excellency Hamid Karsai President of the Islamic Republic of Afghanistan. At the London International 

Conference on Afghanistan. (28. 01. 2010). S. 4. 
308 Die Internationale Afghanistan Konferenz in Bonn. (05. 12. 2011). Ar. 16. 
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3) Celý region musí respektovat a podporovat mírový proces a jeho výsledky.
309

 

Zároveň účastníci konference přislíbili finanční příspěvky na civilní obnovu a rozvoj 

země, o jejichž výši se rozhodovalo až na konferenci v Tokiu v létě 2012.  

4.5.2. Summit NATO v Chicagu  

Summit NATO v Chicagu se konal ve dnech 20. a 21. května 2012. Summitu se 

účastnily státy, které se podílejí na ISAF, sousední státy Afghánistánu
310

, Japonsko, 

Rusko, zástupci Evropské unie a Světové banky.
311

  

Na summitu NATO v Chicagu bylo v otázce odchodu vojsk potvrzeno 

partnerství a solidarita mezi státy podílejícími se na misi ISAF pod heslem: „Spolu do 

země, spolu ven.“
312

 

V Chicagu se řešily dvě hlavní otázky, a to podpora afghánských 

bezpečnostních sil a účast mezinárodního společenství na území Afghánistánu i po 

skončení mise ISAF.
313

 

Účastníci se dohodli na podpoře bezpečnostních sil. Za tímto účelem vznikne 

nová operace pod správou NATO, která ale nebude mít žádný vojenský úkol, bude 

menšího rozsahu a její mandát musí mít mezinárodně právní základ. To znamená, že 

musí být schválen například Radou bezpečnosti OSN.
314

 Spolková republika spolu 

s Itálií a Francií přislíbily účast na této misi.
315

 

                                              

309 Die Internationale Afghanistan Konferenz in Bonn. (05. 12. 2011). Ar. 18.  
310 Kazachstán, Tádžíkistán, Kyrgystán, Turkmenistán, Uzbekistán 
311 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Zwischenbericht. Presse‐ und 

Informationsamt der Bundesregierung. Berlin. Juni 2012. Berlin. S. 5. 
312 Deutscher Bundestag. (28. 11. 2012). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/11685. S. 5. 
313 OVERHAUS, Marco a PAUL, Michael. Der Aufbau der nationalen afghanischen SicherheitskräfteStand und Perspektiven 

der Transition nach dem Nato-Gipfel in Chicago. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). 2012. S. 9-10. 
314 Gipfelerklärung von Chicago zu Afghanistan. (21. 05. 2012). Treffen der Staats- und Regierungschefs von Afghanistan 

und der Truppenstellernationen der NATO - geführten Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe (ISAF). Ar. 13, 14. 
315 KAIM, Markus. Deutschlands militärischer Beitrag in Afghanistan nach 2014. Anforderungen an die Nato-Mission 

»Resolute Support«. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). 2013. S. 4. 
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V rámci summitu
316 

byly stanoveny počty příslušníků afghánských ozbrojených 

sil po roce 2015 na 228 500. Celkové roční náklady na výcvik ozbrojených složek se 

budou pohybovat kolem 4,1 miliardy amerických dolarů. Na tomto summitu potvrdily 

státy NATO finanční příspěvky na výcvik, poradenství a podporu afghánských 

bezpečnostních složek i po předání zodpovědnosti do afghánských rukou ve výši 3 

miliard dolarů ročně.
317

 Na výcvik bude přispívat i samotná afghánská vláda
318

 

v hodnotě asi 500 milionů dolarů. Tento její příspěvek se bude během transformačního 

období postupně zvyšovat a v roce 2024 by měla financovat výcvik svých ozbrojených 

sil samostatně bez pomoci mezinárodních partnerů.
319

 Spolková republika se zavázala 

přispět ročně částkou kolem 150 milionů eur, tedy asi 190 milionů dolarů.
320

  

Současně bylo uzavřeno i několik bilaterálních dohod mezi Afghánistánem a 

státy NATO. Tyto smlouvy jsou základem pro dlouhodobou spolupráci.
321

 

4.5.3. Konference v Tokiu 

Mezinárodní konference v Tokiu se konala 8. července 2012 za společného 

předsednictví Japonska a Afghánistánu a za účasti 55 států a 25 mezinárodních 

organizací.
322

 Cílem konference v Tokiu bylo vytvořit rámcové podmínky pro civilní 

angažování se v Afghánistánu. Podklady pro tuto konferenci tvořily výsledky 

mezinárodní konference v Bonnu na konci roku 2011.  

Hlavním tématem konference byla rozvojová strategie pro Afghánistán 

v období transformace (2015-2024) a byly zde potvrzeny finanční příspěvky západních 

zemí.
323

 Dárcovské země přislíbily do roku 2015 přispět 16 miliardami amerických 

                                              

316 V době summitu sloužilo 345000 vojáků a policistů, jejich počet se měl po prezidentských a parlamentních volbách v roce 

2014 a 2015 snížit na určenou hranici. 
317

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html 
318 Tím bude po USA druhým největším přispěvatelem. 
319 Gipfelerklärung von Chicago zu Afghanistan. (21. 05. 2012). Ar. 16, 18. 
320 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. November 2012. S. 7. 
321 Gipfelerklärung von Chicago zu Afghanistan. (21. 05. 2012). Ar. 11. 
322 Afghanistan. The Tokyo Declaration. (08. 07. 2012). Partnership for Self-Reliance in Afghanistan From Transition to 

Transformation. Ar. 1. 
323http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html
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dolarů na rozvoj a obnovu země.
324

 Spolková republika přislíbila příspěvek 430 

milionů eur ročně.
325

 

Podpora mezinárodního společenství je ale závislá na konkrétních reformách 

afghánské vlády. Na základě toho byl vypracován rámcový plán Tokyo Mutual 

Accountability Framework (TMAF), který stanovuje 16 základních cílů v pěti 

oblastech, a to 1) demokracie a volby, 2) governance, právní stát a ochrana lidských 

práv, 3) veřejné finance, 4) státní příjmy a 5) rozvoj země.326 Tento rámec určuje od 

této konference vztahy mezi dárcovskými zeměmi a afghánskou vládou.  

Afghánská vláda přislíbila uspořádání svobodných, férových a transparentních 

prezidentských a parlamentních voleb v letech 2014 a 2015, kterých se budou moci 

zúčastnit všichni obyvatelé této země, kteří mají aktivní volební právo dle afghánské 

ústavy.
327

  

Účastníci summitu potvrdili společný cíl, a to dosáhnout dlouhodobého 

hospodářského růstu a finanční samostatnosti Afghánistánu. K dosažení tohoto cíle 

vypracovala afghánská vláda strategii „Towards Self-Reliance“, která je zaměřena na 

otázky udržitelného rozvoje, vyrovnaných státních příjmů, zajištění pracovních míst a 

osobního rozvoje.
328

  

Výsledky plnění stanovených cílů budou kontrolovány
329

 členy mezinárodního 

společenství na třech úrovních. Nejprve na úrovni centrálního grémia, od roku 2013 

každé dva roky na setkání expertů vlád podílejících se států a od roku 2014 každé dva 

roky na konferenci ministrů.330  

Centrální řídící grémium bylo založeno na konci října 2012, jeho úkolem byla 

kontrola pokroku v plnění závazků schválených na konferenci v Tokiu. Toto grémium 

                                              

324 Afghanistan. The Tokyo Declaration. (08. 07. 2012). Ar. 15. 
325 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. November 2012. S. 9.  
326http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html 
327 Afghanistan. Tokyo Mutual Accountability Framework. (08. 07. 2012). Annex of the Tokyo Declaration. 
328 Afghanistan. The Tokyo Declaration. (08. 07. 2012). Ar. 1. 
329 První přezkoumání výsledků bylo v červenci 2013 v Kábulu. Jedna třetina cílů byla považována za splněnou a jedna 

třetina za vůbec nesplněnou.  
330 První setkání ministrů bude koordinováno Velkou Británií a Afghánistánem. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Bilateral_node.html
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tvoří skupina pěti stálých členů (USA, EU, Japonsko, Spolková republika, Velká 

Británie) a tří nestálých členů.
331

  

Mezinárodní konference v Tokiu uzavřela proces konferencí zabývajících se 

otázkou angažovanosti mezinárodního společenství v Afghánistánu po odchodu 

bezpečnostních sil.  

4.5.4. Postoj Spolkové republiky ke konferencím  

4.5.4.1. Postoj Německa ke konferenci v Bonnu 

Spolková republika ještě před samotnou konferencí jednala v rámci 

mezinárodní kontaktní skupiny pro Afghánistán
332

 s afghánskou delegací o náplni 

konference v Bonnu. V rámci této skupiny iniciovalo Německo rozhovory i na počátku 

prosince 2011 v Bonnu o závěrečném dokumentu. 

V úvodní řeči k zahájení konference v Bonnu vyjádřila jak spolková kancléřka 

Angela Merkelová, tak i spolkový ministr zahraničí Guido Westerwelle nutnost 

angažování se v Afghánistánu i po odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF. 

Angela Merkelová (CDU/CSU, spolková kancléřka): „A ghánistán se může 

spolehnout také po roce 2014 na podporu mezinárodního společenství. To je 

jedno z poučení, které jsme si vzali z historických událostí v A ghánistánu.“
333

  

Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Říkáme lidem v A ghánistánu, 

nenecháme Vás samotné, nenecháme Vás na holičkách. A ghánistán a jeho 

občané potřebují jasné závazky pro dlouhodobou podporu v následujícím 

desetiletí po roce 2014.“334 

                                              

331 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. Januar 2014. S. 34. 
332 Kontaktní skupina pro Afghánistán byla založena v únoru 2009. V současnosti se jí účastní na 50 států a mezinárodní 

organizací. 
333 Bulletin der Bundesregierung. (05. 12. 2011). Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung der 

Internationalen Afghanistan-Konferenz am 5. Dezember 2011 in Bonn. Nr. 132-1. 
334 Rede des Bundesministers des Auswärtigen. Dr. Guido Westerwelle, MdB, zur Afghanistan-Konferenz Eröffnung. (05. 

12. 2011). 
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Spolková republika převzala uspořádáním této konference velkou politickou 

zodpovědnost. Tuto svou roli zdůrazňovala spolková vláda v návrhu na prodloužení 

mandátu ISAF následovně: „Německo hrálo po deseti letech od Petersberské 

konference v roce 2001 znovu centrální politickou roli při snaze stabilizovat 

A ghánistán a okolní region.“
335 

I v rámci diskuzí ve Spolkovém sněmu
 
zdůrazňovali 

členové vládní koalice vliv spolkové vlády a spolkového ministra zahraničí Guida 

Westerwelleho při řešení situace v Afghánistánu a při pořádání mezinárodní 

konference v Bonnu.
336

 

Dr. Bijan Djir-Sarai (FDP): „Považuji Bonnskou kon erenci za velký úspěch 

německé zahraniční politiky, považuji bonnskou kon erenci o A ghánistánu za 

úspěch spolkového ministra zahraničí.“
337

 

Elke Hoff (FDP): „Domnívám se, že právě angažování se Spolkové republiky 

jako upřímného makléře, prostředníka a jako upřímného partnera při dosažení 

regionální stability, zaslouží mimořádný kompliment a velkou chválu.“
338

 

Výsledky bonnské konference přivítaly jak strany vládní koalice, tak i opoziční 

strany při schvalování prodloužení mandátu ISAF v lednu 2012.
339

  

Guido Westerwelle (FDP, ministr zahraničí): „Stanovili jsme si realistické cíle, 

použijeme realistické prostředky a vypracovali jsme realistický časový plán. 

Toto všechno jsme projednali s A ghánistánem a mezinárodním společenstvím a 

budeme to s našimi partnery prosazovat. Nikdy jsme neměli tak široký 

konsensus jako dnes.“
340

.  

Stefan Rebmann (SPD): „Považujeme jako  rakce SPD za správné, že se i 

nadále v rámci mezinárodního společenství budeme angažovat v A ghánistánu, 

neboť nesmíme nechat a ghánské občany na holičkách, ani po roce 2014. To 

                                              

335 Deutscher Bundestag. (14. 12. 2011). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/8166. S. 7.  
336 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
337 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17770. 
338 Ibid. S. 17776. 
339 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
340 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17763. 
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bylo nejdůležitější poselství pro A ghánistán, učiněné na bonnské kon erenci, 

neboť náš cíl je pokročit ve výstavbě a výcviku a ghánských bezpečnostních 

složek stejně tak i v ochraně a ghánského obyvatelstva. Hlavním cílem je, aby se 

A ghánistán stal ve střednědobé perspektivě samostatným státem a aby 

a ghánské bezpečnostní složky byly schopné zajistit stabilitu a mír v zemi. 

Tohoto cíle jsme zatím nedosáhli. K dosažení tohoto cíle, to víme všichni, vede 

dlouhá a kamenitá cesta.“
341

 

V rámci diskuzí bylo poukazováno na důvody působení Německa v nové misi 

NATO, a to především na převzetí mezinárodní zodpovědnosti a zajištění bezpečnosti, 

jak v Afghánistánu a jeho okolním regionu, tak šlo i o to, aby se Afghánistán nestal 

sídlem teroristů, kteří by ohrožovali mezinárodní společenství.
342

 

Dr. Rolf Mützenich (SPD): „Současně nesmí být A ghánistán a jeho region 

zanechán po roce 2014 mimo naši pozornost. To je nejenom v bezpečnostních 

zájmech  vropy, ale také v zájmech celého mezinárodního společenství.“
343

  

Florian Hahn (CDU/CSU): „Na bonnské kon erenci bylo zřetelné, že odchod 

jednotek na konci roku 2014 neznamená konec mezinárodního angažování 

v A ghánistánu. I když nasazení ve své dnešní podobě nebude po roce 2014 

pokračovat. Zůstaneme pro A ghánistán spolehlivým partnerem a přijmeme 

naši mezinárodní zodpovědnost i po roce 2014.“
344

  

4.5.4.2. Německo-afghánská smlouva a postoj Spolkové republiky k summitu 

NATO v Chicagu 

V rámci summitu NATO v Chicagu uzavíraly některé státy mezinárodního 

společenství bilaterální smlouvy s Afghánistánem. Mezi nimi byla i Spolková 

republika. Dne 16. května 2012 podepsala spolková kancléřka Angela Merkelová 

                                              

341 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18550. 
342 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
343 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18566. 
344 Ibid. S. 18573. 
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bilaterální smlouvu s afghánským prezidentem Hamidem Karsaiem
345

 o spolupráci 

mezi Německem a Afghánistánem.
346

  

Tato smlouva upravuje vztahy mezi oběma zeměmi především během 

transformačního období, tedy od roku 2015 do roku 2024. Spolupráce se týká šesti 

oblastí, a to 1) civilní letecké dopravy, 2) hospodářství, 3) vědy a kultury, 4) rozvoje, 

obnovy země a vzdělávání, 5) politiky, 6) bezpečnosti. Smlouva je platná po dobu pěti 

let, tedy do roku 2017. Po té může být prodloužena.
347

 

Spolková kancléřka označila tuto smlouvu jako bod zlomu ve vztazích mezi 

Německem a Afghánistánem.  

Angela Merkelová (CDU/CSU, spolková kancléřka): „Tato dohoda je milníkem 

v našich vztazích, protože názorně ukazuje, že se cítíme povinni dlouhodobě 

podporovat dobrý vývoj v A ghánistánu. To zahrnuje samozřejmě i výcvik 

bezpečnostních složek.“.348 

Afghánský prezident Karsai zdůraznil při své návštěvě v Berlíně během jednání 

o smlouvě mezi Spolkovou republikou a Afghánistánem německou podporu a 

příspěvek Bundeswehru k míru a bezpečnosti v Afghánistánu. 

Hamid Karsai (afghánský prezident): „Stavíme na tradičním partnerství, které 

sahá až do dvacátých let minulého století.349 Stáli jste vždycky na naší straně. 

Rozhodli jste se, konali jste a tím jste podporovali a ghánský lid. Otevíráme zde 

dnes vlastně novou kapitolu našich vztahů.“350 

                                              

345 Na této smlouvě se domluvili zástupci obou států na konferenci v Bonnu v prosinci 2011.  
346 HAID, Michael. (21. Mai 2012). Das Deutsch-Afghanische Abkommen. Erste Hinweise für eine deutsche Präsenz nach 

2014. IMI-Standpunkt. 2012. Nr. 28. S. 1. 
347 Abkommen Zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Islamischen Republik 

Afghanistan über die bilaterale Zusammenarbeit. (16. 05. 2012). Berlin. Ar. 1-6, 9. 
348 Bundeskanzlerin. (16. 05. 2012). Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Staatspräsidenten der 

Islamischen Republik Afghanistan, Hamid Karsai. 
349 V roce 1919 byly navázány diplomatické styky mezi Spolkovou republikou a AFghíánistánem. A v roce 1926 byla 

uzavřena smlouva o přátelství obou zemí. 
350Bundeskanzlerin. (16. 05. 2012).  
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Ve své úvodní řeči na summitu NATO v Chicagu spolková kancléřka 

zdůraznila svou podporu Afghánistánu i po roce 2014 a podpořila společné jednání 

v rámci NATO. 

Angela Merkelová (CDU/CSU, spolková kancléřka): „Nejprve budeme mluvit o 

A ghánistánu. V tomto ohledu stanovila Spolková republika a spolková vláda 

příspěvek, který chceme přinést po roce 2014. Chceme ukázat, že nenecháme 

A ghánistán na holičkách. Budeme společně jednat, jak bude vypadat období do 

roku 2014 i během trans ormačního období.“351 

Spolková vláda ve své zprávě o pokroku v Afghánistánu (Fortschrittsbericht) 

označila Chicago summit jako zlom pro mezinárodní angažování v Afghánistánu a 

poukazovala na snahu i nadále podporovat obnovu země. 

„Jde stále více o to, abychom zajistili a konsolidovali dosažené výsledky. 

Ve středu našeho zájmu stojí obnova a ghánského státu, hospodářský a sociální 

rozvoj, podpora demokracie a společnosti, stejně tak jako politická a 

hospodářská spolupráce v regionu. Tyto cíle vyžadují dlouhodobou civilní 

podporu.“
352

 

Zároveň byla v rámci diskuzí ve Spolkovém sněmu zdůrazňována důležitost 

summitu NATO pro vytvoření společného cíle.
353

 

Lars Klingbeil (SPD): „Konference v Londýně, která již byla zmíněna, a summit 

v Chicagu byly důležité, protože jsme se na nich dohodli s našimi partnery na 

společné cestě.“ 
354

 

                                              

351 Bundeskanzlerin. (20. 05. 2012). Pressestatement von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim NATO-Gipfeltreffen am 20. 

Mai 2012. 
352 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Zwischenbericht. Presse‐ und 

Informationsamt der Bundesregierung. Berlin. Juni 2012. S. 4. 
353 Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 
354 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27076. 
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4.5.4.3. Postoj Německa ke konferenci v Tokiu 

Spolková republika plně podporovala tokijský proces a vyslovovala se pro 

řádnou kontrolu stanovených cílů jako jeden z pěti stálých členů centrálního grémia. 

Spolkový ministr zahraničí Guido Westerwelle označil konferenci za „důležitý zlom na 

cestě k dobré a spolehlivé budoucnosti A ghánistánu.“
355

 Zdůraznil také podporu 

oboustranných závazků slovy: „Nebudou vystavovány žádné bianko šeky, pomůžeme, 

ale očekáváme viditelné výsledky jako protislužbu.“
356

  

Spolková vláda již od konference v Bonnu zastává názor, že je potřeba co 

nejvíce posílit afghánské obyvatelstvo. To potvrdil i spolkový ministr pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj Dirk Niebel na konferenci v Tokiu následovně: „Bez 

silné civilní společnosti nemůže existovat stabilní A ghánistán. Civilní společnost je 

důležitým kontrolorem politického dění, a může dávat impulsy, požadovat odpovědnost 

vlády a rovnoprávnost žen ve společnosti.“
357

 

V rámci konference přislíbil spolkový ministr Dirk Niebel přispívat 

Afghánistánu na obnovu země v následujících dvou letech po odchodu bezpečnostních 

sil ve stejné výši jako od roku 2010. A zároveň zdůraznil rozvoj hospodářství a nutnost 

reforem státního sektoru.
358

 

Dirk Niebel (FDP): „Kon erence je dalším milníkem v cestě za mírovou a 

stabilní budoucností A ghánistánu. Po ukončení  áze předávání zodpovědnosti 

do konce roku 2014 bude následovat trans ormační  áze až do roku 2024. 

Německo bude i po roce 2014 spolehlivým partnerem A ghánistánu a bude 

podporovat jeho rozvoj. Budeme finančně podporovat A ghánistán 430 miliony 

eur ročně.“
359

 

                                              

355http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html 
356http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html 
357 Bundesregirung. (06. 07. 2012). Zivilgesellschaft stärken, Wirtschaft einbeziehen, Regierungsführung verbessern – Dirk 

Niebel bei Afghanistan-Konferenz in Tokio. Archiv der Pressemitteilungen von Oktober 2009 bis Dezember 2013. 
358 Ibid. 
359 Bundesregirung. (06. 07. 2012).  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120706_Konferenz_Tokio.html
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4.6. Odchod mezinárodních bezpečnostních sil ISAF 

4.6.1. Konference o odchodu bezpečnostních sil ISAF 

Otázka odchodu vojsk a předání zodpovědnosti afghánským bezpečnostním 

složkám byla během roku 2010 řešena na třech konferencích. V Londýně potvrdila 

afghánská strana odchodové strategie jednotlivých zemí a zavázala se, že na konci 

roku 2014 převezme zodpovědnost. Cesta k předání zodpovědnosti Afgháncům byla 

nová etapa ve vývoji obnovy země.
360

  

Proces předání zodpovědnosti by potvrzen na konferenci v Kábulu a na 

summitu NATO v Lisabonu. V rámci první konference na území Afghánistánu 

v červenci roku 2010 potvrdilo mezinárodní společenství novou strategii. Zároveň se 

mezinárodní aktéři domluvili na konceptu pro převzetí bezpečnosti v období od roku 

2011 do roku 2014.
361

 Pro koordinaci přebírání zodpovědnosti byl vytvořen výbor 

JANIB (Joint Afghan NATO Inteqal Board). Zároveň mezinárodní společenství 

uvítalo činnost mírového shromáždění, které v červnu roku 2010 zahájilo program pro 

sblížení a reintegraci afghánských povstalců.
362

  

Celá strategie byla formálně potvrzena v rámci summitu NATO konaného 

v listopadu 2010 v Lisabonu. Zde aktéři určili, že od roku 2011 začne postupné 

předávání bezpečnostních a vedoucích úkolů afghánské vládě. Tím se umožní 

mezinárodním bezpečnostním silám zmenšovat počet jednotek působících v zemi. Do 

konce roku 2014 mají převzít bezpečnostní operace ve všech provinciích vycvičení 

afghánští policisté a vojáci, jejichž počet by měl dosáhnout více než 300 000 členů. 

Zároveň Afghánistán podepsal partnerství s NATO
363

 o podpoře země i po odchodu 

                                              

360 Die Londoner Konferenz (28. 01. 2010). Ar. 10.  
361 REDMAN, Nicholas a DODGE, Toby. Afghanistan: to 2015 and Beyond. NY: Routledge, 2012. S. 10. 
362 WIEKER. 2012. S. 28. 
363 Declaration by the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the Government of the Islamic Republic of 

Afghanistan on an Enduring Partnership signed at the NATO Summit in Lisbon, Portugal. (20. 11. 2010). 
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mezinárodních sil.
364

 S dohodou o předání zodpovědnosti se mise v Afghánistánu 

dostala do nové etapy. 

4.6.2. Průběh předávání zodpovědnosti 

Ve své řeči v březnu 2011 jmenoval afghánský prezident Karsai první ze sedmi 

oblastí, která měla být od července 2011 postupně předávána pod správu afghánských 

ozbrojených složek. Do první oblasti jsou řazeny regiony s relativně dobrou 

bezpečnostní situací, a to provincie Bamyan, Panjshayr, hlavní město Kábul (bez části 

Surobi), město Herat, Lashkar Gah, Methar Lam a také Mazar-e-Sharif, město 

v severním regionu Afghánistánu spadající pod správu Spolkové republiky. Město 

Mazar-e-Sharif bylo předáno pod správu afghánských bezpečnostních sil v červenci 

2011, kdy odstartovala první fáze předávání zodpovědnosti.
365

 

Poprvé tak převzal bezpečnostní zodpovědnost Afghánistán v důležitých 

centrech země.366 Oblasti jsou určovány v rámci výboru (Joint Afghan-NATO Inteqal 

Board JANIB), který se skládá jak ze zástupců afghánské vlády, tak i členů ISAF, 

potažmo NATO. 

Mapa č. 2 - První fáze předávání zodpovědnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.nato.int 

 

                                              

364 WIEKER. 2012. S. 28. 
365 Truppenabzug: Bundeswehr übergibt Feisabad den Afghanen. (24. 01. 2012 ).. 
366 WIEKER. 2012. S. 29 - 30. 

http://www.nato.int/
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V listopadu 2011 oznámil prezident Karsai další z oblastí, které mají být 

převedeny pod správu afghánských bezpečnostních složek. Po předání těchto oblastí, 

by měla spadat téměř polovina afghánského obyvatelstva a třetina plochy oficiálně pod 

správu Afghánců.
367

 

Mapa č. 3 - Druhá etapa přebírání bezpečnostní zodpovědnosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.nato.int 

 

V rámci druhé etapy přebírání zodpovědnosti to byly i části severního regionu, 

které byly pod správou Spolkové republiky, a to provincie Balkh, Takhar, Samangan, 

Sar‐e Pol (bez části Sayaad) a některé regiony provincie Badakhshan a zároveň i 

města Sheberghan (Jowzian) a Faisabad (Badakhshan). V posledním jmenovaném se 

nacházelo sídlo německého PRT týmu. Postupně mají být německé PRT týmy plně 

pod civilní správou, čímž získají spíše poradní a podpůrnou funkci. Na konci 

předávání zodpovědnosti budou všechny PRT týmy rozpuštěny.
368

  

V květnu 2012 oznámil afghánský prezident zahájení třetí etapy přebírání 

zodpovědnosti. Po ukončení třetí fáze spadalo pod správu afghánských bezpečnostních 

složek asi 75% populace. Poprvé byly také přebírány problémové regiony v jižní a 

východní části Afghánistánu. V rámci německé správní oblasti bylo předáno již více 

než 80% provincií.  

                                              

367 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm 
368 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. Dezember 2011. S. 31. 

http://www.nato.int/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm
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Mapa č. 4 - Třetí fáze předávání zodpovědnosti      

    

    

 

 

 

 

Zdroj: www.nato.int 

 

Na konci roku 2012 oznámil prezident Karsai čtvrtou etapu přebírání 

zodpovědnosti. Po ukončení čtvrté fáze přebírání zodpovědnosti spadalo z celkových 

34 provincií 24 pod správu afghánských bezpečnostních složek. Na tomto území žije 

87 % veškeré afghánské populace. V severní německé správní oblasti
369

 byl čtvrtou 

fází dokončen proces předávání zodpovědnosti.
370

  

Mapa č. 5 - Čtvrtá fáze předávání zodpovědnosti 

 

   

     

 

 

 

Zdroj: www.nato.int 

                                              

369 Kromě severního správního regionu byl proces předávání zodpovědnost i v západním regionu země, který je pod správou 

Itálie. 
370http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm 

http://www.nato.int/
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_87183.htm
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V létě 2013 byla zahájena pátá fáze přebírání zodpovědnosti, která má ukončit 

tento proces. Na konci této etapy budou mít afghánské bezpečnostní složky 

odpovědnost za bezpečnost na celém území země.371 

Mapa č. 6 - Pátá fáze předávání zodpovědnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.nato.int 

 

4.6.3. Postoj Německa 

V rámci předvolebního boje během roku 2009 byla poprvé diskutována otázka 

odchodu německých jednotek z Afghánistánu. Nejvíce otázku ukončení mise 

Bundeswehru podporovala kromě strany Die Linke do té doby koaliční vládní strana 

SPD v čele s tehdejším spolkovým ministrem zahraničí Frankem-Walterem 

Steinmeierem.
372

 Ten připravil desetibodový plán pro odchod německých jednotek 

z Afghánistánu, ve kterém požadoval urychlení výcviku afghánských bezpečnostních 

sil, předání zodpovědnosti afghánské vládě nebo dialog s členy Talibánu. Požadované 

datum odchodu vojsk ale nezveřejnil.
373

 Po znovuzvolení kancléřky Merkelové v září 

2009 žádala opoziční strana SPD po nové vládě CDU/CSU-FPD, aby omezila nasazení 

vojáků v Afghánistánu a neposílala další jednotky do země.
374

 

                                              

371 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. Januar 2014. S. 11.  
372 Afghanistan-Einsatz: Steinmeier nennt Bedingungen  ür Abzug ab 2013. (13. 09. 2009). Spiegel Online. 
373 Zehn Schritte für Afghanistan. (14. 09. 2009). Kanzlerkandidat und Außenminister Frank Walter Steinmeier zu 

Afghanistan. AG-Friedensforschung. 
374 MEIERS. 2011. S: 101.  

http://www.nato.int/
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V koaliční smlouvě mezi CDU/CSU - FPD je poprvé zmíněna formulace 

předání zodpovědnosti, zdůrazněna solidarita s mezinárodním společenstvím a 

zapojení Pákistánu do řešení konfliktu v Afghánistánu.
375

 

„[Nasazení] slouží bezpečnosti lidí v naší zemi. Je to výraz naší solidarity 

s trpícími lidmi v A ghánistánu. A posilňuje to naši spolehlivost jako člena 

Severoatlantické aliance a Organizace spojených národů.“
376

  

Od schválení prodloužení mandátu Bundeswehru v rámci ISAF v únoru 2010 

byla hlavním tématem diskuzí ve Spolkovém sněmu otázka odchodu vojsk.
377

 

Opoziční strany tlačily na vládu, aby se s postupným odchodem vojsk začalo již na 

počátku roku 2011. Souhlas s prodloužením mandátu v únoru 2010 podmínila strana 

SPD žádostí spolkové vládě, aby stanovila plán odchodu německých vojsk ze země.
378

 

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD): „Budeme dohlížet, zda dneska zveřejněné 

sliby budou dodrženy a že v příštím roce, v příštích dvanácti měsících, bude 

vytvořen základ pro postupný odchod od roku 2011 a bude zahájena příprava 

na ukončení vojenského nasazení, jak to de inuje mandát spolkové vlády. Tato 

perspektiva odchodu vojsk je pro nás rozhodující.“
379

 

V prosinci v rámci vládního prohlášení zveřejnil spolkový ministr zahraničí 

Guido Westerwelle, že se postupně od roku 2011 začne se snižováním počtu vojáků. 

Tento proces by měl být dokončen v roce 2014, kdy dojde k převzetí zodpovědnosti 

Afghánci.
380

 

Guido Westerwelle (FPD, ministr zahraničí): „Na konci roku 2011 budeme 

moci poprvé náš kontingent v A ghánistánu zmenšit. Využijeme každé možnosti, 

abychom s tím začali co nejdříve, pokud to bezpečnostní situace dovolí a 

především, aby to neohrozilo zbylé jednotky v zemi. V roce 2014 chceme předat 

                                              

375 KRAUSE. 2011. S. 150-151. 
376 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. (2009). Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. 17. Legislaturperiode. S. 

122. 
377 Příloha č. 2 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v únoru 2010 
378 KRAUSE. 2011. S. 193.  
379 Deutscher Bundestag. (26. 02. 2010). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/25. S. 2183 
380 MEIERS. 2011. S. 101-102. 
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v plném rozsahu zodpovědnost za bezpečnost v zemi a ghánským bezpečnostním 

složkám. Potom by neměly být žádné německé bojové jednotky na Hindúkuši.381 

Naproti tomu spolkový ministr obrany zu Guttenberg varoval před urychleným 

odchodem vojsk ze země. A odmítl stanovení přesného data odchodu vojsk ze země, 

které by se mělo odvíjet od současné situace v zemi.
382

 

Theodor zu Guttenberg (CDU, ministr obrany): „Já nemohu na sebe nebo na 

spolkovou vládu vzít zodpovědnost, že ohrozím zbylé vojáky [v A ghánistánu] 

jenom kvůli tomu, aby byla splněna jedna určitá věc.“
383

 

Na základě závěrů konferencí konaných v roce 2010 začlenila spolková vláda 

do svého návrhu prodloužení mandátu ISAF postupný odchod německých vojsk ze 

země od roku 2011 v případě, že to bezpečnostní situace dovolí. 

„Teprve když a ghánské bezpečnostní složky budou skutečně ovládat situaci 

v zemi, bude možné snižování mezinárodní přítomnosti.“
384

  

Zároveň se spolková vláda zavázala poskytnout 90 členů zrušené mise Tornádo 

pro výcvik afghánských ozbrojených sil.385 Otázka předání zodpovědnosti se tak stala 

hlavním bodem celého mandátu Bundeswehru v Afghánistánu.
386

  

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „Strategie předávání zodpovědnosti je 

správná cesta. Dle mého názoru je dnes velká naděje, že proces předávání 

zodpovědnosti A gháncům začneme v roce 2011. V závislosti na tomto procesu 

chceme také od konce roku 2011 snižovat počet vojáků Bundeswehru v zemi. 

Nikdo nechce ponechat vojenské jednotky v A ghánistánu déle než je potřeba. 

                                              

381 Bulletin der Bundesregierung. (16. 12. 2010).  
382 RÜHL, Lothar. Die Abzugsperspektive. In: BRUMMER, Klaus. Zehn Jahre Deutschland in Afghanistan. Wiesbaden: VS 

Springer. 2011. S. 302. 
383 Guttenberg gegen Westerwelle. Ein Verteidigungsminister greift an. (21. 12. 2010). Süddeutsche Zeitung [online].  
384 Deutscher Bundestag. (13. 01. 2011). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/4402. S. 5. 
385 MEIERS. 2011. S. 103.  
386 Příloha č. 2 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v únoru 2010 
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Proto dělají naši vojáci a civilní pracovníci vše, aby se bezpečnostní situace 

vyvíjela tak, aby se snižování počtu vojenských jednotek stalo skutečností“.
387

  

Stanovení data odchodu vojsk z Afghánistánu uvítaly i opoziční strany 

v parlamentu především SPD. 

Sigmar Gabriel (SPD): „My souhlasíme s tímto návrhem, protože jsme si jistí, že 

snižování počtu jednotek v rámci této strategické změny může začít v roce 2011 

a také začne. A zároveň nechceme, aby se v roce 2014 náš Bundeswehr podílel 

na vojenských operacích v A ghánistánu.“ 
388 

 

Sigmar Gabriel (SPD): „Tentokrát rozhoduje Spolkový sněm o mandátu 

s jasnou vidinou odchodu jednotek a především s jasnou perspektivou pro 

období po roce 2014. Vítám hodnocení spolkové vlády, že se bude moci na 

konci roku 2011 začít s postupným snižováním počtu vojenských jednotek, 

pokud to bezpečnostní situace dovolí.“
389

 

Poprvé byl počet německých vojáků v Afghánistánu snížen v rámci prodloužení 

mandátu v lednu roku 2012. Počet vojáků Bundeswehru se snížil z původních 5350 na 

4900.
390

 To označil tehdejší spolkový ministr obrany Thomas de Maizière jako 

znamení změny trendu. Zdůraznil ale, že je potřeba odchod jednotek z Afghánistánu 

koordinovat spolu s dalšími 17 státy působícími v severním regionu.
391

  

Dr. Bijan Djir-Sarai (FDP): „Prodlužujeme toto nasazení o další rok. Ale toto 

prodloužení není stejné jako ostatní, protože je zároveň snížen počet vojáků 

v zemi na 4900. Poprvé po deseti letech dovoluje bezpečnostní situace 

                                              

387 Deutscher Bundestag. (28. 01. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/88. S: 9887. 
388 Ibid. S. 9884. 
389 Deutscher Bundestag. (28. 01. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/88. S. 9884. 
390 Deutscher Bundestag. (28. 11. 2012). Antrag der Bundesregierung. Drucksache 17/11685. S. 4. 
391 Bundesregierung. (19. 01. 2012). Pressemitteilung. Bundesminister De Maizière Afghanistan: Truppenreduzierung 

beginnt. 
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v A ghánistánu snížení počtu jednotek. S tím začneme hned v roce 2012 a 

budeme v tomto pokračovat až do roku 2014.“392  

Zároveň v rámci diskuzí o prodlužování mandátu ISAF byly uvítány první dvě 

fáze předávání zodpovědnosti afghánským bezpečnostním složkám.
393

 Souhlas 

s postupnou transformací vedl napříč celou politickou scénou.  

Florian Hahn (CDU/CSU): „Současně byly v minulém roce předány první 

provincie pod správu a ghánských bezpečnostních sil. Proces předávání 

zodpovědnosti je pro A ghánce důležitým krokem k vlastní samostatnosti. Za 

několik týdnů bude více než polovina obyvatelstva pod ochranou a ghánských 

bezpečnostních složek. Předání zodpovědnosti A gháncům je proces, který 

neustále pokračuje. Výsledky potvrzují naší strategii. Naše jednotky a naši 

spojenci můžou být na vývoj tohoto procesu pyšní.“ 
394

  

Dr. Rainer Stinner (FDP): „Včera bylo zahájeno předávání zodpovědnost 

a ghánským silám i v provincii Balkh. Předevčírem začala trans ormace 

Faizabádu a regionu Badaskhanu. Díky krokům, které se udělaly včera a 

předevčírem je asi 25% a ghánského obyvatelstva pod bezpečnostním dohledem 

a ghánských ozbrojených sil.“
395

  

V rámci druhé fáze byla započata transformace i v jednom z německých PRT 

týmů ve Faizabádu.
396

 Území německého provinčního rekonstrukčního PRT týmu bylo 

na konci roku 2011 převedeno pod civilní správu a v říjnu 2012 bylo předáno do 

afghánských rukou.
397

 Jako poslední opustil území tábora jeho velitel Ralph 

Blasajewsky, který označil předání Faizabádu za milník ve vývoji nasazení 

                                              

392 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17769. 
393 Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 
394 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18573. 
395 Deutscher Bundestag. (26. 01. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/155. S. 18559. 
396 Truppenabzug: Bundeswehr übergibt Feisabad den Afghanen. (24. 01. 2012 ). Die Zeit [online]. 
397http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dop

i_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/ 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
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Bundeswehru v Afghánistánu.
398

 S předáním zodpovědnosti opustily všechny 

bezpečnostní jednotky ISAF východní část severního regionu. Území PRT týmu je i 

nadále využíváno jako školící centrum
399

 pro výcvik afghánské policie. Současně s tím 

se stalo sídlem afghánské národní civilní pořádkové policie (ANCOP - Afghan 

National Civil Order Police) a má zde být vybudována pobočka univerzity centrální 

Asie, jejíž výstavba bude financována Spolkovou republikou Německo.
400

 

Jedinou výtkou vůči předávání zodpovědnosti byl výběr provincií v rámci 

prvních dvou fází. Politická strana SPD poukazovala na to, že jsou vybírány pouze 

oblasti s dobrou bezpečnostní situací.  

Dr. h. c. Gernot Erler (SPD): „Teprve 27. listopadu zveřejnil prezident Karsai 

regiony druhé  áze trans ormačního procesu Opět jmenoval provincie a města, 

ve kterých nemají povstalci větší vliv.“
401

  

Posledním mandátem snížila vládní koalice CDU/CSU – FPD počet vojáků 

v Afghánistánu v rámci mezinárodních bezpečnostních sil ISAF na 4400. Spolková 

vláda trvala na postupném odchodu vojsk ze země za společné koordinace s ostatními 

účastníky na misi ISAF.
402

  

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): „Po změně strategie před téměř třemi 

lety můžeme teď opravdu vidět odchod našich ISAF vojáků. Mandát snižuje 

maximální počet vojáků o 500 na 4400. Od půlky roku 2013 by měly a ghánské 

bezpečnostní síly převzít hlavní zodpovědnost pro bezpečnostní situaci v zemi. 

My můžeme očekávat za předpokladu, že se bezpečnostní situace i nadále bude 

                                              

398 Eine Ära geht zu Ende – Bundeswehr verlässt Faisabad (17. 10. 2012). 
399 Školící centrum je pod správou afghánského ministerstva vnitra již od léta 2012.  
400 Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan (10. 10. 2012). Aktuelle Lage in den Einsatzgebieten der Bundeswehr. 

Bundesministerium der Verteidigung. Presse- und Informationsstab. Jhg. 41. Nr. 12. s. 2-4. S. 3. 
401 Deutscher Bundestag. (15. 12. 2011). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/149. S. 17766 
402 Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 
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pozitivně vyvíjet a že nevznikne žádné nebezpečí pro naše vojáky, že na začátku 

roku 2014 bude snížen počet vojáků v zemi o dalších 1100.“
403

  

Dr. Frithjof Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Moje frakce 

podporovala tuto linii. Bylo a je správné, že se odchod německých jednotek 

z A ghánistánu postupně provádí s našimi partnery. Proto nemáme požadavky 

na rychlý odchod německých vojáků.  xistuje konsenzus s vládními stranami a 

stranou SPD, za který jsme veřejně bojovali. To bylo i v zájmu našich vojáků 

v nasazení.“ 
404

  

Poslanci uvítali i další fáze předávání zodpovědnosti, ale nezapomněli řešit 

otázku dodržování lidských práv i po odchodu bezpečnostních sil ISAF.
405

  

Dr. Guido Westerwelle (FPD, ministr zahraničí): „Především mnoho zástupců 

civilní společnosti a mnoho žen si dělá starosti o to, co se s nimi stane po 

předání zodpovědnosti. Proto to má velký význam, že tlačíme na a ghánské 

partnery, aby potvrdili, že základní lidská práva, k tomu samozřejmě patří 

respekt, podpora a ochrana ženských práv.“
.406  

 

Na říjen 2013
407

 bylo naplánováno předání i největšího PRT týmu na území 

Afghánistánu, a to PRT týmu v Kundúzu. To má sloužit jako základna pro afghánskou 

armádu k zajištění bezpečnosti v oblasti Kundúz. Předání polního tábora bylo zahájeno 

na počátku října za účasti spolkového ministra obrany Thomase de Maziéra a ministra 

zahraničí Guida Westerwelleho.
408

 Do konce roku 2014 má být do afghánských rukou 

                                              

403 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27072 
404 Deutscher Bundestag. (31. 01. 2013). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/219. S. 27075.  
405 Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 
406 Deutscher Bundestag. (13. 12. 2012). Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 17/214. S. 26332. 
407http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dop

i_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/ 
408 Abschied in Verantwortung. (14. 10. 2013.). Bundeswehr übergibt Feldlager Kunduz an afghanische Sicherheitskräfte. 

Bundeswehr aktuell. Jhg. 49. Nr. 40. Bundesministerium der Verteidigung. Presse- und Informationsstab. Berlin. S. 1. S. 1. 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LcgxDoAgDEbhs3gBurt5C3Uxv1qhgRQjVRJOr4N50_dopi_FIx4mWZFopGmTfq1urTsvLFpg7SOi3ZzSv9gaOxw-QKUY1G3hypoXKTjojEP3AjH-VW0!/
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předán i německý policejní projektový tým a tím má být ukončen jeho bilaterální 

rozměr.
409

 

Spolková republika i při diskuzích o postupném předávání zodpovědnosti a 

odchodu německých jednotek z Afghánistánu vykazovala znaky civilní mocnosti. 

Hlavním cílem zahraničně-politických aktérů Spolkové republiky byla snaha o 

zajištění bezpečnosti Německa a německých vojáků působících v Afghánistánu. 

Poslanci také zdůrazňovali solidaritu s Afghánci a s mezinárodním společenstvím a 

také potřebu kolektivního jednání o odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF, 

které se mise účastní. Důležitou rolí při stabilizaci situace sehrálo i působení Německa 

v rámci aliance, které vylučovalo možnost autonomního jednání. Otázka dodržování a 

ochrany lidských práv i po odchodu mezinárodních bezpečnostních sil po roce 2014 

byla zástupci Spolkové republiky kladena na první místo.  

I v rámci diskuzí o odchodu vojsk z Afghánistánu splnila Spolková republika 

kritéria všech tří kategorií, a to vůle podílet se na mezinárodních vztazích, vzdání se 

autonomie i zájmově nezávislé prosazování norem. Z toho důvodu můžeme chování 

německých zahraničně-politických aktérů označit jako typické chování pro aktéry 

civilní mocnosti.  

4.7. Shrnutí 

Zahraničně – političtí aktéři Spolkové republiky přijali pozitivně novou 

strategickou koncepci ISAF vyhlášenou americkým prezidentem Barackem Obamou 

v roce 2009, a to především propojení civilního a vojenského aspektu mise a zapojení  

dalších regionálních států do řešení situace v Afghánistánu. Právě propojení civilního a 

vojenského přístupu bylo jedním z dlouhodobých cílů Spolkové republiky.  

                                              

409 Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Presse‐ und Informationsamt der 

Bundesregierung. Berlin. November 2012. S. 47. 
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V rámci konference v Londýně, která stanovila základní cíle pro období od roku 

2010 do roku 2014, přislíbila Spolková republika navýšení počtu vojáků i finančních 

prostředků na civilní obnovu země. I v rámci nové strategie působil Bundeswehr 

převážně v severní části Afghánistánu, kde se soustředil na civilní obnovu země, na 

ochranu místních obyvatel a na výcvik afghánských ozbrojených sil.  

Během zkoumaného období schválil Spolkový sněm prodloužení mandátu ISAF 

celkem pětkrát. V rámci těchto mandátů nedošlo k výrazným změnám v otázce úkolů a 

působení Bundeswehru. V únoru 2010 byl navýšen počet vojáků na 5350. Jejich 

hlavním úkolem byl výcvik afghánských ozbrojených sil. Od ledna 2012 začalo 

postupné snižování počtu vojáků nejprve na 4900. Následujícím mandátem, 

schváleným v lednu 2013, byl stanoven maximální počet vojáků v rámci mise ISAF na 

4400. Jedinou výraznou změnou bylo nasazení německých vojáků v rámci mise 

AWACS, která slouží k ochraně afghánského vzdušného provozu. Toto nasazení bylo 

schváleno i přes počáteční negativní postoj spolkové vlády v březnu 2011. 

Spolková republika se během zkoumaného období i nadále aktivně podílela na 

řešení situace v Afghánistánu. Její pozitivní přístup se projevil především v rámci 

konferencí, které řešily otázku pomoci Afghánistánu i po odchodu mezinárodních 

bezpečnostních sil ISAF. Zástupci Spolkové republiky se zavázali poskytnout finanční 

prostředky na výcvik afghánských ozbrojených sil a na civilní obnovu země, a to 

v celkové výši 580 milionů eur ročně. Zároveň také přislíbili účast Bundeswehru na 

nové misi NATO, která bude v Afghánistánu působit od roku 2015.  

 Od července 2011 začala Spolková republika předávat území severního 

Afghánistánu pod správu afghánských bezpečnostních složek. Na konci roku 2012 

byla zahájena čtvrtá fáze předávání zodpovědnosti, a tím byly předány všechny severní 

regiony pod německou správou do afghánských rukou. Všech pět fází předávání 

zodpovědnosti má být ukončeno do konce roku 2014. Od roku 2015 tak budou za 

bezpečnost v zemi zodpovídat afghánské bezpečnostní síly.   
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5. Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývá působením Bundeswehru 

v Afghánistánu v rámci mise ISAF. Hlavním cílem bylo analyzovat spojitost mezi 

rétorikou zahraničně - politických aktérů v otázce působení německých ozbrojených 

sil v rámci mise ISAF a konceptem civilní mocnosti, který je jedním z ideálních 

příkladů teorie rolí.  

Pro analýzu chování zahraničně - politických aktérů byly sestaveny tři hlavní 

kategorie, a to vůle podílet se na mezinárodních vztazích, vzdání se autonomie a 

zájmově nezávislé prosazování norem. Kritéria spadající do těchto skupin poskytla 

výzkumný rámec pro analýzu řečových aktů a vládních dokumentů. K analýze byly 

použity vládní návrhy k prodloužení mandátů ISAF, plenární protokoly ze Spolkového 

sněmu a prohlášení spolkových ministrů na konferencích či v novinových 

rozhovorech. Do zkoumání jsem použila řečové akty jak vládních (CDU/CSU, FPD), 

tak opozičních stran (SPD, Bündnis 90/ Die Grünen). Tyto politické strany se účastnily 

diskuze o působení Bundeswehru v Afghánistánu, z větší části hlasovaly i pro 

prodlužování mandátů ISAF, a přispěly tím k formování postoje Spolkové republiky 

k celé misi. Pro vyhodnocování postojů spolkových poslanců jsem do zkoumaných 

řečových aktů zahrnula všechny proslovy přednesené na půdě Spolkového sněmu 

s výjimkou projevů členů strany Die Linke. Strana Die Linke zásadně odmítá jakékoli 

nasazení ozbrojených sil v zahraničí. Z tohoto důvodu se nezúčastnila konstruktivní 

diskuze o mandátech ISAF.  

V následujících odstavcích budou shrnuty výsledky analýzy a budou 

zodpovězeny stanovené otázky.  

Na základě projevů zahraničně – politických aktérů během období nové 

strategické koncepce se často poukazovalo na iniciativu spolkové vlády při organizaci 

mezinárodních konferencí. Například londýnské, kterou navrhlo Německo spolu 

s Francií a Velkou Británií, dále pak i konference v Bonnu, kdy se Německo po deseti 

letech opět stalo hlavním místem při rozhodování o pomoci Afghánistánu i po 
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odchodu vojsk. V rámci řečových aktů spolkových poslanců nenalezneme žádné 

tendence ani snahy převzít vedoucí roli při řešení situace v Afghánistánu. Zároveň se 

často poukazuje na nutnost přijmout mezinárodní odpovědnost nejenom při přípravě 

konferencí, ale i účasti na následující operaci NATO v transformačním období. Cílem 

má být stabilizace Afghánistánu a následně jeho osamostatnění.  

Aspekty civilní mocnosti nalezneme i ve snaze Spolkové republiky působit jako 

prostředník při řešení problémů, při navrhování konceptů a iniciativ k řešení situace 

v Afghánistánu, a také v důrazu na prosazování vojensko-civilní spolupráce. Na 

základě zjištěných údajů můžeme konstatovat, že se Spolková republika v rámci nové 

strategické koncepce ISAF podílí na utváření mezinárodních vztahů a působí jako 

iniciátor. 

Spolková republika po celou dobu působení v Afghánistánu trvala na 

legitimizaci mise OSN, popřípadě NATO, a to nejen pro současnou misi ISAF, ale i 

následné operace, které se Německo zavázalo zúčastnit. Spolková republika byla 

ochotná vzdát se autonomního jednání a vystupovat jako kolektivní aktér. Spolkoví 

poslanci během celého vládního období CDU/CSU – FPD poukazovali na nutnost 

solidarity s mezinárodními partnery. To se nejvíce projevovalo ve společné koordinaci 

odchodu mezinárodních bezpečnostních sil ISAF, když poslanci vládní koalice 

odmítali urychlený odchod německých jednotek ze země. 

Německo vystupovalo jako spolehlivý aktér a partner a koordinovalo kroky 

s dalšími státy působícími v misi ISAF. Projevilo se to jednoznačně např. v otázkách 

postupného předávání zodpovědnosti nebo přípravou transformační fáze po roce 2014. 

Zároveň odmítali zahraničně-političtí aktéři Spolkové republiky autonomní 

jednání nejenom ze strany Německa, ale i dalších aktérů působících v Afghánistánu. 

Z tohoto důvodu bylo kritizováno jednostranné jednání Spojených států amerických. 

Jedním z nejdůležitějších témat spolkových poslanců byla i otázka bezpečnosti 

nejen v Afghánistánu, ale i v celém mezinárodním společenství. To je důvod, proč 

Německo podporovalo a nadále podporuje výcvik Afghánské národní policie, jejímž 

úkolem bude zajištění bezpečnosti v zemi. Na základě zjištěných údajů můžeme 
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stanovit, že Spolková republika kladla v rámci nové strategické koncepce ISAF důraz 

na kolektivní jednání a mezinárodní spolupráci. Německo působilo jako 

supranationalistický a kolektivní aktér, jehož cílem bylo odmítání autonomního 

jednání a zajištění kolektivní bezpečnosti.  

Spolkoví poslanci v rámci diskuzí zdůrazňovali podporu při výstavbě 

demokratického a právního státu a zajištění stability Afghánistánu. Nejenom principy 

demokracie, ale také hospodářský a sociální rozvoj jsou cílem Německa v 

Afghánistánu. Poslanci kladli velký důraz i na univerzální hodnoty, jakými jsou 

ochrana lidských a hlavně ženských práv. Zajištění rovnoprávného postavení žen ve 

společnosti a možnosti jejich vzdělávání totiž patří k hlavním úkolům civilní mocnosti. 

Ochrana lidských práv patřila k prioritám v rámci nové strategické koncepce. Z 

důvodu, že existují pochybnosti, zda po odchodu mezinárodních jednotek nebudou 

práva porušována jako v období vlády Talibánu. Na základě vyhodnocení postojů 

spolkových poslanců můžeme označit zahraniční politiku Německa za hodnotově 

orientovanou zahraniční politiku, která se snaží o prosazování univerzálních hodnot, 

jakými jsou ochrana lidských práv, podpora demokracie a právního státu. 

Obsahová analýza 108 řečových aktů poslanců Spolkového sněmu ukázala, že 

Německo i během vlády koalice CDU/CSU-FPD se v otázce působení Bundeswehru 

v rámci nové mise ISAF jeví jako ideální příklad civilní mocnosti. Největší důraz 

v celé nové strategické koncepci byl kladen na spolupráci v rámci mezinárodního 

společenství, protože jenom tak je možné dosáhnout optimálních výsledků. 

Analýzy provedené v diplomové práci potvrzují, že Spolková republika 

Německo se chová v rámci mise ISAF v Afghánistánu chová jako ideální příklad 

civilní mocnosti. 
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6. Summary 

The diploma thesis deals with deployment of German army within ISAF 

strategy in Afghanistan. The main goal was the analysis of coherence between 

addresses of foreign politics actors and the concept of civil power. For the analysis 

were created three categories: willingness to create the international relationships, 

renunciation of autonomy and assertion of interest - independent standards. In these 

three categories were defined criteria for analysis of speech acts and government´s 

documents. For analysis were used speech acts of government´s and opposition’s 

parties, except the party die Linke.  

 The initiative of German government was highlighted in the addresses, 

especially the role of German in organisation of international conference in London or 

in Bonn. Furthermore was emphasized the necessity of acceptation of international 

responsibility.  

 Germany was willing to give up the independence of action and act as a 

collective actor. The main goal was coordination of withdrawal of troops with other 

states in Afghanistan and also the support for the transitional phase after 2014.   

 The German representatives highlighted in the discussion the support of 

democracy, law states and stability of Afghanistan. Moreover the promotion of human 

rights was one of the most important goals of German foreign politics actors.  

 The analysis in the diploma thesis show that Germany is acting in Afghanistan 

as a civil power.  
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Seznam použitých zkratek 

ANP – Afghánská národní policie (Afghan National Police) 

ANCOP - Afghánská národní civilní pořádková policie (Afghan National Civil Order 

Police) 

ANA - Afghánská národní armáda (Afghan National Army) 

ANDS - Afghánskou národní rozvojovou strategii (Afghanistan National Development 

Strategy) 

CDU/CSU - Křesťanskodemokratická unie Německa (Christlich Demokratische Union 

Deutschlands)/ Křesťansko-sociální unieCSU (Christlich-Soziale Union)  

EUPOL – Policejní mise EU v Afghánistánu (European Union Police Mission in 

Afghanistan) 

FPD - Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei) 

ISAF - Mezinárodní bezpečnostní podpůrné sily (International security assistance 

force) 

NATO - Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě  

OEF - Operace Trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom) 

OSN – Organizace spojených národů  

PRT - Provinční rekonstrukční tým (Provincial Reconstruction Team) 

PRTF - Mírový a reintegrační nadační fond (Peace and Reintegration Trust Fund) 

QRF - Rychlá zásahová jednotka (Quick Reaction Force) 

SPD - Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Army
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v prosinci 2009 

Témata Počet výskytu Počet výskytu v % 

Ovlivňování a utváření MV 5 4,09 

Zajištění bezpečnosti a mírového prostředí 33 27,05 

Partner, Solidarita 27 22,13 

Ochrana lidských práv 6 4,91 

Demokracie, Právní stát 6 4,91 

Zajištění vlastní bezpečnosti 12 9,84 

Předání zodpovědnosti 11 9,02 

Odchod vojsk ze země 22 18, 03 

 

Příloha č. 2 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v únoru 2010 

Témata Počet výskytu Počet výskytu v % 

Ovlivňování a utváření MV 5 4,09 

Zajištění bezpečnosti a mírového prostředí 22 18,03 

Partner, Solidarita 11 9,02 

Ochrana lidských práv 14 11,48 

Demokracie, Právní stát 7 5,74 

Zajištění vlastní bezpečnosti 7 5,74 

Předání zodpovědnosti 23 18,85 

Odchod vojsk ze země 33 27,05 
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Příloha č. 3 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2011 

Témata Počet výskytu Počet výskytu v % 

Ovlivňování a utváření MV 7 4, 96 

Zajištění bezpečnosti a mírového prostředí 14 9, 93 

Partner, Solidarita 12 8,51 

Ochrana lidských práv 19 13,48 

Demokracie, Právní stát 10 7, 09 

Zajištění vlastní bezpečnosti 9 6,38 

Předání zodpovědnosti 30 21,28 

Odchod vojsk ze země 40 28,37 

 

Příloha č. 4 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2012 

Témata Počet výskytu Počet výskytu v % 

Ovlivňování a utváření MV 2 2,5 

Zajištění bezpečnosti a mírového prostředí 12 15 

Partner, Solidarita 11 13,75 

Ochrana lidských práv 16 20 

Demokracie, Právní stát 6 7,5 

Zajištění vlastní bezpečnosti 3 3,75 

Předání zodpovědnosti 12 15 

Odchod vojsk ze země 18 22,5 
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Příloha č. 5 - Hlavní témata diskuze při prodlužování mandátu ISAF v lednu 2013 

Témata Počet výskytu Počet výskytu v % 

Ovlivňování a utváření MV 2 1,51 

Zajištění bezpečnosti a mírového prostředí 35 26,52 

Partner, Solidarita 32 24,24 

Ochrana lidských práv 10 7,58 

Demokracie, Právní stát 6 4,55 

Zajištění vlastní bezpečnosti 13 9,85 

Předání zodpovědnosti 11 8,33 

Odchod vojsk ze země 23 17,42 

 


