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Abstrakt 

Cílem této práce je zodpovědět otázku, jak a proč intervenuje v novém tisíciletí Francie 

v subsaharské Africe. Toto území představovalo klíčovou oblast francouzského 

koloniálního impéria, těsné vzájemné vztahy si s ním Francie udržela také po 

dekolonizaci, mimo jiné i pomocí četných vojenských zásahů. Bezpečnostní a obranná 

politika vůči subsaharské Africe prošla od 90. let postupnými změnami, Francie se 

začala zapojovat do multilaterálních mírových operací a mimo svou tradiční sféru vlivu. 

Od roku 2003, kdy Evropská unie podnikla první operaci na africkém kontinentu, se 

drtivá většina jejích zásahů odehrává v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky 

EU. Ve zkoumaném období 2003-2012 se jednalo o dvanáct započatých operací, ze 

kterých byly pro tento výzkum vybrány všechny čtyři vojenské mise: operace Artemis 

v Demokratické republice Kongo v roce 2003, EUFOR RD Congo tamtéž v roce 2006, 

EUFOR Tchad/RCA v Čadu a Středoafrické republice v letech 2008-2009 a námořní 

operace EU NAVFOR Atalanta u břehů Somálska zahájená v roce 2008. Práce zkoumá 

pomocí srovnání těchto případů motivy, které Francii vedou k zásahům v subsaharské 

Africe a k upřednostnění multilaterálního typu operace. Tyto motivy jsou posuzovány 

v kontextu historie francouzských intervencí na kontinentu, na Francii práce nahlíží jako 

na racionálního aktéra, který si vybírá nejvýhodnější cestu, jak dosáhnout svých cílů. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The aim of this thesis is to answer how and why France intervenes in the new 

millennium in Sub-Saharan Africa. This region represented the pivotal part of French 

colonial empire and France maintained close mutual relationship even after 

decolonization, partly due to the numerous military interventions. Security and defence 

policy towards Sub-Saharan Africa underwent gradual changes since the 1990s‘, France 

started to participate in multilateral peace operations and outside its traditional sphere of 

influence. Since 2003, when the European Union launched the first operation on the 

African continent, the vast majority of French interventions takes place within the 

Common Security and Defence Policy of the EU. There were twelve new operations in 

the examined period 2003-2012, from which four military missions were selected for 

the purpose of this research: Operation Artemis in the Democratic Republic of Congo in 

2003, EUFOR DR Congo ibidem in 2006, EUFOR Chad/CAR in Chad and Central 

African Republic from 2008 to 2009 and naval operation EU NAVFOR Atalanta 

launched by the coast of Somalia in 2008. The thesis compares these cases in order to 

analyse motives which lead France to intervene in Sub-Saharan Africa and to prefere 

multilateral type of operation. The motives are assessed in the context of the history of 

French interventions on the continent, the thesis views France as a rational actor who 

chooses the most profitable way to achieve its goals. 
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Úvod 

Afrika se v novém tisíciletí dostala po útlumu na počátku 90. let opět do centra 

pozornosti, zapojily se zde už nejen bývalé koloniální mocnosti a USA, ale také noví 

hráči, zejména Čína, Indie a Brazílie. Vztahy s kontinentem rozvíjí a posiluje také 

Evropská unie, která je soustředí do čtyř hlavních oblastí – ekonomické (respektive 

obchodní), rozvojové, bezpečnostní a stále významnější politické oblasti. Bezpečnostní 

dimenze hraje zcela klíčovou roli i pro všechny ostatní a na mezinárodní scéně panuje 

silná shoda v tom, že bezpečnost je základním předpokladem rozvoje. Tvrzení lze 

rozšířit v tom smyslu, že bez zajištění míru a bezpečnosti nejen nedojde k rozvoji, ale 

podstatně se ztíží i ekonomická a politická spolupráce. Proto tato práce vnímá právě 

operace k zajištění bezpečnosti afrických států jako vysoce aktuální a důležité téma. 

Pozice Francie v této problematice je zcela zásadní, do jisté míry unikátní a velmi 

zajímavá. Představuje jednoho z nejsilnějších členů Evropské unie s významnými 

vojenskými kapacitami, nehledě na její členství v Radě bezpečnosti OSN a mnoha 

dalších mezinárodních organizacích. Má velký vliv na utváření evropské bezpečnostní 

politiky, o jejíž rozvoj se aktivně zasazuje, a zároveň úzké vazby na africký kontinent    

a zájem se zde angažovat. Role Francie a její motivy pro účast v evropských operacích 

v Africe tak mohou zásadně ovlivnit celou jednu oblast politiky EU – Společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP
1
). 

Francie má k subsaharské Africe skutečně specifický vztah, který lze jen obtížně 

nalézt u jiné bývalé koloniální velmoci. Ke konci 19. století se stala druhou největší 

koloniální mocností hned za Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, 

mezi dvěma světovými válkami se její panství rozkládalo na více než 12 milionech 

čtverečních kilometrech. První vlnu dobývání území Francie započala v 17. století, kdy 

získala a později zase ztratila především oblasti v Severní Americe. V roce 1830 Francie 

zahájila dobývání Alžírska a tento rok bývá také považován za počátek druhé vlny 

koloniální expanze, která se vystupňovala po trpké porážce v prusko-francouzské válce 

a nastolení Třetí republiky v roce 1871.
2
 Kromě Indočíny představoval hlavní dějiště 

nové expanze právě africký kontinent, obzvlášť jeho subsaharská část. Na počátku 20. 

století pak vznikly v Africe dva velké francouzské administrativní celky – Francouzská 

                                                 
1 
Lisabonská smlouva v roce 2009 změnila původní název Evropská bezpečnostní a obranná politika na 

Společnou bezpečnostní a obrannou politiku; tato práce používá konzistentně současný název i pro 

předchozí období. 
2
 André Maurois, Dějiny Francie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994), 404-7. 
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západní Afrika a Francouzská rovníková Afrika. První z nich se táhl od dnešní 

Mauretánie přes Senegal, Mali, Guineu, Pobřeží slonoviny, Niger a Burkinu Faso až 

k Beninu, druhý zahrnoval území dnešního Gabonu, Konga, Středoafrické republiky a 

Čadu. Francie rovněž získala kontrolu nad celým Alžírskem, které přičlenila 

k metropoli v podobě tří departementů, v roce 1881 získala protektorát nad Tuniskem a 

roku 1912 nad Marokem. Mezi francouzské državy v Africe patřily také Madagaskar a 

Džibutsko, po druhé světové válce jí bylo přiděleno dříve německé Togo.
3
 Mapa číslo 1 

ukazuje francouzské koloniální panství v době jeho největšího rozmachu 

v meziválečném období a jeho rozčlenění do dvou hlavních administrativních celků.   

 

Mapa č. 1: Francouzské koloniální panství v meziválečném období (Zdroj: vlastní mapa.4) 

 

Francie se při správě svých kolonií snažila uplatňovat model přímé vlády            

a kulturní asimilace. Přestože praxe se od teoretického ideálu mnohdy lišila, 

zamýšleným cílem bylo spravovat území za pomoci francouzských koloniálních 

úředníků a nikoliv nepřímo skrze tradiční africké vládce. Koncept asimilace souvisel 

s představou, že Francouzi v dobytých územích provádějí „civilizační misi“ (mission 

                                                 
3
 Maurois, Dějiny Francie, 404-407. 
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civilisatrice), přičemž pomocí svého jazyka, kultury a vzdělávání asimilují své poddané 

a přemění je na „černé Francouze“.
5
  

Kolonie pro Francii nepředstavovaly pouze rozšiřování vlastní kultury                 

a civilizace, přístup k zahraničním trhům a nerostnému bohatství, ale především zdroj 

prestiže, atribut velmocenského postavení, který jí zajišťoval i přes její neslavnou roli 

ve druhé světové válce významné postavení v mezinárodních vztazích včetně křesla 

v Radě bezpečnosti OSN. Když ji pak okolnosti donutily v 50. a 60. letech postupně 

dekolonizovat, byla odhodlána si alespoň v Africe, respektive její subsaharské části, 

svůj vliv udržet. Ve formální rovině zachovala takzvanou zónu franku (zone franc), díky 

které udržovala monetární spolupráci s bývalými africkými koloniemi prostřednictvím 

parity a konvertibility franku CFA
6
, který používaly jako měnu, a francouzského franku. 

Zajišťovala také „technickou asistenci“ – francouzské pracovníky a poradce, kteří měli 

podpořit rozvoj nových států zejména v oblasti školství, administrativy, infrastruktury    

a ekonomiky.
7
 Pro tuto práci nejzásadnější rovinu spolupráce tvořila spolupráce 

vojenská, které se dále věnuje. Francie zachovala ve frankofonní Africe své vojenské 

základny a uzavřela s bývalými koloniemi množství bilaterálních dohod, v rámci nichž 

vysílala vlastní vojenské a policejní spolupracovníky a zároveň je využívala 

k ospravedlnění vojenských zásahů v těchto státech.
8
  

Pomocí nich udržovala u moci spřízněné režimy a zajistila si tak přístup ke 

strategickým surovinám a dalším výhodám. Intervence měly unilaterální charakter a 

jejich počet dosáhl jen během Studené války nejméně tří desítek případů. Spolu s celou 

francouzskou africkou politikou také postupně sklízely čím dál větší mezinárodní i 

domácí kritiku.
9
 Pro praktiky a politické, vojenské i ekonomické mechanismy, kterými 

Francie udržovala svůj vliv v subsaharské Africe, se vžil pojem Françafrique 

propojující slova Francie a Afrika.
10

 Vzájemná propojenost obou prostředí 

                                                                                                                                               
4
 Pozn.: část Kamerunu při hranicích s Nigérií spravovala Velká Británie, naprostá většina území ovšem spadala pod 

nadvládu Francie. 
5
 
5
 Douglas A. Yates, „France, the EU and Africa“, in: The EU and Africa. From Eurafrique to Afro-

Europa, eds. Adekeye Adebajo a Kaye Whiteman (London: Hurst & Company, 2012), 317-318. 
6
 CFA je zkratka pro dva druhy franku, z nichž jeden nebo druhý bývalé francouzské kolonie používaly. Označuje 

Communauté financière africaine – Africké finanční společenství a Coopération financière en Afrique centrale – 

Finanční spolupráci ve střední Africe. 
7
 François Gouttebrunne, „La France et l’Afrique: le crépuscule de l’ambition stratégique?“, Politique étrangère 4 

(2002), 1036, http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_4_02_Gouttebrune.pdf. Staženo 30. dubna 

2013. 
8
 Ibid. 

9
 Pierre Pascallon, La politique de sécurité de la France en Afrique (Paris: L’Harmattan, 2004), 27. 

10
 Assane Thiam, „La politique africaine de Nicolas Sarkozy: rupture ou continuité?“, Politique étrangère 

4 (2008), 877, http://www.cairn.info (staženo 30. dubna 2013). 
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představovala skutečně klíčový element. Kromě formální spolupráce, jejímž 

příznačným rysem byly velmi úzké osobní vazby vrcholných francouzských 

představitelů a hlav afrických států, zde totiž fungovala celá zákulisní síť 

klientelistických obchodních a politických vazeb. 

Období 90. let přineslo velké změny na mezinárodní scéně, především rozpad 

bipolárního uspořádání světa. V novém kontextu přestala být dosavadní africká politika 

ospravedlnitelná, ránu do vazu jí zasadilo zejména zapojení Francie do událostí krvavé 

genocidy ve Rwandě v roce 1994. Bylo evidentní, že Paříž nemůže pokračovat tak, jak 

byla zvyklá.
11

 V novém tisíciletí se vynořila jako země, která vyznává 

multilateralismus
12

 a europeanizaci
13

, vojenské zásahy v subsaharské Africe provádí 

převážně v rámci operací Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie nebo 

Organizace spojených národů, navíc vždy v souladu s rezolucemi OSN, případně se 

souhlasem Africké unie. Kromě toho se jednalo o mise, které sloužily k udržení nebo 

znovunastolení míru (takzvaný peacekeeping a peacemaking).
14

 

Před autory, kteří se zabývají francouzskou africkou politikou a její vojenskou 

složkou, tak vyvstala zásadní otázka – jak hluboká a opravdová je proměna, kterou 

                                                 
11

 Editions Karthala, „«La fin du pacte colonial ?» La politique africaine de la France sous J. Chirac et après“, 

Politique africaine 1, 105 (2007), 10-13, http://www.cairn.info (staženo 28. března 2013). 
12

 Multilateralismus chápe tato práce v souladu s definicí Johna Ruggieho jako způsob, jak koordinovat 

vztahy mezi třemi a více státy, mezi nimiž dochází k nastavení základních principů spolupráce a 

všeobecných zásad chování. 

John G. Ruggie, „Multilateralism: The Anatomy of an Institution“, International Organization 46, 3 

(1992), 565-66, 571. 

Podle Rainera Baumanna může mít multilateralismus tři různé funkce: může se jednat o zvyk, výsledek 

vžitých norem, principů, politické kultury a identity; nebo strategii, jak získat, posílit a/nebo promítat 

vlastní vliv; případně způsob budování důvěry u partnerů. V případě Francie je multilateralismu v souladu 

s níže vysvětlenými teoretickými východisky práce přisouzena druhá a třetí funkce. 

Rainer Baumann, „The Transformation of German Multilateralism: Changes in the Foreign-Policy 

Discourse since Unification“, German Politics and Society 20, 4 (2002), 12-15.  
13

 Koncept europeizace je zde používán ve smyslu široce uznávané definice Claudia Radaelliho, který ji 

charakterizuje tak, že „sestává z procesů a) utváření, b) rozšiřování a c) institucionalizace formálních a 

neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, „způsobů uspořádání různých záležitostí“ 

a sdílených hodnot a norem, které se nejprve definují a konsolidují v rámci politických procesů EU a 

následně dochází k jejich inkorporaci do logiky domácího (národního a subnárodního) diskurzu, 

politických struktur a veřejných politik.“ 

Claudio M. Radaelli, „Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change“, European 

Intergation online Papers 4, 8 (2000), 3-4, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm (staženo 8. června 

2014). 

Co se týče otázky směřování procesu europeizace, je zde pojato jako postupující z úrovně států nahoru 

(takzvaně bottom-up), národní státy jsou tedy hlavními aktéry a iniciátory změn, snaží se skrze EU 

dosáhnout vlastních cílů, zejména ty silnější do ní projektují vlastní ideje, preference a modely. 

Reuben Y. Wong, Europeanization of French Foreign Policy. France and the EU in East Asia (New 

York: Palgrave MacMillan, 2006), 7-10. 
14

 Roland Adjovi, „La politique africaine de la France“, 428-429, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001380.pdf (staženo 30. dubna 2013). 

Shaun Gregory, „The French Military in Africa: Past and Present“, African Affairs 99 (2000), 440-442. 

http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm


   

 

6 

  

Francie prošla? Jedná se pouze o proměnu diskurzu a kosmetické úpravy, které tuto 

politiku učiní přijatelnější pro mezinárodní i domácí veřejnost, nebo o skutečnou 

systémovou změnu zahraničně-politického jednání Francie? Odpověď na tuto otázku, ke 

které už se vyjádřilo mnoho jiných autorů, není však zcela cílem této práce, přestože při 

výzkumu hraje důležitou roli. 

Cílem výzkumu je analyzovat, jak a proč intervenuje v současnosti Francie 

v subsaharské Africe. Práce hledá její motivy pro účast v afrických operacích                 

a uplatňuje přitom teoretické východisko racionální volby, operace proto chápe jako 

výsledek francouzských zájmů a preferencí. Zaměřuje se na vojenské mise, kterých se 

Francie účastnila v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU v letech 2003-

2012, respektive na čtyři konkrétní případy, které tvoří vícepřípadovou studii. Ověřuje 

dvě spolu související hypotézy – první z nich tvrdí, že Francie se řídí při účasti a výběru 

typu intervence logikou výhodnosti, podle druhé hrají nově při rozhodování významnou 

roli její evropské zájmy. To znamená, že oproti předchozímu období, kdy důvodem pro 

intervence byly motivy týkající se vztahů Francie s Afrikou, jsou dnes pro ni 

přinejmenším stejně důležité, ne-li důležitější, motivy spjaté s jejím postavením a zájmy 

v rámci EU. Práce se odchýlila od původního záměru zkoumat pomocí vícepřípadové 

studie na operacích EU spolupráci Francie a Velké Británie v bezpečnostní politice 

v Africe. Téma se ukázalo jako příliš komplexní pro omezený rozsah diplomové práce.  

První část se věnuje analýze literatury, respektive rozboru diskuze, která se         

o daném tématu vede. Dále objasňuje teoretická východiska, skrze než na téma nahlíží, 

metodologické zpracování, výběr případů a jejich členění. Druhá kapitola se zabývá 

vojenskou spoluprací Paříže s africkými státy, analyzuje, jakou roli v ní hrály 

intervence, a ve stručnosti zkoumá motivy, typ a geografické rozložení intervencí 

v letech 1958-2002. Třetí kapitola věnuje období 2003-2012 a analyzuje celkem čtyři 

vojenské operace EU v subsaharské Africe, kterých se Francie účastnila. U každé z nich 

popisuje krátce situaci v zemi zásahu, reakci mezinárodní scény a roli, kterou Francie 

sehrála při organizaci a implementaci operace EU. Následuje analýza jejích motivů       

a rozbor oficiálního diskurzu, ve kterém práce hledá jejich případné potvrzení. 

Motivy či preference, které určují zahraničně-politické kroky Francie v novém 

tisíciletí, odrážejí francouzské národní zájmy a vycházejí zjednodušeně ze tří různých, 

ale navzájem propojených okruhů vztahů. Jedná se o postavení Francie na světové 

scéně, v rámci Evropské unie a v Africe. Každý ze zmíněných okruhů by vystačil 

přinejmenším na samostatnou knihu, protože ale nejsou samy o sobě hlavním tématem 



   

 

7 

  

této práce, jsou stručně nastíněny pouze v hlavních rysech. Autorka si je vědoma, že 

toto zjednodušené podání není univerzálně přijímaným výkladem, ani zcela neměnnou 

konstantou, vychází ale z relativní shody ohledně daných okruhů, která v odborné 

literatuře existuje. 

Ve světě je Francie v současnosti mocností střední velikosti, její ambice však 

mají globální rozměr a její velikost přesahují. Představa velikosti Francie (grandeur)     

a určité její mise ve světě se objevuje u generála de Gaulla, zakladatele současné          

5. republiky, jehož ideje se od té doby prolínají francouzskou politikou a rezonují           

i v novém tisíciletí.
15

 Přestože doba její největší slávy dávno pominula, Francie se snaží 

být globálně přítomná ve světě, drží si pozice v důležitých mezinárodních organizacích 

(především křeslo stálého člena Rady bezpečnosti OSN), patří také do úzkého klubu 

vlastníků jaderných zbraní. Francouzským zájmem je udržet si i přes méně příznivé 

podmínky co nejsilnější pozici na mezinárodní scéně.
16

 

Podstatnou složku, která ovlivňuje francouzské zahraničně-politické                    

a bezpečnostní kroky, tvoří vztah ke Spojeným státům a jejich případné hegemonii. 

Francie sice patří k zakládajícím členům NATO, od dob generála de Gaulla ale 

přistupovala k euroatlantickému partnerství velmi skepticky, vnímala jej jako nástroj 

velmocenské politiky USA, v 60. letech dokonce opustila jeho integrované vojenské 

velení.
17

 Jistá nedůvěřivost a nechuť k velmocenské politice Spojených států se stala 

s určitými výkyvy de facto konstantou francouzské zahraniční politiky. Prezident Chirac 

se snažil nepříliš úspěšně přiblížit Francii k NATO, po teroristických útocích z 11. září 

se i ve Francii rozšířila solidarita s USA, aby vzájemné vztahy zanedlouho zchladila 

francouzská kritika jejich unilaterální politiky a odmítnutí připojit se k intervenci 

v Iráku.
18

 Ani nástup prezidenta Sarkozyho, který se zdál ochoten nastolit novou éru 

vztahů, nerozptýlil zcela pochybnosti Francie, přestože se vrátila do integrovaného 

                                                 
15

 Jacques Dalloz, La France dans le monde (Paris: Armand Colin, 2004), 148-149. 
16

 Robert Frank, „La France et son rapport au monde au XX
e
 siècle“, Politique étrangère 3-4 (2000), 827-

828. 

Fréderic Charillon, „La politique étrangère de la France. D’une puissance de blocage à une puissance de 

proposition?“, Études 4 (2005), 449. 
17

 Andréani, „Europe de la Défense: y a-t-il encore une ambition française?“, Politique étrangère  4 

(2002), 984-985. 
18

 Loïc Hennekinne a Joseph Fitchett, „La relation franco-américaine après le 11 septembre 2001“, in: 

„La politique étrangère de la France après 2002“, ed. Pascal Boniface,  La revue internationale et 

stratégique 45 (Paris: Presses Universitaires de France, 2002), 13-20. 

Thierry de Montbrial a Philippe Moreau Defarges, „France. Politique étrangère et cohabitation“ (Institut 

française des relations internationales, 2003), 267-

268, http://www.ifri.org/files/RAMSES_2003/RAMSES_03_France.pdf (staženo 7. října 2014). 

http://www.ifri.org/files/RAMSES_2003/RAMSES_03_France.pdf
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velení NATO.
19

 Vztah k USA může být proměnlivý, Francie nového tisíciletí si však 

přeje multipolární svět a podporuje multilateralismus, který jí pomáhá držet krok; jejím 

cílem je tedy vyvážit moc Spojených států, které zatím stále představují největší 

současnou velmoc.
20

  

Druhý okruh vztahů se váže k postavení a roli Francie v rámci Evropské unie. 

Paříž vnímá EU do velké míry jako organizaci znásobující její vliv na mezinárodní 

scéně, který už zdaleka nedosahuje takové úrovně jako v předchozích stoletích, kdy byla 

považována za světovou velmoc. Situaci dobře vystihují slova bývalého francouzského 

premiéra Raffarina (2002-2005), který v projevu v roce 2004 prohlásil: „Francie je 

hnací silou, protože je důvěryhodná. Evropa dělá pokroky, Evropa je na vzestupu. 

Evropa ohromně rozšiřuje vliv Francie. Evropa je pro Francii dobrá.“
21

 

 Jejím zájmem je proto posílení pozice Evropské unie jako globálního aktéra       

a s tím související důraz na rozvoj evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Tyto 

charakteristiky spadají do její nepřesně definované představy Europe puissance, 

evropské mocnosti v multipolárním světě, která je prosta amerického vlivu. Zároveň ale 

její síla a jednota ponechává prostor národní suverenitě a jisté autonomii. Silná 

Evropská unie má posloužit jako nástroj k vyvažování hegemonie USA.
22

 Toto cítění 

demonstrují například slova bývalého francouzského ministra zahraničí Huberta 

Védrina (1997-2002), který pronesl, že Evropa je nejlepší odpovědí na globalizaci         

a přemíru vlivu jediné supervelmoci – Spojených států.
23

 

Francie tradičně prosazuje posílení a rozvoj Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky a zejména pak Společné obranné a bezpečnostní politiky EU, zároveň se jejich 

formování snaží co nejvíce ovlivnit, čehož může docílit vzhledem ke svému postavení 

v Unii a mezivládnímu charakteru evropské bezpečnostní politiky. SBOP a vize Europe 

Défense, Evropy, která zasahuje ve světě jako silný bezpečnostní aktér, pro ni 

                                                                                                                                               
Fréderick Charillon, „Politique étrangère de la France: l’heure de choix“, Politique étrangère 1 (2007), 

142-143. 
19

 Např. Hervé de Charette, „Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France: entre changement et 

continuité“, La revue internationale et stratégique 70, 2 (2008), 11, http://www.cairn.info/revue-

internationale-et-strategique-2008-2-page-7.htm (staženo 10. října 2013). 
20

 Montbrial a Moreau Defarges, „France. Politique étrangère et cohabitation“, 267. 
21 

Jean-Pierre Raffarin, „World stability - Europe and defence“ (projev na Institut des hautes études de 

défense nationale, Paříž, 1. října 2004)  http://www.ambafrance-uk.org/World-stability-Europe-and-

defence (staženo 22. října 2014). 
22

 Bastien Irondelle, „European Foreign Policy: The End of French Europe?“, European Integration 30, 1 

(2008), 154-156. 
23 

Sally McNamara, „Executive Summary: Shaping the NATO-EU Relationship: What the U.S. Must Do“ 

(The Heritage Foundation, 2008), op. cit.,  http://www.heritage.org/research/europe/bg2195es.cfm 

(staženo 8. ledna 2013). 

http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2008-2-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2008-2-page-7.htm
http://www.heritage.org/research/europe/bg2195es.cfm
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představuje velké a důležité téma.
24

 V rámci Evropské unie je pro ni důležitý jednak 

vztah s Německem, který jí zajišťuje pozici u kormidla v rámci silného tandemu 

(přestože se o funkčnosti tohoto partnerství také spekuluje)
25

, jednak vztah s Velkou 

Británií, který Paříži umožnil dále rozvíjet obrannou a bezpečnostní politiku EU díky 

shodě nalezené na společném summitu v Saint Malo v roce 1998. Británie pro Francii 

představuje klíčového partnera nejen v bezpečnostních otázkách, ale i při spolupráci 

v Africe.
26

  

Subsaharskou Afriku většina členských zemí EU nevnímá jako prioritní oblast 

zájmu, Unie by se podle nich měla angažovat hlavně v rozšířeném evropském prostoru. 

Některé (především Německo) se dokonce stavěly silně proti tomu, aby se EU vojensky 

zapojovala do řešení afrických konfliktů. K zemím, které považují africký kontinent za 

důležitou strategickou oblast pro EU, patří zejména bývalé koloniální mocnosti Francie, 

Británie, Belgie, Portugalsko, případně středozemní státy Itálie a Španělsko, které 

vzhledem ke své geografické poloze zajímalo především sousedství severní Afriky.
27

 

Přestože náhled členů EU na africkou problematiku se postupně mění, 

nejaktivnější je v tomto směru stále Francie. S podporou Velké Británie může nejen 

fungovat jako motor evropské bezpečnostní politiky, ale také jejím prostřednictvím 

zůstat přítomná v subsaharské Africe a přitom snížit podezření z intervencionismu či 

neokolonialismu. Africká politika vedená prostřednictvím Evropské unie jednak 

legitimizuje francouzské angažmá na kontinentu zatížené dlouhou a ne vždy zrovna 

pozitivní historií, jednak pomáhá Francii snižovat náklady.
28

  

Také Afrika, třetí okruh vztahů, funguje pro Francii do jisté míry jako znásobení 

jejího vlivu. Po prohrané druhé světové válce zajistily kolonie (převážně africké) návrat 

Francie mezi velmoci, dnes se o ně může opřít například při jednáních v mezinárodních 

organizacích. Důležitým nástrojem se stala Mezinárodní organizace Frankofonie, která 

původně vznikla z iniciativy prezidenta Senegalu Senghora, tuniského prezidenta 

Bourguiby a prezidenta Nigeru Dioriho v roce 1970 jako mezinárodní organizace 

                                                 
24

 „Qu’est-ce-que l’Europe de la défense?“, Ministerstvo obrany Francouzské republiky, 

http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-europe-de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-

de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-de-la-defense (staženo 3. prosince 2014). 
25

 Douglas Webber, „Introduction“, in: The Franco-German Relationship in the European Union, ed. 

Douglas Weber (New York: Routledge, 2005), 2-4. 
26

 Tony Chafer a Gordon Cumming, „Beyond Fashoda: Anglo-French security cooperation in Africa since Saint-

Malo“, International Affairs 86 (2010), 1129-1130. 
27

 Niagalé Bagayoko-Penone, „L’opération Artemis, un tournant pour la politique européenne de sécurité 

et de défense?“, Afrique contemporaine 209, 1 (2004), 103. 
28

 Ibid., 104. 

http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-europe-de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-de-la-defense
http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-europe-de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-de-la-defense/qu-est-ce-que-l-europe-de-la-defense
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založená na sdílení francouzského jazyka a kultury.
29

 Výsadní postavení v ní má právě 

Francie, jako země původu jazyka a kultury, kterou má organizace udržovat a šířit. 

Frankofonie získala zhruba od 90. let také politickou dimenzi, takže může sloužit jako 

fórum i jako základna pro francouzské aktivity v Africe, kde má nejvíce členů. 

Významné fórum představuje také každoroční setkání hlav afrických států                      

a francouzského prezidenta. Frankofonie sdílí některé koncepty, které v současnosti 

vyznává Francie, komunita se semkla především kolem sdíleného konceptu 

multilateralismu.
30

 

Afrika se stala konkurenčním prostředím, kde zápasí o přízeň států kromě 

bývalých koloniálních velmocí i nové mocnosti jako je Čína, Indie či Brazílie. Cílem 

Francie je jednak udržet si vliv v tradičních frankofonních oblastech, ale také ho 

rozšiřovat za hranice této sféry. Navazuje jednak nové bilaterální vztahy, jednak 

podporuje přijímání nových členů do Frankofonie, přestože se v nich třeba 

francouzština používá jen okrajově.
31

 

Francouzsko-africká historie ale má i svoje temné stránky a v zájmu Paříže je 

prezentovat své současné aktivity jako co nejlegitimnější a přijatelné pro domácí            

i mezinárodní veřejnost. K tomu využívá především multilaterální iniciativy, 

mezinárodní a regionální organizace. Příklon k multilateralismu, který se utvrdil za 

Chiraca a dále ho posílila americká unilateralistická politika prezidenta Bushe, je 

přítomný prakticky ve všech zahraničně-politických projevech hlavních francouzských 

představitelů. V rámci něj si však ponechávají výsadní pozici ve vztahu k africkým 

státům, jako ochránce afrických zájmů a jejich advokát na mezinárodní scéně.
32

 

 

 

                                                 
29

 „Cadre stratégique décennal de la Francophonie“, Organisation international de la Francophonie, 3, 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Cadre_strategique.pdf (staženo 23. května 2013). 
30

 Robert Chaudenson, „ La place de la langue française dans la francophonie“, Hérodote 126 (2007), 9-

10. 

Jack Batho, „Le français, la Francophonie et les autres“, Politique étrangère 1 (2001), 172-3, 182. 
31

 Jean-Marc Châtaignier, „Principes et réalités de la politique africaine de la France“, Afrique 

contemporaine 4, 220 (2006), 257. 

Batho, „Le français, la Francophonie et les autres“, 175-176. 
32

 Tony Chafer a Gordon Cumming, „Cinquante ans de politique africaine de la France. Un point de vue 

britannique“, Afrique contemporaine 3, 235 (2010), 57-58. 
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1. Výzkumný rámec 

Následující část se zabývá diskuzí, která se vede v české i zahraniční literatuře   

o tématu francouzské africké politiky a konkrétněji její vojenské politiky v Africe. Snaží 

se určitým způsobem kategorizovat zdroje a uvést vlastní přístup práce a její přínos. 

Ustavuje také teoretická východiska, jimiž se práce řídí; jedná se o teorii racionální 

volby a koncept národního zájmu. Následně osvětluje metodologické zpracování, výběr 

případů, se kterými dále pracuje, a jejich vnitřní členění. 

1.1 Analýza literatury 

Téma francouzské africké politiky, ať už obecně nebo se zaměřením na její 

bezpečnostní, respektive vojenskou stránku, tvoří relativně častý námět francouzské 

odborné literatury a objevuje se i v dílech anglicky píšících autorů. Podstatně 

skromnější, až téměř zanedbatelné, je ovšem jeho zpracování v českém akademickém 

prostředí. Patrně nejvýraznějším odborníkem na Afriku je v současnosti Jan Záhořík
33

, 

hrstka dalších českých autorů, která se věnuje Africe, se zabývá například vztahy České 

republiky či Československa s francouzskou Afrikou (O. Horký
34

, P. Zídek a K. 

Sieber
35

), nebo politologickými otázkami (V. Fiala
36

, M. Gedlu
37

), krátké články 

zaměřené na Afriku z různých perspektiv se místy objevují v časopise Mezinárodní 

politika a výjimečně v časopise Mezinárodní vztahy vydávanými Ústavem 

mezinárodních vztahů
38

. Francouzsko-africké vztahy blíže zkoumá například Eliška 

Tomalová
39

, která se soustředí kromě kulturní diplomacie také na frankofonii                 

a francouzské koloniální dědictví, část zaměřenou na francouzsko-africké vztahy lze 

najít také v Záhoříkově knize Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře 

                                                 
33

 Např. Jan Záhořík, Ohniska napětí v subsaharské Africe (Praha: Karolinum, 2012); Jan Záhořík, Dějiny 

Rwandy a Burundi (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012); nebo Jan Záhořík, „Mezinárodní 

souvislosti těžby ropy v Africe“, Středoevropské politické studie 4 (2009), 284-306. 
34

 Ondřej Horký, „Subsaharská Afrika v české zahraniční politice“, in: Česká zahraniční politika v roce 

2012: Analýza ÚMV, eds. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013), 

224-231. 
35

 Petr Zídek a Karel Sieber, Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 (Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2007). 
36

 Vlastimil Fiala, „Vznik politických stran v Africe: Teoretické a metodologické problémy výzkumu“, 

Politologická revue 1 (2005), 3-39. 
37

 Mesfin Gedlu, Subsaharská Afrika: problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů 

(Praha: Ústav mezinárdoních vztahů, 1998). 
38

 Např. Mezinárodní politika 8 (2001) nebo 12 (2006), Mezinárodní vztahy 43 (2008). 
39

 Eliška Tomalová, Francie a její koloniální dědictví – případ zámořských území. Aspekty autonomie a 

(ne)závislosti (Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006). 



   

 

12 

  

globalizace
40

. Vzhledem k nedostatku české odborné literatury věnující se zkoumanému 

tématu využívá tato práce prakticky výhradně zahraniční zdroje. Výjimku tvoří článek 

Ondřeje Šimona týkající se evropské operace Atalanta v Somálsku.
41

 

Díla zahraničních autorů, kteří se zabývají obecně francouzskou africkou 

politikou nebo jejími vojenskými a bezpečnostními aspekty, lze rozdělit do dvou 

velkých skupin na práce spíše popisného charakteru a práce analytické. Do první 

kategorie můžeme zařadit knihy Andrého Dumoulina (1997, 1999)
42

, Louise Balmonda 

(1998)
43

 nebo Pierra Pascallona (2004)
44

, které se všechny věnují francouzské vojenské 

a bezpečnostní politice v Africe. Jedná se převážně o technické popisy francouzské 

vojenské přítomnosti a intervencí na africkém kontinentu bez hlubší reflexe, případně 

rekapitulaci změn v rozsahu a povaze francouzského angažmá v Africe po dekolonizaci. 

Nepokrývají sice zkoumané období, mohou však dobře posloužit pro bližší seznámení 

se s tématem a jeho historickými souvislostmi.  

Článek Tobiase Koepfa popisuje francouzské intervence v Africe, které dělí na 

dvě období; mezi léty 2003-2009 probíhaly převážně v rámci iniciativ EU, po roce 2009 

jedná opět na vlastní pěst. Autor nezkoumá příliš příčiny této europeizace, ani jejího 

konce. Pouze z následující unilateralistické etapy můžeme usuzovat, že autor 

europeizaci nevidí jako systémovou změnu francouzské politiky.
45

 Popisné jsou také 

články Tonyho Chafera a Gordona Cumminga, kteří charakterizují padesát uplynulých 

let francouzsko-afrických vztahů
46

, nebo mnohé články Chafera samotného
47

, Jeana-

Marca Châtaigniera
48

, Rolanda Adjoviho
49

 a Françoise Gouttebruna
50

, kteří sledují 

africkou politiku a její proměny od dekolonizace po současnost. Období prezidenta 

                                                 
40

 Jan Záhořík, Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace (Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2010). 
41

 Ondřej Šimon, „Aktérství EU v boji proti somálskému pirátství“,  Mezinárodní vztahy 4 (2011), 38-56. 
42

 André Dumoulin, La France militaire et l'Afrique (Bruxelles: Edition Complexe, GRIP, 1997); André 

Dumoulin, La France et la sécurité en Afrique subsaharienne (Paris: La Documentation française, 1999). 
43 Louis Balmond, Les interventions militaires françaises en Afrique (Paris: Edition A. Pedone, 

Centre d'étude et recherche sur la défense et la sécurité, 1998). 
44

 Pascallon, La politique de sécurité de la France en Afrique. 
45

 Tobias Koepf, „Interventions françaises en Afrique: La fin de l’européisation?“, Politique étrangère 2 

(2012), 415-426. 
46

 Např. Chafer a Cumming, „Cinquante ans de politique africaine de la France. Un point de vue 

britannique“, 53-62. 
47

 Např. Tony Chafer, „Chirac and ‚la Françafrique‘: No Longer a Family Affair“, Modern & 

Contemporary France 13, 1 (2005), 7-23; nebo Tony Chafer, „Franco-African Relations: No Longer So 

Exceptional?“,  African Affairs 101 (2002), 343-364. 
48

 Châtaignier, „Principes et réalités de la politique africaine de la France“, 247-261. 
49

 Adjovi, „La politique africaine de la France“, 426-437. 
50

 Gouttebrune, „La France et l’Afrique: le crépuscule de l’ambition stratégique?“, 1033-1047. 
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Mitternda pak popisuje například Kaye Whiteman
51

, na období prezidenta Sarkozyho     

a Hollanda se soustředí Paul Melly a Vincent Darracq
52

 nebo Assane Thiam
53

. Rachel 

Utley popisuje francouzskou vojenskou politiku v Africe počínajíc dekolonizací
54

, na 

období Studené války a obzvlášť po rwandské genocidě se zaměřuje také Shaun 

Gregory
55

. Vojenské angažmá v Africe a především v Pobřeží slonoviny zkoumá 

Hewane Serequeberhan
56

, Niagalé Bagayoko-Penone
57

 se zase zabývá americkým         

a francouzským přístupem k africké bezpečnostní politice. Všechny tyto práce mají 

společný fakt, že sice popisují určité změny, ale nejdou do hloubky, nezkoumají, jestli 

se jedná pouze o změny povrchové nebo systémové. 

Druhou kategorii analytických příspěvků k tématu lze pro přehlednost rozdělit na 

dvě podskupiny – práce, které zaujímají vůči francouzské africké politice a jejím 

jednotlivým oblastem spíše realistický přístup a tvrdí, že se v jádru nijak nezměnila,      

a skupinu děl, podle kterých je europeizace a multilateralizace této politiky naopak 

výrazem její proměny. Dělicí linie nicméně není ve skutečnosti natolik výrazná a řada 

autorů se ocitá někde na pomezí, případně nahlíží téma přednostně jinou optikou – 

například Patrice Emery Bakong uplatňuje při zkoumání vojenské politiky v Africe 

spíše sociologický přístup a její změny chápe prostřednictvím různé dynamiky určitých 

sociálních skupin.
58

  

Do první podskupiny patří sborník From Rivalry to Partnership? New 

Approaches to the Challenges of Africa, který nabízí jasně popsaný a definovaný 

teoretický přístup. Vzniknul v roce 2011 pod vedením Tonyho Chafera a Gordona 

Cumminga, kteří se zabývají francouzskou a britskou africkou politikou a také 

spoluprací těchto dvou bývalých koloniálních velmocí v Africe. Kniha samotná se 

věnuje různým formám spolupráce a partnerstvím evropských zemí a afrického 

                                                 
51

 Kaye Whiteman, „President Mitterand and Africa“, African Affairs 82, 328 (1983), 329-343, 

http://www.jstore.org (staženo 27. března 2013). 
52

 Paul Melly a Vincent Darracq, „A New Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to 

Hollande“,  Chatham House (2013), 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/0513pp_franceafrica.pdf (staženo 

28. května 2013). 
53

 Thiam, „La politique africaine de Nicolas Sarkozy: rupture ou continuité?“,  873-884. 
54

 Rachel Utley, „„Not to Do Less but to Do Better…“: French Military Policy in Africa“, International 

Affairs 78, 1 (2002), 129-146, http://www.jstore.org (staženo 28. listopadu 2012). 
55

 Gregory, „The French Military in Africa: Past and Present“, 435-448. 
56

 Hewane Serequeberhan, „Le réengagement français dans les conflits africains et le défi ivorien“, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/21_323-339.pdf  (staženo 29. listopadu 2013). 
57

 Například Niagalé Bagayoko-Penone, „Approches française et américaine de la sécurité en Afrique 

subsaharienne“, Revue Internationale et stratégique 2, 42 (2001), 161-170. 
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kontinentu, na které nahlíží optikou neoklasického realismu.
59

 Pro tuto práci je důležitá 

kapitola Daniela Bourmauda popisující úpadek moci Francie v Africe a přechod 

francouzské africké politiky od unilateralismu k multilateralismu. Tento posun vnímá 

jako sledování nezměněných cílů pouze pomocí jiných politických nástrojů.
60

 

Realistický přístup, přestože nejde příliš do hloubky, vyznává také kapitola 

„France, the EU and Africa“
61

 ze souborného díla The EU and Africa, které vzniklo 

v roce 2012 a nabízí pohled jednak na vztahy EU jako celku s Afrikou podle 

jednotlivých témat (historie, politika, ekonomika, obchod, bezpečnost, migrace), ale 

také kapitoly věnující se africké politice Francie, Británie, Portugalska a severských 

států.
62

 Kapitola sice nastiňuje oba přístupy k současné francouzské politice jako 

nerozhodnou debatu, přiklání se nicméně spíše k realistické interpretaci. 

Převážně realistickou pozici zastávají také další autoři jako je Pascal 

Chaigneau
63

, Sylvain Touati
64

, John Chipman
65

, kteří skrze ní nahlížejí francouzskou 

africkou politiku, či Catherine Gegout
66

 a Gorm Rye Olsen
67

, kteří se věnují 

intervencím EU v Demokratické republice Kongo, respektive operacím EU v Africe 

obecně s přihlédnutím k rolím jednotlivých států, zvláště Francie. 

Na pomezí názorů lze zařadit například přínosné dílo jednoho z předních 

současných odborníků na francouzskou africkou politiku Bruno Charbonneaua France 

and the New Imperialism. Security Policy in Sub-Saharan Africa z roku 2008. Nabízí 

kritický pohled na francouzskou bezpečnostní politiku v Africe a nové trendy v této 

oblasti, jako například propojení bezpečnosti a rozvojové politiky. Autor zapojuje prvky 

                                                                                                                                               
58

 Patrice Emery Bakong, La politique militaire africaine de la France: Forces sociales et changements 

récentes (Paris: L’Harmattan, 2012). 
59

 Tony Chafer a Gordon Cumming, From Rivalry to Partnership? New Approaches to the Challenges of 

Africa (Farnham: Ashgate, 2011). 
60

 Daniel Bourmaud, „From Unilateralism to Multilateralism: The Decline of French Power in Africa“, in: 

Chafer a Cumming, From Rivalry to Partnership? New Approaches to the Challenges of Africa, eds. 

Tony Chafer a Gordon Cumming ((Farnham: Ashgate, 2011), 41-54. 
61

 Yates, „France, the EU and Africa“, 317-342. 
62

 Adekeye Adebajo a Kaye Whiteman (eds.), The EU and Africa. From Eurafrique to Afro-Europa 

(London: Hurst & Company, 2012). 
63

 Pascal Chaigneau, La politique militaire de la France en Afrique (Paris: Centre des hautes études sur 

l'Afrique et l'Asie modernes, 1984). 
64

 Sylvain Touati, „French Foreign Policy in Africa: Between Pré Carré and Multilateralism“, Chatham 

House (2007), 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Africa/bnafrica0207.pdf 

(staženo 20. dubna 2014). 
65

 John Chipman, French Power in Africa (Oxford: Basil Blackwell, 1989). 
66

 Catherine Gegout, „The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-

2006)“, International Peacekeeping 16, 2 (2009), 231-244. 
67

 Gorm R. Olsen, „The EU and Military Conflict Management in Africa: For the Good of Africa or 

Europe?“, International peacekeeping 16, 2 (2009), 245-260. 
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konstruktivismu, věnuje se diskurzu a představám státu o sobě samém, které z jeho 

pohledu tvoří součást praktické politiky.
68

 Po událostech ve Rwandě v roce 1994           

a zejména po roce 1997 podle něj došlo ke změnám a normalizaci vztahů s Afrikou, 

které Paříž přeformulovala podle pravidel a norem globálního liberálního vládnutí. 

Přestože systémové změny ještě nejsou dokončeny, francouzská vojenská politika 

v Africe se europeizuje. Na rozdíl od velké části autorů si Charbonneau nemyslí, že by 

vliv Francie na africkém kontinentu upadal.
69

  

Antoine Glaser a Stephen Smith ve své knize Comment la France a perdu 

l’Afrique (Jak Francie ztratila Afriku) naopak popisují ztrátu vlivu, která jde ale podle 

nich také ruku v ruce s proměnou politiky – Francie se z kontinentu stahuje a přesouvá 

své zájmy jinam, neokoloniální impérium je již minulostí.
70

 Hluboké systémové změny 

vidí i další autoři, například Alison Brysk, Craig Parsons a Wayne Sandholtz
71

 nebo 

Klaus Schlichte
72

. Z pozice konstruktivismu nahlíží africkou politiku Tobias Koepf, 

který chápe její poslední vývoj jako proměnu zahraničně-politické identity Francie        

a opravdové přilnutí k politice europeizace a multilateralismu bez skrytých postranních 

úmyslů a zájmů.
73

 

Počet spíše realistických autorů se zdá převyšovat číslo těch, kteří věří ve 

skutečnou proměnu francouzské africké politiky a její vojenské stránky. Děl, podle 

kterých se zásadně změnila nebo mění, ale oproti 80. a 90. létům 20. století (o dřívějším 

období nemluvě) přibývá, stejně jako děl, která se snaží nabídnout zcela jinou 

perspektivu. 

K  vojenským operacím v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU 

existuje určité množství literatury, která se však věnuje především jejich evropskému 

kontextu. Jedná se buď o práce čistě popisné, které řeší technické, operační a logistické 

záležitosti mise, například článek Bjoerna Seiberta o misi EUFOR v Čadu                      

                                                 
68

 Bruno Charbonneau, France and the New Imperialism. Security Policy in Sub-Saharan Africa 

(Abingdon: Ashgate, 2008). 
69

 Ibid., 173. 
70

 Antoine Glaser a Stephen Smith, Comment la France a perdu l’Afrique (Paris: Calmann-Lévy, 2005). 
71

 Alison Brysk, Craig Parsons a Wayne Sandholtz, „After Empire: National Identity and Post-Colonial 

Families of Nations“, European Journal of International Relations 8, 2 (2002), 267-305. 
72

 Klaus Schlichte, „La Françafrique – Postkolonialer Habitus und Klientelismus in der franzözischen 

Afrikapolitik“, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 5, 2 (1998), 309-343. 
73

 Tobias Koepf, „France and EU Military Crisis Management in Sub-Saharan Africa – No (more) hidden 

agenda“ (prezentováno na konferenci The European Union in International Affairs 2010, Brusel, 22.-24. 

dubna 2010), http://www.ies.be/files/Koepf-F5.pdf (staženo 12. listopadu 2013). 
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a Středoafrické republice
74

 nebo po jejich popisu nabídnou v závěru hodnocení 

úspěšnosti mise jako třeba Alexander Mattelaer v případě též operace
75

. Hodnocení misí 

v tomto druhu zdrojů naprosto převládá, ať už se jedná o hodnocení akceschopnosti, 

zorganizování a uskutečnění operací Evropskou unií (H. Dijkstra
76

) nebo její spolupráci 

s OSN (C. Major
77

). Články také z velké části hodnotí dopady misí na vývoj SBOP (N. 

Bagayoko-Penone
78

, B. Seibert
79

, D. Helly
80

, Catherine Gegout
81

) a aktérství EU 

v Africe a při mírovém řešení krizí (O. Šimon
82

, A. Vines
83

, G. R. Olsen
84

). Některé 

z článků se do jisté míry věnují roli jednotlivých členských států včetně Francie, 

například Per Martin Norheim-Martinsen
85

 či Gorm Rye Olsen
86

 v článcích o mírových 

snahách EU v Africe nebo Tony Chafer a Gordon Cumming, kteří hodnotí britsko-

francouzskou bezpečnostní spolupráci v Africe mimo jiné právě v rámci SBOP
87

.  

Tato práce se snaží propojit proud zabývající se evropskými intervencemi 

z pohledu EU a proud, který zkoumá obecně francouzskou vojenskou politiku v Africe. 

Usiluje o hlubší analýzu jednotlivých misí SBOP, jichž se Francie účastnila, zkoumá ale 

její roli a motivy, které ji k nim vedly, nikoliv motivy EU jako celku nebo dopady 

operací na vývoj SBOP a aktérství Unie. 

                                                 
74

 Bjoern H. Seibert, „African Adventure? Assessing the European Union’s Military Intervention in 

Chad and the Central African Republic“ (MIT Security Studies Program Working Paper, 2007), 

http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/WP_07-1.pdf (staženo 14. ledna 2014). 
75

 Alexander Mattelaer, „The Strategic Planning of EU Military Operations – The Case of EUFOR 

Tchad/RCA“ (Brusel: Institute for European Studies, 2008). 
76

 Hylke Dijkstra, „The Military Operation of the EU in Chad and the Central African Republic: Good 

Policy, Bad Politics“, International Peacekeeping 17, 3 (2010), 395-407. 
77

 Claudia Major, „EU-UN cooperation in military crisis management: the experience of EUFOR RD 

Congo in 2006“ (Paris: Institute for Security Studies, 2008), http://www.iss.europa.eu (staženo 14. 

listopadu 2013). 
78

 Bagayoko-Penone, „L’opération Artemis, un tournant pour la politique européenne de sécurité et de 

défense?“, 101-116. 
79

 Bjoern H. Seibert, „Operation EUFOR Tchad/RCA and the  European Union’s Common Defense and 

Security Policy“ (Strategic Studies Institute, 2010), 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1026.pdf (staženo 16. dubna 2013). 
80

 Damien Helly, „Crisis in Chad: implications for the EU“ (Institute for Security Studies, 2008), 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Crisis_in_Chad.pdf  (staženo 5. listopadu 2013). 
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 Catherine Gegout, „Causes and Consequences of the EU’s Military Intervention in the Democratic 

Republic of Congo: A Realist Explanation“, European Foreign Affairs Review 10 (2005), 427-443. 
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 Šimon, „Aktérství EU v boji proti somálskému pirátství“, 38-56. 
83
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Při výzkumu role a motivů Francie se však bylo nutné opřít se kromě 

sekundárních do velké míry také o primární zdroje. Práce využívá jednak projevy 

hlavních představitelů státu (prezidenta, ministra obrany a ministra zahraničí), jejich 

rozhovory, případně články, které jsou po zrušení archivu na oficiálních webových 

stránkách prezidenta republiky přístupné na stránkách velvyslanectví Francouzské 

republiky ve Spojeném království (http://www.ambafrance-uk.org/). Kromě toho 

využívá některé články seriózních zahraničních novin, především jednoho 

z nejvýnamnějších francouzských deníků Le Monde (přístupný na adrese 

http://www.lemonde.fr/). 

Další primární zdroje jsou k dispozici na stránkách La documentation française 

(www.ladocumentationfrancaise.fr), která umožňuje přístup jednak ke zprávám 

vypracovaným parlamentem nebo strategickým dokumentům (například Bílé knize       

o obraně), ale i sekundárním zdrojům v podobě publikací nebo časopisů podle 

zvoleného tématu. Práce využívá také stránky Evropské služby pro vnější činnost 

(www.eeas.europa.eu), která nabízí mimo jiné přehled současných i minulých operací 

Evropské unie, jejich popis a související dokumenty a mapy.  

Z internetových zdrojů práce využívá webové stránky francouzského 

ministerstva obrany (www.defense.gouv.fr) a ministerstva zahraničí 

(www.diplomatie.gouv.fr), v případě operací pod hlavičkou Organizace spojených 

národů její oficiální stránky www.un.org, které nabízí  mimo jiné chronologii operací 

podle let či podle regionů světa a nejrůznější statistiky, například o zapojení 

jednotlivých členských států. Velice užitečná je také hlavní frankofonní stránka 

odkazující na zdroje týkající se mírových operací www.operationspaix.net, která slouží 

jako rozcestník, ale nabízí i popis jednotlivých operací, řazení podle zemí, organizací 

nebo účastníků. 

1.2 Teorie racionální volby 

Práce vychází z teorie racionální volby, jejíž optikou nahlíží jednání Francie. 

Teorie navazuje na koncept racionality, který se objevuje už v politickém myšlení 

Thomase Hobbse nebo Davida Huma, samotný koncept racionální volby se pak rozvíjí 

v poválečném období a od 50. let 20. století byl považován za jeden 

z nejprogresivnějších, přestože má pochopitelně i své kritiky. Teorie racionální volby se 

odkazuje na pozitivismus a behaviorální přístup, její počátky bývají obvykle spojeny se 

jménem Anthonyho Downse, který v roce 1957 formuloval její základní teze v díle 
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Ekonomická teorie demokracie.
88

 Může být chápána jako metateorie či teorie druhého 

řádu, která zastřešuje více specifických teorií prvního řádu věnujících se konkrétní 

oblasti, které uznávají stejná teoretická východiska. Za určitých podmínek jí nicméně 

lze považovat za klasickou teorii prvního řádu, jako je tomu například při její aplikaci 

na problematiku evropské integrace a europeizace.
89

 

Teorie vychází ze základního předpokladu, že aktéři se chovají racionálně a snaží 

se vždy maximalizovat svůj vlastní užitek. Jejich chování je tedy stejně racionální jako 

jednání aktérů v ekonomické sféře. Pokud mají v určité situaci učinit rozhodnutí, zváží 

náklady a výnosy dané volby a vyberou si takovou cestu, která jim přinese nejlepší 

výsledek. Podle Haye z toho plyne, že každý racionální aktér se ve stejné situaci 

zachová stejně, respektive vybere si v daném kontextu stejnou cestu nebo jednu ze 

souboru cest, které jsou z pohledu teorie racionální volby optimální. Aktérova volba 

podléhá kontextu, strategickému a institucionálnímu prostředí.
90

 Podle Pollacka patří 

mezi omezení při volbě nejvhodnější cesty jednak realita a skutečné možnosti, jednak 

vlastní schopnosti a pravomoci, na které aktér bere ohled.
91

 Omezující může být také 

fakt, že aktér nemusí mít při rozhodování k dispozici všechny informace, jedná proto 

tak, jak se to právě jemu zdá v daný čas nejvhodnější.
92

  

Teorie racionální volby operuje na úrovni jednotek; jak individuální tak 

kolektivní jednání vysvětluje prostřednictvím charakteru jednotky, respektive individua. 

Soustředí se proto na samotné aktéry, jejich cíle, preference a schopnosti jich 

dosáhnout. Podle Snidala se aktéři snaží svoje schopnosti a pravomoci využít                 

a přizpůsobují jim chování, které považují za optimální pro dosažení cíle. Preference 

aktérů jsou dány zvnějšku a mají stálou povahu.
93

 Teorie věnuje pozornost také 

jednotlivým krokům aktérů, interakcím a opakovaným vzorcům těchto kroků                 
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a interakcí. Tyto kroky by přitom měly být vždy analyzovány v kontextu situace, kdy 

k nim došlo.
94

 

Aktéři se nechovají podle logiky vhodnosti, podle které by měli jednat tak, aby 

to bylo v souladu s uznávanými sociálními normami, ani podle logiky argumentace, kdy 

by namísto nejvýhodnější cesty jednali pod vlivem nejlepšího a nejsilnějšího 

argumentu.
95

 Než si aktér ujasní, jakou cestu preferuje, musí projít procesem, kdy zváží 

relativní důležitost svých různých zájmů.
96

 Podle Tverského a Kahnemana aktér nejdřív 

provede předběžnou analýzu problému, o kterém rozhoduje, včetně efektivního chování, 

eventualit a výsledků. Tuto analýzu ovlivňují normy, zvyky a očekávání aktéra. 

Následně vyřadí možnosti, které se mu zdají být méně výhodné než ostatní alternativy, 

v další fázi pak zhodnotí zbylé možnosti a vybere tu s nejvyšší hodnotou.
97

 

V praxi nicméně nabývá teorie racionální volby rozvolněnější podobu a zastánci 

tohoto přístupu, přestože uznávají její základní východisko, nedodržují vždy striktně 

veškeré její výše jmenované předpoklady. Přestože teorie pracuje s jednotlivci, často 

zkoumá také určitá společenství nebo sociální celky, jimž přiřkne charakter jednotlivce 

a podle toho k nim přistupuje bez ohledu na poněkud problematické propojení 

individuálních preferencí a chování v jeden celek.
98

 Přestože ve středu zájmu stojí aktér, 

o něhož se opírá vysvětlení, důležitá jsou také omezení, v rámci nichž jedná, tedy 

struktury. Omezení, ať už materiální jako například nedostatek zdrojů, nebo informační, 

institucionální či dokonce sociální, ovlivňují rozhodování a chování aktéra a lze jim 

přiřknout různou míru důležitosti. V každém případě teorie kombinuje aktéry i struktury 

v různém poměru, vždy ale s větším důrazem na aktéra.
99

 Kromě toho lze různým 

způsobem pracovat s konceptem výhodnosti a užitku. Když aktér zvolí pro sebe 

nejvýhodnější cestu, která přinese největší užitek jemu samému bez ohledu na ostatní, 

nemusí to  nutně znamenat, že ostatní z jeho chování nemohou mít prospěch. 

Nejvýhodnější jednání aktéra může ve výsledku přinést nejen sebestředný 
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materialistický výsledek, ale i altruistický či idealistický, ze kterého mohou těžit ostatní 

aktéři.
100

  

Vědci se však zcela neshodnou v tom, jestli do rozhodování aktérů vstupují 

normy a hodnoty, například povinnosti, závazky nebo altruismus. Podle Ferejohna je 

třeba rozlišovat mezi úzkým a širokým pojetím konceptu racionality, přičemž v širokém 

pojetí může vědec přidat do popisu aktérových preferencí a přesvědčení doplňující 

normativní prvky.
101

 Podle zastánců široké verze mohou být všechny typy preferencí 

vysvětlujícím faktorem, lidské chování mohou ovlivňovat všechny druhy omezení, 

přičemž aktéři mohou, ale nemusí mít všechny potřebné informace pro rozhodování. 

Široké pojetí přisuzuje relevanci objektivním i vnímaným omezením, která spolu 

s preferencemi určují aktérovu volbu.
102

 Většina autorů (například Barry, Fireman          

a Gamson, Taylor a další) nicméně připouští, že typy preferencí a omezení musí být 

určitým způsobem limitované, aby se teorie neposunula do zcela jiné roviny.
103

 Naproti 

tomu zastánci úzkého pojetí (například Elster, Udehn) se zahrnutím normativních prvků 

nesouhlasí, nemají podle nich v ekonomickém nazírání racionality co dělat, chování 

ovlivněné normami se nezaměřuje primárně na dosažení největšího užitku, a proto je 

vlastně iracionální.
104

 

Široké pojetí konceptu racionality je zčásti odpovědí na nejčastější kritiku teorie 

racionální volby, že k politické sféře nelze přistupovat stejně jako ke sféře ekonomické, 

protože se neřídí stejnými pravidly, že teorie ukazuje realitu zjednodušeně nebo 

nepravdivě a nemá dostatečnou vysvětlující hodnotu. Sociologové a příznivci 

konstruktivismu zase kritizují absenci norem, sociálních vztahů a pravidel, která formují 

chování jednotlivců v rámci společnosti. Individua podle nich nejsou autonomní            

a izolovaná od společnosti, jsou to sociální aktéři.
 105

 Mezi nedostatky teorie se obvykle 

také řadí  neschopnost vysvětlit, kdo jsou klíčoví aktéři, proč mají právě takové zájmy, 
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stejně jako chybějící vysvětlení původu institucí a jejich proměn.
106

 Institucemi se 

podrobněji zabývá institucionalismus racionální volby, který sdílí představu                   

o racionálním jednání aktérů, kteří podle něj využívají instituce, aby usnadnili dosažení 

svých zájmů. Zároveň ale tyto instituce představují relativně nezávislé jednotky, které 

ovlivňují konečné politické výsledky. Jak je z názvu patrné, institucionalismus se 

soustředí na studium institucí, především na otázku, jak a proč vznikly.
107

 

Tato práce preferuje širší pojetí teorie racionální volby, které rozšířilo její 

vysvětlující schopnosti, takže může být považována za relevantní teoretický koncept. 

Pokud teorii aplikujeme na mezinárodní vztahy, respektive zahraniční a bezpečnostní 

politiku, je hlavním aktérem stát (v tomto případě Francie), který volí cestu přinášející 

největší užitek, dává přednost prosazování vlastních zájmů před normami. Výzkum 

proto testuje hypotézu výhodnosti. V rámci širokého pojetí konceptu racionality ale 

rozhodování aktéra není zcela odstřižené od norem, Francie proto musí jednat v rámci 

omezení mezinárodního systému, mezinárodních smluv a závazků, stejně jako 

domácího a mezinárodního mínění. V jejím zájmu je nedostat se do izolace tím, že by 

jednala v rozporu s nimi.  

Práce se nezabývá působením institucí na výsledné chování Francie, nedostatky 

teorie racionální volby v oblasti vysvětlování fungování institucí proto neomezují 

možnosti jejího využití. Není třeba ji nahrazovat institucionalismem racionální volby, 

z něhož si pro tyto účely postačí vypůjčit tvrzení, že instituce usnadňují aktérům 

dosažení jejich zájmů a snižují jejich náklady. Racionalistický institucionalismus navíc 

vnímá jako samostatné aktéry nejen státy, ale i instituce, Společná bezpečnostní             

a obranná politika EU má však převážně mezivládní charakter, je proto vhodnější použít 

individualistický přístup teorie racionální volby.
108

 

1.3 Národní zájem 

S teorií racionální volby úzce souvisí otázka národních zájmů. Stát volí cestu, 

která mu přinese nejvíce užitku, to znamená tu, která nejvíce odpovídá jeho 

preferencím. Ty lze chápat tak, že vycházejí právě z národních zájmů. Tento koncept je 

však sám o sobě velmi problematický a obtížně se definuje, přestože se běžně a často 
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používá jak v akademickém tak politickém prostředí, zejména v souvislosti s analýzou 

zahraniční politiky, respektive se zahraničně-politickými rozhodnutími.
109

  

Národní zájem lze obecně označit jako určitý soubor preferencí a cílů národa, 

které mají státu zajistit přežití nebo posílení. Obvykle se odlišuje zájem veřejný, který 

se na rozdíl od národního soustředí na procesy uvnitř národního státu. Lze ale 

pochybovat o tom, jestli je v dnešní době ještě možné tyto kategorie odlišit, vzhledem 

k vazbám a interakcím domácích subjektů napříč hranicemi států a jejich vzájemné 

závislosti.
110

 Zájem národa tato práce identifikuje se zájmem státu, pojem národ tedy 

chápe v jeho politickém významu, nikoli v etnickém smyslu slova. Tento výklad je také 

v souladu s obvyklým uchopením termínu.
111

 

Práce využívá kritéria Petra Kratochvíla, podle nějž musí národní zájem splňovat 

minimálně tři podmínky, aby ho bylo možné takto označit. První z nich je kritérium 

relevance – národním zájmem je taková politika, která buď zásadním způsobem 

ovlivňuje vnější či vnitřní fungování společenství, podstatně proměňuje jeho základní 

charakteristiky anebo taková politika, která vede ke vzniku důležitých nových práv        

a povinností společenství. Jinými slovy jde o politiku, která nesmí být okrajová nebo 

vyjadřovat pouze zájmy určité skupiny či regionu. V empirické rovině můžeme podle 

autora relevanci ověřit tím, že se dané téma ve společenství objevuje dlouhodobě, 

v ideálním případě více let, nebo se jím zabývají hlavní orgány společenství bez ohledu 

na jejich složení nebo politickou orientaci. Téma by se mělo vyskytovat například 

v programových dokumentech hlavních orgánů nebo v projevech nejvyšších 

představitelů společenství.
112

  

Další kritérium představuje dostatečná míra deliberace – diskuze ve veřejném 

prostoru, které se mohou v principu zúčastnit všichni příslušníci společenství a která má 

vyústit ve společně sdílený postoj k tématu. Empirický výzkum se u tohoto bodu 

zaměřuje na zavřenost nebo otevřenost jednání o tématu, jeho přítomnost ve veřejném 

prostoru včetně možnosti zainteresovaných subjektů zúčastnit se tvorby politiky            
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a zahrnutí do debaty těch příslušníků společnosti, kterých se otázka týká. Poslední 

podmínku tvoří kritérium konsenzu, podle něhož relevantní téma, které prošlo procesem 

veřejné deliberace, má postupně vyústit v politický konsenzus. Empirický výzkum by 

měl v tomto případě zkoumat, kam až sahá společenská shoda, která se zmenšuje s tím, 

jak obecné cíle přechází v konkrétní praktické kroky.
113

 

Přístup k definici, co je to národní zájem zpravidla podmiňuje výchozí pohled na 

svět a jeho fungování, respektive určitý myšlenkový proud či škola mezinárodních 

vztahů. Nejsilněji je koncept národního zájmu spojen s realistickou tradicí, která jej 

vnímá jako hlavní kategorii a popisuje ho v termínech moci státu a její maximalizace.
114

 

Podle klasických realistů i neorealistů jsou zájmy států stálé, jejich hlavním cílem je 

zajistit vlastní přežití a bezpečnost. Mezinárodní vztahy chápe realismus jako 

permanentní boj o moc v anarchickém prostředí, protože pouze dostatečná moc umožní 

státu tyto své zájmy naplnit. Zájem má vždy kolektivní charakter a je nadřazený 

individuálním zájmům.
115

 Liberální proud naopak chápe národní zájem jako souhrn 

zájmů individuí, které dané společenství tvoří. K agregaci individuálních případně 

skupinových zájmů do zájmu národního ale může dojít pouze ve státě, který stojí na 

liberálně-ekonomických zásadách; základ pro řešení všech mezinárodně-politických 

problémů představuje demokracie a svobodný obchod.
116

  

Podle Burchilla patří mezi relevantní teoretické přístupy pro zkoumání národního 

zájmu kromě realismu a liberalismu také marxismus, konstruktivismus a anglická škola. 

Podle marxismu národní zájem vlastně neexistuje, jedná se pouze o třídní zájem 

vydávaný za všeobecný zájem společnosti. Vlády jednají v zájmu malé privilegované 

skupiny, která kontroluje zdroje a tím pádem i stát.
117

 Marxismus přitom vnímá pro 

chování státu jako určující jeho vnitřní strukturu, nikoliv vnější vliv mezinárodního 

uspořádání.
118

 Podle konstruktivistů je svět chápán jako lidská konstrukce, neexistuje 

žádná vnější objektivní realita; národní zájem je proto také sociální konstrukcí, která 

vyplývá z politického a kulturního kontextu.
119
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V této práci je pro vysvětlení konceptu národního zájmu nejdůležitější pohled 

anglické školy, proudem spojeným jednak s klasickými teoretiky jako je Grotius či 

Vattel, jednak se současnějšími jmény, především Bullem a Wightem. Tato škola, 

označovaná někdy také za liberální realismus, vychází z realistického přístupu, koriguje 

ale jeho redukcionismus. Přestože uznává, že mezinárodní systém určuje podobu 

národních zájmů a má v zásadě anarchickou povahu, existuje podle ní i společný zájem 

států a určitý mezinárodní řád, který je křehkým výdobytkem vzájemné spolupráce. 

Minimální pravidla vztahů států představují respekt k nezávislosti ostatních, určitá 

omezení na užití síly a dodržování závazků, do kterých státy dobrovolně vstoupily. 

Vzájemnou komunikaci umožňuje mezinárodní diplomatický systém, který může 

fungovat právě díky vědomí společného zájmu států.
120

  

Národní zájmy nejsou formulovány pouze ve vztahu k anarchickému systému, 

který stát nemůže ovlivnit, jako je tomu u neorealistů, ale stát se při jejich vzniku ohlíží 

i na početné závazky, které vůči mezinárodnímu společenství má. Státy také při 

sledování svých strategických a ekonomických zájmů berou ohled na mezinárodní 

morálku a právo, respektive uvědomují si, že je špatné jednat v rozporu s nimi. Na 

rozdíl od realismu se anglická škola snaží najít způsob, jak udělat pro dosažení vlastních 

zájmů maximum, ale přitom neohrozit ostatní státy. Předpokládá také, že všichni jedinci 

jakékoliv lidské společnosti mají zájem na základních cílech jako je omezení násilí, 

respekt k dohodám a jejich dodržování nebo rozvoj instituce vlastnictví a stabilizace 

držby. Koncept národního zájmu se stává relevantním pouze v případě, že dojde 

k definování cílů zahraniční politiky státu. Národní zájem zároveň obsahuje plán akce, 

jak těchto cílů dosáhnout, a je tedy nástrojem, pomocí kterého má stát největší šanci, že 

se mu to skutečně podaří.
121

 Státy by podle zastánců anglické školy také měly definovat 

vlastní národní zájmy tak, aby byly slučitelné se zájmy dalších států a brát přitom 

v potaz jejich dopad na mezinárodní komunitu.
122

 

Jednu ze základních dělicích linií při zkoumání národních zájmů tvoří otázka, 

jestli mají objektivní či subjektivní povahu a jestli jsou stálé nebo proměnlivé. Anglická 

škola patří spolu s realismem mezi přístupy, podle kterých má národní zájem objektivní 

povahu, to znamená, že existuje určitý obecný a trvalý zájem, který se státní aktéři snaží 
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naplnit a maximalizovat tak užitek státu.
123

 Naopak při subjektivním pojetí národního 

zájmu (liberalismus, konstruktivismus, marxismus) se jedná o subjektivní představy, 

které se jím stanou teprve ve chvíli, kdy se prosadí do politické agendy. Objektivistická 

tradice vnímá národní zájem jako výchozí kategorii pro zahraniční politiku, zkoumá 

nejlepší cestu, jak tyto zájmy naplnit, včetně formulace dílčích zájmů a politik k jejich 

dosažení. Vzhledem k tomu, že národní zájem existuje objektivně a nezávisle na vůli 

aktérů, nezabývá se otázkou jeho konstituování.
124

Anglická škola věnuje ve srovnání 

s realismem více pozornosti vnitrostátním procesům, které formulují zahraničně-

politické cíle, její zájem je ale v této oblasti pouze částečný. Stejně tak se naplno 

nezabývá ani rozsáhlou problematikou legitimity zájmů, tedy jestli a jakými aktéry musí 

být zájem legitimizován.
125

 Tyto otázky však nejsou pro výzkum práce příliš relevantní, 

jejich omezené vysvětlení proto nesnižuje vysvětlující schopnost přístupu anglické 

školy.  

1.4 Metodologie a výběr případů 

Z metodologického hlediska je práce vícepřípadovou studií. Časově je omezená 

roky 2003 a 2012. V roce 2003 se odehrála první vojenská operace EU v subsaharské 

Africe, operace Artemis, která odstartovala evropské vojenské angažmá v tomto 

regionu, v roce 2012 skončil prezidentský mandát Nicolase Sarkozyho. Vzhledem 

k tomu, že prezidentská období ve Francii jednoznačně figurují jako hlavní mezníky 

politického života a kromě toho je africká politika výsadní doménou prezidenta 

republiky, považuje je za vymezení i tato práce. Časově tedy zahrnuje mandáty dvou 

prezidentů, Jacquese Chiraca a Nicolase Sarkozyho. První části Chiracova období se 

nevěnuje, protože v té době Evropská unie ještě nepodnikala vlastní vojenské operace. 

Protože je zohledněn francouzský rytmus ohraničený prezidentskými mandáty, zatím 

neukončené období prezidenta Hollanda není předmětem výzkumu. Hollande je teprve 

v polovině svého mandátu a nelze předvídat, jaký bude další vývoj africké politiky pod 

jeho vedením. Přestože z jeho dosavadního jednání by se pravděpodobně daly vyvodit 

určité závěry, na celkové hodnocení francouzských intervencí v Africe za jeho vlády je 

potřeba si ještě počkat. 
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Teritoriálně je prostor subsaharské Afriky definován podle pojetí francouzského 

ministerstva zahraničí, které do něj započítává celkem 49 zemí včetně ostrovních států, 

které nespadají do regionu severní Afriky. Jedná se o tyto státy: Angola, Benin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Kamerun, 

Kapverdy, Komory, Kongo-Brazzaville, Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, 

Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mozambik, 

Namibie, Niger, Nigérie, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, 

Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, 

Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
126

 Stejné vymezení používá například      

i Organizace spojených národů.
127

 Práce se nezabývá celou Afrikou, protože její severní 

část hraje ve vnímání Francie i EU jinou roli a týkají se jí i jiné iniciativy (například 

evropská politika sousedství nebo Unie pro Středomoří). 

Z metodologického hlediska je práce vícepřípadovou komparativní studií 

sestávající ze čtyř vybraných případů. V letech 2003-2012 se Francie zapojila 

v subsaharské Africe celkem do dvanácti misí, všechny proběhly pod vlajkou Evropské 

unie, pouze jedna proběhla v rámci OSN. Jednalo se o operaci MINURCAT v letech 

2007-2010 v Čadu a Středoafrické republice.
128

 Vzhledem k tomu, že operace EU 

v daném období takto drtivým způsobem převažovaly, svědčí o určitém trendu, a proto 

práce vybírala právě z nich. Dalším kritériem výběru byla povaha operací, to znamená, 

jestli se jednalo o operace civilního či vojenského charakteru. Vybrány byly mise 

vojenské a to ze dvou důvodů – jednak lépe navazují na tradici francouzských 

intervencí v subsaharské Africe, které měly v minulosti převážně vojenskou povahu, 

jednak jsou chápány tak, že mají v souladu se spíše realistickým laděním této práce 

větší výpovědní hodnotu. Z celkového počtu jedenácti operací EU se jedná o čtyři mise 

– operaci Artemis v Demokratické republice Kongo v roce 2003, operaci EUFOR RD 

Congo tamtéž v roce 2006,  EUFOR Tchad/RCA v Čadu a Středoafrické republice 

v letech 2008-2009 a námořní misi EU NAVFOR Atalanta, která probíhá od roku 2008 
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u břehů Somálska.
129

 Všechny případy mají natolik shodné rysy, aby bylo možné je 

mezi sebou porovnávat, zároveň jsou ale všechny zajímavé tím, že nabízejí určité 

unikátní prvky, odlišné parametry či prvenství. Artemis byl úplně první evropskou 

operací na africkém kontinentu, Atalanta zase první námořní misí EU. EUFOR 

Tchad/RCA představoval nejnáročnější operaci, spuštění EUFOR RD Congo nejdelší 

proces. Ke každému státu má Francie navíc jiný vztah. Nikdy se nejednalo o stejnou 

situaci, zahrnutí všech čtyř proto pomůže lépe testovat stanovené hypotézy. Další zúžení 

počtu operací by mohlo přinést zavádějící výsledky, zatímco čtyři případy mají větší 

výpovědní hodnotu, poskytnou komplexnější obraz problematiky a umožní srovnávat 

francouzské motivace. 

Analýza každého případu sleduje stejné schéma, které je činí přehledným            

a snadno srovnávatelným. Nejprve je stručně nastíněna situace v zemi, kde operace 

proběhla, a reakce mezinárodních organizací, zejména OSN a Africké unie. Následuje 

krátká analýza role Francie při organizaci a implementaci operace, která má ukázat, jaký 

význam pro ni daná operace měla; pokud by se jí například zúčastnila pouze okrajově 

nebo po nátlaku ostatních členských států, bylo by nutné případ hodnotit zcela jinak, 

než když by její role byla naopak klíčová. Dále každý případ obsahuje rozbor motivů 

rozčleněný do tří kategori, respektive okruhů vztahů nastíněných v úvodu – pozice 

Francie ve světě, v EU a v Africe. Na základě těchto vztahů lze ustavit soubor 

preferencí, které stojí v pozadí současných francouzských vojenských akcí 

v subsaharské Africe. Motivy vyplývají z geopolitických daností, z dostupných 

primárních zdrojů a z rozhovorů citovaných v sekundárních zdrojích. U každého 

případu figuruje také rozbor oficiálního diskurzu, ve kterém práce hledá případné 

potvrzení nalezených motivů. Racionalistický směr nepřikládá na rozdíl od 

konstruktivismu diskurzu příliš velký význam, přesto v něm lze nalézt evidenci svědčící 

o francouzských preferencích. Práce z diskurzu tyto preference přímo nevyvozuje, 

pouze část z nich jeho prostřednitcvím ověřuje. Soustředí se přitom na hlavní 

představitele Francouzské republiky, kteří jí reprezentují na veřejnosti v oblasti 

zahraniční a obranné politiky.  

Nejvýznamnějšího aktéra zde představuje prezident, který má ve francouzském 

politickém systému 5. republiky velmi silnou pozici, zahraniční a africká politika je 
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tradičně jeho výsadní doménou (domaine réservé). Stojí také v centru rozhodování        

o obranné politice a evropských záležitostech.
130

 Premiér se obvykle soustředí spíš na 

domácí politiku, ale zároveň je jeho úkolem vést politiku národa, to znamená i tu 

zahraniční a obrannou. Za normální situace bývá poněkud zastíněn prezidentem, 

v období kohabitace, kdy jsou premiér a prezident z opačného politického spektra, však 

jeho role posiluje. V takovém případě si oba problematiku zahraniční a obranné politiky 

mezi sebou rozdělí, během kohabitace pravicového prezidenta Chiraca se socialistickým 

premiérem Lionelem Jospinem (1997-2002) připadla prezidentovi obranná politika, 

francouzsko-německé vztahy a problematika odzbrojování, zatímco premiér měl na 

starost bezpečnostní záležitosti v Africe, ekonomické a obchodní vztahy se 

zahraničím.
131

 

Ministři zahraničí a obrany jsou sice poněkud upozaděni, přesto ale oficiálně 

reprezentují navenek stát v daných oblastech.
132

 Oficiální projevy a rozhovory jsou 

proto sledovány u těchto čtyř osob, největší důraz je nicméně kladen na prezidenta 

republiky. 
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2. Vojenská politika Francie v Africe v historické 

perspektivě 

Tato kapitola se věnuje vojenským aspektům francouzsko-afrických vztahů, 

vojenské „spolupráci“ vybudované na bilaterálních smlouvách s novými subsaharskými 

státy po získání nezávislosti a přítomnosti předsunutých francouzských vojáků na 

kontinentu.  

V první části rozebírá druhy smluv, které Francie využívala po dekolonizaci 

k vojenským zásahům na africkém kontinentu a k ponechání předsunutých sil                

a základen. Ve druhé části pak popisuje vojenské intervence v subsaharské Africe 

v období od dekolonizace do roku 2002, vykresluje jejich roli ve francouzské africké 

politice a přináší jejich přehledy. Zároveň se je snaží kategorizovat, jak chronologicky  

a geograficky, tak podle typu operace. Uvádí také motivy, které Paříž k zásahům 

nejčastěji vedly. Nastiňuje i určité změny, které během tohoto období zasáhly celou 

africkou politiku včetně její významné vojenské složky. Představuje tak důležitý 

kontext vybraných případů analyzovaných v následující kapitole. 

2.1 Francouzsko-africká obranná „spolupráce“  

Francouzská africká politika zůstává do dnešních dnů velmi kontroverzní            

a diskutovanou složkou zahraniční politiky, přestože v ní postupně došlo k určitým 

změnám a posunům (byť často více ohlašovaným než následně uskutečněným). Zásadní 

roli v tomto vnímání hraje právě její vojenská, respektive obranná a bezpečnostní 

složka. Francie po dekolonizaci zachovala svou vojenskou přítomnost na africkém 

kontinentu prostřednictvím stálých základen a systému bilaterálních smluv uzavřených 

zpravidla bezprostředně poté, kdy její bývalé kolonie nabyly nezávislost. Obsah těchto 

smluv měl rozličnou povahu, mohl se týkat jak obranných aspektů, tak technické 

vojenské asistence, dohod o udržování pořádku nebo přítomnosti francouzských 

jednotek na kontinentu. Smlouvy také vymezovaly vojensko-průmyslovou spolupráci 

jako například prodej zbraní nebo přesun technologií. Plný rozsah znění smluv ovšem 

nikdy nebyl zpřístupněn veřejnosti, část z nich se držela v naprosté tajnosti a příliš se 

nemluvilo ani o jejich samotné existenci.
133
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Podle oficiální linie měly smlouvy sloužit k zajištění regionální bezpečnosti, 

zmenšení rizika konfliktu mezi státy a obraně proti vnější agresi, přičemž měly umožnit 

africkým státům snížení výdajů a přispět obecně k lepší spolupráci. Francie je také 

vysvětlovala touhou odvděčit se za desetitisíce padlých Afričanů, kteří sloužili během 

dvou světových válek pod její vlajkou. Neoficiálně se jednalo o způsob kontroly situace 

a možnost zasahování do záležitostí nově nezávislých států, a tím pádem i udržení co 

možná největšího vlivu.
134

  

Formálně můžeme smlouvy rozčlenit do dvou kategorií – obranné smlouvy         

a smlouvy o vojenské spolupráci, respektive vojenské technické asistenci. První z nich 

uzavřela Francie na počátku 60. let 20. století a jejich počet se přechodně vyšplhal až na 

jedenáct. Přestože způsob obrany nebyl přesně definován, zavazovala se Paříž bránit 

dané africké státy při ohrožení vnějším nepřítelem. Byly to právě tyto smlouvy, které 

používala jako právní podporu následných vojenských intervencí. V 70. letech celkem 

šest států smlouvy vypovědělo (Benin, Čad, Kongo, Madagaskar, Mauritánie, Niger), 

protože je považovaly za příliš svazující a omezující národní suverenitu. Jiné státy, jako 

například Kamerun, Senegal nebo Komory, dojednaly nové znění smluv. Dnes existuje 

obranných smluv s africkými státy celkem osm a zahrnují Džibuti, Gabon, Kamerun, 

Komory, Pobřeží slonoviny, Senegal, Středoafrickou republiku a Togo.
135

 Do této 

kategorie lze zařadit také dohody o udržování pořádku a vnitřní bezpečnosti, podle 

kterých mohla Francie na základě žádosti státu vyslat vlastní vojáky na pomoc proti 

tamním vnitropolitickým nepokojům. Uzavřela je v letech 1961 a 1962 se čtyřmi 

zeměmi, které zaujímaly přední příčky jejího zájmu – Pobřežím slonoviny, Čadem, 

Gabonem a Senegalem. Dohody byly přísně tajné a zpravidla měly podobu přílohy ke 

smlouvám o vojenské spolupráci. V praxi ovšem mohl africký stát požádat o pomoc, 

respektive vojenský zásah, i v případě, že neměl uzavřenou obrannou smlouvu,              

a naopak Francie přistupovala k interpretaci existujících smluv podle svých potřeb, to 

znamená, že nezasáhla ve všech případech, pokud se jí to nehodilo.
136

 

Druhý typ představovaly smlouvy o vojenské technické asistenci, které Francie 

uzavřela v letech 1960-1986 s dvaceti třemi zeměmi. Nepředpokládaly poskytnutí 

vojenské pomoci, ale především dodávky výzbroje a materiálu, výcvik afrických 

bezpečnostních sil, ať už na domácí půdě nebo v metropoli, a asistenci francouzského 
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personálu. Díky finančním a technologickým nedostatkům nových států se Francii 

podařilo asistovat jim takovým způsobem, aby je udržela v závislém postavení a do jisté 

míry tak mohla pokračovat v zavedených pořádcích nastolených během kolonizace. 
137

 

Prostřednictvím nezveřejněných smluv si Francie pojistila také existenci stálých 

vojenských základen, které mohly její ozbrojené síly využívat hned v pěti zemích. 

Nejvyšší počet jich sídlil v Djibouti (3000 vojáků), v Senegalu (1100), následně v Čadu 

(700), Gabonu (600) a Pobřeží slonoviny (550).
138

 Jak je vidět na mapě číslo 2, 

základny byly strategicky rozmístěny tak, aby umožnily Francii pohodlně zasáhnout ve 

všech koutech frankofonní Afriky. Kromě nich udržovala na kontinentu množství 

předsunutých sil, které se v 60. letech vyšplhalo až na 58 tisíc vojáků.
139

 Základny         

i předsunuté síly zůstaly zachovány dodnes, přestože počet vojáků poklesl a za 

prezidenta Sarkozyho došlo k uzavření základny v Abidjanu na Pobřeží slonoviny 

v roce 2009 a letecké základny v senegalském Dakaru. Mapa č. 2 ukazje počty 

francouzských předsunutých vojáků v roce 1997 (černá figura) a jejich počet zapojený 

do mezinárodních misí (bílá figura).  

 

Mapa č. 2: Rozmístění a počty francouzských vojáků v Africe v roce 1997. (Zdroj: Jacques Isnard, „La France 

appelle les armées africaines à assumer leur part de la sécurité collective“, Le Monde, 26. června 1997.) 

                                                 
137

 Pascallon, La politique de sécurité de la France en Afrique (Paris: L’Harmattan, 2004), 16-17. 
138

 Yates, „France, the EU, and Africa“, 319-320. 



   

 

32 

  

2.2 Vojenské intervence v subsaharské Africe 1958-2002 

Po druhé světové válce měla francouzská bezpečnostní politika v zásadě dva cíle. 

Jednak sloužila národnímu zájmu a představě o grandeur, velikosti Francie, jednak se 

v ní odrážela přetrvávající myšlenka civilizační mise, historické odpovědnosti                

a povinnosti pomáhat africkým státům. Pokud se měla francouzská Afrika rozvíjet, 

potřebovala podle vnímání státníků v Paříži ochranu Francie. Její povinností bylo 

zajistit jí stabilitu, pořádek a bezpečnost výměnou za přístup k trhům, strategickým 

surovinám a podporu na mezinárodní scéně, které zase přispívaly k bohatství, moci       

a velikosti Francie.
140

 

V období po dekolonizaci Francie podnikla desítky vojenských intervencí           

v subsaharské Africe. Kvůli této vysoké aktivitě si dokonce vysloužila přezdívku 

„gendarme de l’Afrique“, tedy policista Afriky.
141

 Z geografického hlediska se Francie 

první dvě desetiletí po dekolonizaci pohybovala v hranicích svého bývalého 

koloniálního panství (viz mapa č. 1), přičemž podnikla významnější zásahy v jedenácti 

státech (viz tabulka č. 1). Výjimku v tomto období tvořila pouze intervence v dříve 

britské Nigérii během konfliktu v Biafře v letech 1967 až 1968.
142

 Tabulka č. 1 podává 

přehled francouzských vojenských zásahů v subsaharské Africe od dekolonizace do 

roku 2002. Intervence jsou rozřazeny podle zemí a období, případné názvy operací jsou 

uvedeny v úvozovkách. Státy, které nepatří mezi bývalé francouzské kolonie, jsou 

vyznačeny kurzívou. 

Od konce 70. let 20. století docházelo v africké politice k rozšíření zájmu za 

hranice tradiční frankofonní oblasti. Francie od přelomu 70. a 80. let začala navazovat 

vztahy s bývalými belgickými a portugalskými koloniemi, například se Zairem, (dnešní 

Demokratickou republikou Kongo), Rwandou nebo Guineou-Bissau. Později se začala 

zajímat také o anglofonní státy, zejména Jihoafrickou republiku, Keňu a Nigérii.
143

 

Tento trend můžeme pozorovat i v oblasti obranné a bezpečnostní politiky, respektive 

vojenských zásahů. V 80. letech provedla Francie významnější intervence celkem 

v sedmi zemích, přičemž dvě z nich, Gambie a Seychely, jsou bývalými britskými 

koloniemi. Ještě výrazněji lze tuto změnu zaznamenat v 90. letech, kdy celkový počet 
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konfliktů na africkém kontinentu strmě vzrostl. Francie se angažovala v osmnácti 

subsaharských zemích, pouze jedenáct z nich ale spadalo do frankofonní oblasti. Na 

seznam přibyla dříve portugalská Angola, belgické (původně německé) Burundi            

a Rwanda, belgická DR Kongo, britská Sierra Leone, britsko-italské Somálsko               

a Libérie. Do Rwandy a Sierry Leone dokonce vysílala Francie svoje vojáky opakovaně. 

 

 

Země 60. léta 70. léta 80. léta 90. léta 2000-2002 

Angola    1992 „Addax“  

Benin 1963 1977 
„Crevette“ 

 1991 „Verdier“  

Burundi    1993 „Yambo“  

Čad 1968-71 1978-81 
„Tacaud“ 

1983-4 
„Manta“; 
od 1986 
„Epervier“ 

„Epervier“ „Epervier“ 

Džibutsko  1977 
„Saphir“ 

 1991 „Godoria“, 
„Totem“; 
1992-7 „Iskoutir“ 

 

DR Kongo    1998: „Malachite“  

Gabon 1964   1990 „Requin“  

Gambie   1981   

Kamerun 1957-1964  1981-94 
„Balata“ 

1996-7 „Aramis“  

Komory   1989 
„Oside“ 

1995 „Azalée“  

Libérie    1990  

Madagaskar  1972    

Mauritánie 1958-63 
„Ouragan“; 
1961-69 

1977-80 
„Lamantin“; 
1979 

   

Niger 1963 1974    

Nigérie 1967-8     

Pobřeží slonoviny  1970  1999 „Khaya“ Od 2002 
„Licorne“ 

Republika Kongo 1963  1987 1997: „Pélican“ 1 a 2  

Rwanda    1990-93 „Noroît“; 
1994 „Turquoise“, 
„Amaryllis“ 

 

Senegal 1962     

Seychely   1981   
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Sierra Leone    1992 „Simbleau“; 
1997 „Espadon“, 
„Corymbe“ 

 

Somálsko    1992-3 „Oryx“  

Středoafrická 
republika 

1967-70 1979 
„Barracuda“ 

 1996-7 „Almandin“ 1 
a 2 

2002-2013 
„Boali“ 

Togo 1963  1986 1991 „Verdier“  
Tabulka č. 1: Francouzské vojenské intervence v subsaharské Africe od dekolonizace do roku 2002. (Zdroj dat: 

Pascallon, La politique de sécurité de la France en Afrique, 27; Réseau de recherche sur les opérations de paix, 

http://www.operationspaix.net/.)  

Mimo frankofonní oblasti Francie působila zejména v rámci misí Organizace 

spojených národů. Do nich se zapojovala převážně v 90. letech a v novém tisíciletí, 

výjimku představuje pouze dlouhodobá pozorovatelská mise v Namibii v letech 1978-

1990, která dohlížela na osamostatnění země a ukončení nadvlády Jihoafrické 

republiky.
144

 Osm z devíti zemí, kde se Francie podílela na misi OSN, a devět z deseti 

operací připadá právě na státy, které se neřadí na seznam bývalých francouzských 

kolonií.
145

 Tyto mise zároveň představovaly nový typ intervence, jednak svou 

multilaterální povahou, jednak svým mírovým charakterem. Tabulka číslo 2 ukazuje 

seznam operací OSN, do kterých se Francie zapojila nejpozději v roce 2002. Operace 

jsou seřazeny geograficky, státy mimo bývalé francouzské impérium jsou opět uvedeny 

kurzívou. 

 

Země Operace OSN 

Angola 1995-1997 „UNAVEM III“; 1997-1999 „MONUA“ 

Demokratická republika Kongo 1999-2010 „MONUC“ 

Eritrea, Etiopie 2000-2008 „MINUEE“ 

Namibie 1978-1990 „GANUPT“ 

Sierra Leone 1998-1999 „MONUSIL“, 1999-2005 „MINUSIL“ 

Somálsko 1993 „ONUSOM II“ 

Středoafrická republika 1998-2000 „MINURCA“ 

Západní Sahara Od 1991 „MINURSO“ 
Tabulka č. 2: Operace Francie v subsaharské Africe v rámci OSN. (Zdroj dat: „Operations“, Organizace spojených 

národů, http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/index.shtml (staženo 17. května 2014).) 
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2.2.1 Motivy a typ intervencí 

Motivy, které Francii vedly k zásahům v Africe, spadají do dvou ze tří okruhů 

vztahů popsaných v úvodu práce, vztahů vůči světu a vůči Africe. Jak už bylo zmíněno, 

na mezinárodní scéně jí především zajišťovaly potřebnou prestiž, naopak motivy 

vztahující se k samotnému africkému kontinentu měly různorodější povahu. Literatura 

se jejich podrobnější kategorizací příliš nezabývá, výjimku tvoří do jisté míry Pierre 

Pascallon, který motivy intervencí od roku 1957 do roku 1997 rozřadil do šesti skupin – 

vnější agrese, udržení pořádku, pasivní svržení režimu, aktivní svržení režimu, 

pseudohumanitární a humanitární motivy.
146

 Nejčastější byly podle něj operace 

k udržení pořádku (nejméně dvacet operací), které Francie provedla v šestnácti zemích, 

ve Středoafrické republice, na Komorách, v Džibutsku a v Čadu dokonce opakovaně.
147

 

Následovaly intervence za účelem aktivního či pasivního svržení režimu (šest, 

respektive osm zásahů)
148

 v Beninu, Středoafrické republice, na Komorách, v Kongu-

Brazzaville, Madagaskaru, Mauretánii, Nigeru, Nigérii, Rwandě a Togu. Proti vnější 

agresi bojovala v deseti případech a  šesti státech (Čad, Džibutsko, Kamerun, 

Mauretánie, Rwanda, Senegal), nejčastěji v Čadu.
149

 Z pseudohumanitárních motivů 

zasahovala Francie celkem devětkrát v sedmi zemích
150

 a z čistě humanitárních důvodů 

pouze ve dvou, v Angole a dvakrát v Džibutsku, a to až v 90. letech (1992, respektive 

1991 a 1992-7).
151

  

Zmíněné kategorie nicméně přímo nevypovídají o primárních motivech, které 

Francii k zásahům vedly. Častá snaha udržet u moci určitý režim nebo jej naopak 

svrhnout pramenila podle většiny autorů jednak ze strategických, jednak 

z ekonomických důvodů. Paříž se snažila udržet v Africe svůj vliv kvůli svému 

postavení a získání mnoha výhod, často intervenovala u nejvýznamnějších strategických 

spojenců, jakým byl například Čad. Zároveň v kontextu Studené války pomáhaly 
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francouzské zákroky ve prospěch spřízněných režimů držet africké státy na straně 

Západu. Ekonomické motivy byly běžné v zemích bohatých na nerostné suroviny nebo 

poskytujících dobrý trh pro francouzské firmy. Pod kontrolou si vojensky držela 

například na ropu velmi bohatý Gabon, v Zairu (dnešní DR Kongo), kde bojovala proti 

rebelům v roce 1977, se jednalo zejména o kontrakty na telekomunikace, ale také čím 

dál lepší vzájemné vztahy slibující přísun surovin (uran, diamanty, měď a další). 

Udržení pořádku a přátelsky naladěné vlády znamenalo ekonomické výhody.
152

 

Oficiálně zdůvodňovala Paříž intervence obvykle zdánlivě legitimními 

argumenty jako byla obrana územní celistvosti afrického partnera a ujištění o pevnosti 

francouzských bezpečnostních záruk, zásah na podporu proti vnitřním nepokojům, 

podpora změny režimu a sesazení vůdců státu, kteří škodí jeho rozvoji. Ve výčtu 

figurovaly často také humanitární důvody, případně ochrana francouzských nebo 

místních občanů, a geopolitické důvody, především vytvoření nárazníku proti anglické 

zóně vlivu.
153

  

Typ intervence zůstával v prvních desetiletích po dekolonizaci převážně stejný – 

Francie jednala unilaterálně a vysílala do dané země vlastní vojáky, případně využila 

svých předsunutých sil a vojenských základen, přičemž se často opírala o bilaterální 

obranné smlouvy, smlouvy o udržení pořádku nebo i údajnou či skutečnou výzvu 

místních autorit. Pokud se jednalo o domácí nepokoje, snažila se Francie nejprve využít 

místní ozbrojené složky a teprve, když na uklidnění situace nestačily, nasadila vlastní 

předsunuté vojenské síly. V případě, že by konflikt mohl mít dopady na sousední země, 

využila předsunuté vojáky, případně povolala posily z metropole. Pokud vznikl konflikt 

velkého rozsahu, mezistátní konflikt nebo došlo k napadení státu zvnějšku, vysílala 

Paříž armádu z metropole, zatímco předsunuté síly jí zajišťovaly logistickou podporu.
154

  

Během 90. let 20. století se zažité vzorce chování ve francouzské Africe začaly 

měnit. Impulz tomuto vývoji dodaly změny na domácí i mezinárodní scéně. Rozpad 

sovětského bloku a s ním konec bipolárního uspořádání svět vedl k úpadku strategické 

důležitosti afrického kontinentu, kromě toho západní země začaly klást větší důraz na 

prosazování demokracie, dodržování lidských práv a například poskytování rozvojové 

pomoci podmínily prováděním demokratických a ekonomických reforem. V kontextu 
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globalizovaného světa se bilaterální operace stávaly stále nákladnějšími, obtížněji 

uskutečnitelnými a hůře ospravedlnitelnými. Francie se musela novému vývoji 

přizpůsobit, s rostoucí vnější i domácí kritikou oslabovala legitimita jejího angažmá 

v Africe, ránu jí zasadilo především široce kritizované zapojení ve Rwandě a selhání při 

genocidě v roce 1994. Zároveň se k moci dostala nová generace politiků bez silných 

osobních vazeb na africké lídry, která byla ochotnější provádět změny.
155

 Do 

francouzské sféry vlivu také vstoupili noví aktéři, Británie, USA, ale i některé 

anglofonní africké státy jako Nigérie či Jihoafrická republika. 

Francie se proto přiklonila k multilaterálním iniciativám a „afrikanizaci“ 

bezpečnostní politiky s důrazem na mírové iniciativy (peacekeeping). Začala se 

soustředit čím dál víc na podporu regionálních uskupení, která by zajistila africkým 

zemím bezpečnost, a místních vojenských a policejních sil. Pomáhala organizovat 

společná vojenská cvičení, zajišťovala jim logistickou a finanční podporu, dodávala 

vybavení a odborné pracovníky.
156

 Nejvýznamnější iniciativu v tomto směru 

představuje pravděpodobně program ReCAMP, na kterém se podílí také Británie           

a USA. Program spadá formálně pod OSN, koordinuje své akce s Africkou unií (dřívější 

Organizací africké jednoty, mezinárodní organizací afrických států) a umožňuje 

africkým vojenským silám získat výcvik a vybavení, aby se mohly zapojit do mírových 

operací.
157

 V 90. letech tedy Francie oscilovala mezi tradičním unilaterálním typem 

intervencí ve své zóně vlivu a novým přístupem k bezpečnostní politice, reformami       

a kontinuitou.
158

 Zapojovala se také častěji do mírových misí pod hlavičkou OSN (viz 

tabulka č. 2), které mimo jiné demonstrují právě trend multilateralizace, snahu               

o legitimizaci francouzského angažmá i částečné vykročení z frankofonní oblasti.
159
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3. Francie a vojenské mise EU v Africe 

Přestože se francouzská africká politika vyznačovala pozoruhodnou kontinuitou, 

v novém tisíciletí byla Paříž nucena uplatňovat jiný přístup k africké bezpečnostní 

problematice než dříve. Změny se projevily na první pohled především v typu operací, 

kterých se zúčastnila. Jak je vidět z níže uvedené chronologické tabulky, zapojila se 

mezi lety 2003 a 2012 celkem do dvanácti nových misí. Tabulka také ukazuje, v rámci 

které organizace daná operace proběhla a jestli měla civilní či vojenskou povahu 

(Organizace/Typ mise). Státy, které nepatří k bývalým koloniím jsou jako vždy 

vyznačeny kurzívou.  

Z geografického hlediska lze pozorovat určité vybočení mimo frankofonní zónu, 

reprezentované Guineou-Bissau, Somálskem, Tanzánií a Keňou, velká část operací se 

odehrávala v nestabilní Demokratické republice Kongo, která sice nebyla součástí 

impéria, ale zhruba od 70. let spadá do sféry francouzského zájmu. Ve výčtu nicméně 

nechybí tradiční frankofonní země jako je Čad, Středoafrická republika, Mali, Niger, 

Džibutsko nebo Seychely. 

 

Rok Země Operace Organizace/Typ mise 

2003 DR Kongo Artemis EU/vojenská 

2005 DR Kongo EUSEC RD Congo EU/civilní 

2005-2007 DR Kongo EUPOL Kinshasa EU/civilní 

2006 DR Kongo EUFOR RD Congo EU/vojenská 

2007-2014 DR Kongo EUPOL RD Congo EU/civilní 

2007-2010 Čad/Středoafrická 
republika 

MINURCAT OSN/civilně-vojenská 

2008-2009 Čad/Středoafrická 
republika 

EUFOR Tchad/RCA EU/vojenská 

2008-2010 Guinea-Bissau EUSSR Guinea-Bissau EU/civilní 

Od 2008 Somálsko EU NAVFOR Somalia, 
Atalanta 

EU/vojenská 

Od 2010 Somálsko EUTM Somalia EU/civilně-vojenská 

Od 2012 Niger EUCAP Sahel EU/civilní 

Od 2012 Keňa, Džibutsko, Somálsko, 
Tanzánie, Seychely 

EUCAP Nestor EU/civilní 

Tabulka č. 3: Francouzské intervence v subsaharské Africe mezi lety 2003 a 2012. (Zdroj dat: „Missions and 

operations“, European External Action Service, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-

operations/index_en.htm (staženo 10. října 2014); „Opérations de maintien de la paix“, Organizace spojených 

národů,  http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/past.shtml (staženo 17. května 2014).) 

 

Zásadně se proměnil typ intervencí, v jejichž rámci Francie v subsaharské Africe 

působila. Všechny měly multilaterální charakter, kromě jedné mise OSN byly 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm
http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/past.shtml
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zorganizovány v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Po 

skončení Studené války a v souvislosti s krizí na Balkáně začala EU vážně přemýšlet     

o schopnosti vedení vlastních mírových misí. Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 

byla založena Evropská zahraniční a bezpečnostní politika (EZBP), v roce 1999 vznikla 

Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP), která sice obecně vycházela 

z EZBP, ale cílila konkrétněji na problematiku vojenského a civilního krizového 

managementu. Z hlediska vojenských kapacit se EU opírala o NATO, také vzhledem 

k tomu, že jejich členské základny se do velké míry překrývají. Vzájemnou spolupráci 

potvrdila smlouva Berlin Plus uzavřená v roce 2003, současně ale EU rozvíjela vlastní 

bojové jednotky.
160

  

Spektrum možných vojenských akcí definovaly už v 90. letech 20. století 

takzvané Petersbergské úkoly, které uváděly jako možný důvod vojenské akce 

humanitární a záchranné zásahy, udržování míru (peacekeeping) a krizový management 

včetně mírových zásahů (peacemaking). Lisabonská smlouva, která přejmenovala 

EBOP na Společnou bezpečnostní a obrannou politiku, je v roce 2009 rozšířila               

o společné odzbrojovací operace, vojenské poradenství a asistenci a postkonfliktní 

stabilizaci.
161

 První operací EU v Africe byla vojenská mise Artemis v Demokratické 

republice Kongo, která představovala zároveň první autonomní operací bez podpory 

NATO.
162

  

Francie se podílela na všech vojenských i civilních operacích Evropské unie 

v subsaharské Africe. Z celkového počtu jedenácti misí EU se jednalo o šest civilních, 

jednu civilně-vojenskou a čtyři vojenské operace včetně jedné námořní. Civilní mise 

v DR Kongo a Guinei-Bissau se zaměřily na reformy a restrukturalizaci místních 

bezpečnostních a policejních složek
163

, mise EUCAP Sahel má přispět k posílení 

nigerských bezpečnostních sil, aby mohly účinně bojovat proti terorismu                        
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a organizovanému zločinu.
164

 Operace EUCAP Nestor cílí na posílení námořních 

kapacit zemí afrického rohu a Seychel, civilně-vojenská mise EUTM Somalia provádí 

výcvik somálských vojáků.
165

  

Vojenská operace Artemis proběhla v souladu s rozhodnutím OSN a měla přispět 

ke stabilizaci a zlepšení bezpečnostních a humanitárních podmínek v konžském městě 

Bunia.
166

 Další vojenský zásah EU v Kongu v roce 2006 se konal na podporu mise OSN 

MONUC a dohlížel na situaci během voleb.
167

 Operace EUFOR v Čadu a Středoafrické 

republice tvořila vojenskou složku mise OSN MINURCAT.
168

 Vojenská operace           

u břehů Somálska probíhající od roku 2008 je první námořní misí EU a bojuje proti 

rozmáhajícímu se pirátství.
169

 Ve všech případech se jedná o multilaterální operace 

probíhající v souladu s rozhodnutím nebo ve spolupráci s OSN. Jde tedy o jiný typ 

intervencí, než jaké dosud ve francouzské africké politice převažovaly. Přestože 

vzhledem k dalšímu vývoji nelze usuzovat, že jednání na vlastní pěst Francie zcela 

opustila (v letech 2013 a 2014 zahájila vlastní vojenskou operaci Serval v Mali
170

), je 

zde jasně patrný silný příklon k multilateralismu zejména v podobě evropských 

iniciativ.  

Francouzské motivy pro účast v těchto operacích se tato kapitola pokusí 

analyzovat na čtyřech vybraných případech vojenských intervencí Francie 

v subsaharské Africe provedených v rámci SBOP. Jedná se o operaci Artemis, která se 

konala v roce 2003 v Demokratické republice Kongo, misi EUFOR RD Congo 

provedenou v roce 2006 v téže zemi, operaci EUFOR Tchad/RCA, jež zasahovala 

v letech 2008-2009 v Čadu a Středoafrické republice, a námořní misi EU NAVFOR 

Atalanta, která probíhá od roku 2008 u břehů Somálska.  
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U každého případu kapitola stručně popisuje situaci předcházející spuštění 

operace, a to jak v cílové zemi, tak především na mezinárodní a evropské scéně,            

a charakterizuje operaci EU. Dále analyzuje, jakou roli Francie sehrála při vyjednávání 

a organizaci mise, poté následuje analýza konkrétních motivů, které Francii k tomuto 

jednání vedly. Ty vycházejí z preferencí popsaných v úvodu práce, to znamená ze tří 

okruhů vztahů či pozice Francie ve světě, v EU a v Africe. Okruhy jsou využity k určité 

kategorizaci, přestože se mohou částečně překrývat.  

Vzhledem k tomu, že práce vychází z teorie racionální volby, je třeba 

předpokládat, že se Francie řídila logikou výhodnosti a multilaterální operace 

představovaly nejvýhodnější cestu, jak dosáhnout svých cílů v Africe, respektive jak 

sledovat své preference. Motivům, kvůli kterým se Francie misí účastnila, musí tedy 

dominovat její vlastní zájmy. Zjištěné motivy jsou následně konfrontovány s oficiální 

rétorikou hlavních představitelů státu, s přednostním důrazem na prezidenta republiky. 

Případy mají osvětlit komplexní problematiku současného francouzského vojenského 

angažmá v subsaharské Africe, jejich porovnání následně slouží k vyvození závěrů a 

otestování stanovené hypotézy..  

3.1 Operace Artemis 

Situace v nestabilní Demokratické republice Kongo se zhoršila během 90. let, 

kdy se sem přelila krize z oblasti Velkých jezer, respektive Rwandy a Burundi. Kongo 

se ponořilo do dvou rozsáhlých ozbrojených konfliktů, do nichž se zapojilo celkově osm 

dalších států regionu (Rwanda, Burundi, Uganda, Zimbabwe, Čad, Súdán, Namibie       

a Angola) a bývají dokonce označovány za jakousi africkou světovou válku.
171

 První 

konžská válka v letech 1996-1997 vedla ke svržení diktátora Mobutua za vydatného 

přispění rwandské a ugandské armády a nastolení prezidenta Kabily. Ozbrojené skupiny 

rebelů s podporou rwandských a ugandských jednotek záhy rozpoutaly druhou 

konžskou válku v letech 1998-2003, kdy se na stranu Kabilovy vlády postavila Angola, 

Zimbabwe a Namibie. Oba konflikty silně zasáhly především východ země a zanechaly 

po sobě kolem pěti milionů mrtvých. 

Západní svět v čele s Francií a Belgií sledoval vývoj situace v Kongu s velkým 

znepokojením. V roce 1999 došlo k uzavření několika dohod o příměří, ve skutečnosti 

ale ozbrojené střety a masakry obyvatelstva nepřestaly. V listopadu 1999 OSN 
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v souladu s rezolucí 1279 zahájila v Kongu operaci MONUC (od července 2010 

nahrazena misí MONUA), jejímž cílem bylo monitorovat dodržování příměří                 

a ukončení násilností.
172

 Evropská unie situaci v regionu dlouhodobě sledovala, působil 

zde zvláštní vyslanec pro oblast Velkých jezer Aldo Ajello (post ustaven v roce 1996), 

jinak ale zůstávala relativně pasivní. Teprve v červnu 2003 se rozhodla zapojit 

v souladu s rezolucí OSN 1484 z května téhož roku.
173

 O podniknutí akce požádal 

Evropskou radu generální tajemník OSN Kofi Annan, podporu jí vyjádřili také 

prezidenti Rwandy a Konga a ministr zahraničních věcí Ugandy. Evropská unie zahájila 

vojenskou operaci v severovýchodní provincii Ituri, jejímž hlavním cílem byla 

stabilizace bezpečnostních podmínek a zlepšení humanitární situace města Bunia           

a přilehlých uprchlických táborů. Krize v Ituri mohla závažným způsobem narušit 

křehký mírový proces v Kongu a vyústit v obnovení válečného konfliktu, bylo proto 

nezbytné ji co nejúčinněji zažehnat. Operace Artemis měla přechodný charakter             

a konala se ve spolupráci s misí MONUC, jíž měla dočasně odlehčit.
174

 Skončila podle 

plánu 1. září 2003, trvala tedy přibližně tři měsíce.
175

 Mapa číslo 3 ukazuje sídlo hlavní 

základny operace v Ituri (HQ of French-led international intervention force) a zároveň 

rozmístění velitelství a základen OSN v Kongu. 
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Mapa č. 3: Hlavní základna operace Artemis v DR Kongo. (Zdroj: Africa Confidential, http://www.africa-

confidential.com/uploads/content/03-06_DR_Congo_map.jpg, staženo 16. listopadu 2014.) 

3.1.1 Role Francie 

Francie sehrála naprosto zásadní roli jak ve vývoji vedoucímu ke spuštění 

operace, tak při operaci samotné. Jako první z členů EU zamýšlela v oblasti zasáhnout, 

nejméně měsíc před spuštěním operace už připravovala plány operace a naznačovala, že 

by byla ochotná ji provést, ale ne sama. Plán na intervenci pod názvem Mamba pak 

předložila ostatním zemím a navrhla její provedení v rámci Společné bezpečnostní         

a obranné politiky. Kofi Annan se následně obrátil na předsedu Rady Evropské unie      

a Vysokého představitele pro Evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku Javiera 

Solanu.
176

 6. června už začala Francie vysílat do Konga speciální jednotky, teprve 11. 

června se však konala v Paříži konference, jejímž cílem bylo zjistit, které země jsou 

ochotné přispět vlastními vojáky.
177
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Francie vyhodnotila všechny okolnosti a využila je k tomu, aby se jí podařilo 

přesvědčit o intervenci ostatní členské státy. NATO se v Africe neangažovalo, kromě 

toho nasadilo dříve vojenské síly v Afghánistánu a hrozilo, že bude nutné je vyslat i do 

Iráku. To znamenalo, že jej bude muset zastoupit Evropská unie, pokud evropské státy 

nechtěly zůstat pasivní. Navíc se přes léto nescházel Vojenský výbor Evropské unie, 

Francie tedy mohla působit více skrze tradiční diplomatické cesty, kterými snáze 

dosáhla úspěchu.
178

  

Operace se nakonec zúčastnilo přes 2000 vojáků, naprostou většinu (téměř 90 

procent) nicméně poskytla Francie, z dalších členských zemí přispěly významnějším 

počtem Švédsko a Belgie, ozbrojené síly celkem dodalo dvanáct států EU. Velká 

Británie a Německo pomáhaly alespoň s dalšími aspekty operace, například Británie 

zprovoznila přistávací dráhu na letišti ve městě Bunia a vyjednávala s ugandskou vládou 

o zpřístupnění letiště v Entebbe. V souladu s výzvou Rady Evropské unie se ale zapojily 

i státy mimoevropské – Jihoafrická republika, Kanada a Brazílie.
179

  

Francie operaci zaštiťovala, respektive fungovala takzvaně jako rámcový stát 

(framework nation). Tento koncept zavedla EU v roce 2002 a jejím cílem bylo, aby 

národ, který disponuje potřebnými kapacitami, schopnostmi a vůlí, sloužil jako hlavní 

vůdce a koordinátor vícenárodnostní síly jak v politické, tak ve vojenské rovině. Byl by 

tak zodpovědný za plánování i provedení operace, poskytoval logistickou podporu         

a zajišťoval zpravidla také vrchní velitelství.
180

 V případě mise Artemis byl hlavním 

velitelem jmenován francouzský generál Neveux, velitelem sil EU na místě francouzský 

generál Thonier. Vrchní velitelství sídlilo v Paříži v Centru pro plánování a řízení 

operací, hlavní základna pod velením generála Thoniera byla zřízena v ugandském 

Entebbe a předsunutá základna přímo ve městě Bunia.
181

 

3.1.2 Motivy Francie 

Operace Artemis v sobě propojuje evropskou a zároveň světovou dimenzi 

francouzských zájmů. Francie velmi stála o to, aby EU posílila svou pozici globálního 
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aktéra. Svou soběstačnost a kapacity měla dokázat především Spojeným státům, které 

nepředpokládaly, že by EU byla ochotná a schopná jednat samostatně bez politické       

a vojenské podpory NATO. Operace měla ukázat USA i celému světu, že Unie se 

obejde bez pomoci NATO, potažmo Ameriky, a potvrdit tak její postavení coby 

soběstačného hráče na mezinárodní scéně vyvažujícího moc USA.
182

  

Evropskou a světovou rovinu reprezentuje také snaha ukázat Evropu jako 

sjednocenou sílu. Válka v Iráku vyvolala neshody mezi členskými státy Evropské unie, 

z nichž některé v čele s Británií podpořily americkou intervenci, zatímco jiné, zejména 

Francie, ji ostře kritizovaly a odmítly se k válečnému konfliktu připojit. Vztahy mezi 

oběma tábory se poněkud ochladily, společná operace ale měla dát světu najevo, že 

evropské země stále dokáží spolupracovat navzdory rozporům způsobeným iráckou 

válkou, a to i v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, kde se tradičně hledá shoda 

velmi obtížně kvůli rozdílným zájmům. Evropská jednota měla působit jako opak 

transatlantické nejednoty.
183

 

Mezi evropské motivy patří nejen snaha demonstrovat, že Společná bezpečnostní 

a obranná politika, o kterou se Paříž vždy tak zasazovala, není pouze prázdný koncept a 

že je EU akceschopná. Operace Artemis měla být také výrazem spolupráce Francie 

s Británií v Africe a při rozvoji evropské obranné politiky, která se mohla zdát ohrožena 

neshodami v mezinárodních záležitostech.
184

 

Z hlediska postavení Francie ve světě intervence zvýšila její prestiž v očích 

mezinárodní komunity – Paříž se ukázala v příznivém světle jako silný hráč 

s významnými vojenskými kapacitami schopný zorganizovat a vést důležitou misi. Jako 

první byla v Kongu přítomna, dříve než ostatní mezinárodní aktéři. Zároveň tím, že dala 

přednost multilaterální akci, vylepšila svůj obraz poškozený událostmi ve Rwandě. 

Rozhodnutí ve prospěch multilateralismu bylo podepřeno i několika čistě praktickými 

důvody. Francie nepatřila v regionu k nejoblíbenějším, zejména rwandská vláda Paula 

Kagameho s ní neměla příliš dobré vztahy. Zapojením Británie, která naopak 

s Rwandou dobře vycházela, docílila Paříž lepšího přijetí a zamezila tomu, aby se 

Rwanda případně postavila na odpor proti intervenci. Společná akce také snížila riziko 
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nadměrných francouzských ztrát a usnadnila její přijetí francouzským veřejným 

míněním.
185

 

Operace Artemis měla i nezanedbatelné africké motivy. Přestože její rozsah byl 

velmi omezený jak z hlediska času, tak z hlediska geografie a mandátu, pro Paříž 

znamenala možnost navrátit se do regionu Velkých jezer a v podstatě i do oblasti střední 

Afriky jako takové, protože po tragických událostech ve Rwandě a stažení předsunutých 

jednotek ze Středoafrické republiky na konci 90. let se zde její vojenská přítomnost 

snížila na minimum.
186

 Přestože Demokratická republika Kongo nepatří mezi bývalé 

francouzské kolonie, Francie si s ní celkem záhy po dekolonizaci začala budovat těsné 

vztahy.
187

 DR Kongo přímo sousedí se Středoafrickou republikou a Republikou Kongo 

(Kongo-Brazzaville), takže příhodně geograficky rozšiřuje francouzský vliv, kromě 

toho se jedná o frankofonní stát, v roce 1977 vstoupilo do Mezinárodní organizace 

Frankofonie a stalo se nejlidnatější oficiálně frankofonní zemí.
188

  

DR Kongo disponuje bohatými nalezišti nerostných zdrojů, na jeho území se 

nachází 70% světových zásob koltanu používaného k výrobě elektroniky, třetina zásob 

kobaltu, přes 30% zásob diamantů a 10% světových zásob mědi. Těží se zde také zlato, 

zinek, ropa, uran nebo dřevo.
189

 Obchodní výměna nedosahuje významnějších čísel, od 

roku 2000 však vzájemný obchod narůstá. Francouzské firmy jsou zapojené tradičně 

v oblasti telekomunikací (např. Orange), ale také například v těžebním průmyslu – státní 

společnost Areva, největší světový dodavatel jaderných zařízení, má podepsanou 

smlouvu na těžbu uranu a průzkum nových ložisek, v zemi působí také ropná společnost 

Total nebo významné společnosti Air France a Bolloré 
190

 

Co se týče humanitárních důvodů, nezdá se, že by mezi francouzskými motivy 

intervence zaujímaly významnější místo, i když byly určitě příjemným vedlejším 

efektem a například Kofi Annan považoval operaci Artemis především za humanitární 
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misi. Extrémní násilí v Demokratické republice Kongo probíhalo už od konce 90. let, 

zemřely miliony lidí, aniž by se Francie cítila morálně povinna zasáhnout. Když už se 

tak stalo, dala navíc najevo, že nesouhlasí s rozšířením operace mimo oblast města 

Bunia a že mimo tuto zónu nezasáhne ani v případě masakrů obyvatelstva.
191

 

3.1.3 Oficiální diskurz 

V oficiálních projevech a rozhovorech lze najít oporu pro celou řadu výše 

zmíněných motivů pro intervenci, výjimku tvoří v souladu s rétorikou v novém tisíciletí 

pouze francouzské strategické a ekonomické zájmy v subsaharské Africe. Francie velmi 

pečlivě zdůrazňovala především legitimitu a multilaterální charakter operace Artemis, 

zároveň ale mluvila o povinnostech k Africe a připravenosti jednat. Na 11. Konferenci 

velvyslanců v srpnu 2003 například prezident Chirac kladl důraz na to, že Francie 

jednala na žádost OSN, kroky Francie v Africe jsou podle něj „založeny na principech 

vyznávaných i Africkou unií samotnou“. Francie podle prezidentových slov 

„systematicky usiluje o společnou akci s mezinárodními organizacemi a africkými 

institucemi“. „Tato operace, operace Evropské unie (vlastní zvýraznění), první svého 

druhu, otevírá nové perspektivy“, prohlásil Chirac. Zároveň ale v souvislosti s Afrikou 

řekl, že „když násilí získává navrch – což je bohužel příliš často ten případ -  odmítá se 

Francie uchýlit k lhostejnosti a nečinnosti“.
192

 

Na tradičním 22. Summitu hlav afrických států a Francie prezident Chirac 

ubezpečil Afriku, že se od ní Francie nedistancuje, ale naopak že „leží v srdci priorit 

Francie“. Zdůraznil především zvláštní důvěrné vztahy s africkými zeměmi a jejich 

obyvatelstvem, společné vazby, přátelství a sdílené zájmy. Podle Chiraca „francouzský 

lid zná závazek, který dluží Africe“ a nyní nastává „příležitost obnovit závazek Francie 

stát po boku lidu Afriky a znovu slavnostně potvrdit společný osud, který nás spojuje    

a který pro nás vytváří povinnosti“.
193

 Prezident se zavázal, že Francie bude pokračovat 

„být neúnavným zastáncem Afriky na všech mezinárodních fórech“, zároveň ale 

vyzvihnul roli multilaterální a regionální spolupráce a potvrdil, že Paříž nechce 

s Afrikou jednat pouze bilaterálně. Kromě toho popřel, že by se Francie při řešení krizí 

chovala jinak v Africe než ve zbytku světa, podle Chiraca jedná vždy „na obranu 
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stejných principů: principů zákona a morálky, které stále více sjednocují mezinárodní 

komunitu“.
194

 

V evropské, potažmo světové rovině prezident jasně prohlásil například 

v novoročním projevu k diplomatickému sboru v lednu 2003, že „potvrzení Evropy 

zahrnuje prohloubení Europe Défense“. Objevilo se znovu i téma rovnováhy ve světě, 

která podle Chiraca potřebovala Evropu schopnou jednat, včetně vojenské oblasti.
195

 

V novoročním projevu k ozbrojeným silám prezident budování Europe Défense označil 

za „stěžejní prioritu“ a zároveň vyzval ostatní členské země, aby k němu přispěly tak, 

jako to udělala Francie.
196

 Myšlenky posilování EU jako globálního hráče, rozvoje 

společné obranné a bezpečnostní politiky a upřednostnění multipolárního světa, ve 

kterém bude Evropa vyvažovat moc USA jako jejich rovnocenný partner, se objevovaly 

i v dalších Chiracových projevech, například na společné tiskové konferenci v Bruselu 

s německým kancléřem Schröderem, lucemburským premiérem Junckerem a belgickým 

premiérem Verhofstadtem na konci dubna 2003
197

 nebo v srpnovém projevu na 

jedenácté Konferenci velvyslanců.
198

 

Chirac opakovaně odmítal, že by došlo k rozdělení Evropy vlivem války v Iráku. 

Například v rozhovoru pro televizní kanály TF1 a France 2 řekl novinářům, aby nevěřili 

tomu, že Evropa je rozdělená. Pokud podle něj chceme „multipolární svět, ve kterém 

Evropa něco znamená, (...) musí být skutečně sjednocená. A to bude.“.
199

 Neshody 

s Británií v zásadě marginalizoval s tím, že „všechno, co nás sbližuje, je nesrovnatelně 

silnější než to, co nás může rozdělit“ a děkoval britskému premiérovi za spolupráci při 

spouštění operace Artemis.
200
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Už na únorovém summitu Francie a Británie v Le Touquet Chirac vyzdvihl 

pozitivní atmosféru vzájemné spolupráce, kterou označil za entente cordiale, a popřel 

jakékoliv výraznější neshody mezi oběma státy. V otázce Iráku podle něj země pouze 

zaujímají „odlišný přístup“, ale vycházejí ze „sdílených základních přesvědčení“. Co se 

týče problematiky Afriky, dosáhly Francie a Británie podle prezidenta dokonce 

„naprostého sblížení názorů“.
201

 Ve společné deklaraci obou zemí figuroval jednak 

závazek pokračovat v co nejtěsnější spolupráci v subsaharské Africe a fungovat jako 

motor evropské africké politiky, jednak odhodlání snažit se posílit evropskou spolupráci 

v obranné a bezpečnostní politice tak, aby „Evropa mohla plně hrát svou roli ve světě“. 

Obě země chtěly podle deklarace „posunout Europe Défense do nového stádia“ 

v několika oblastech, přičemž jednou z nich byla právě evropská role při krizovém 

řízení. Společně pak prohlásily, že budou navrhovat ostatním členským státům EU, aby 

Unie prozkoumala, jak může přispět k řešení konfliktů v Africe, „včetně skrze 

autonomní operace EU“.
202

 Společná deklarace Francie a Británie z listopadového 

summitu v Londýně pak vyzdvihla příspěvek obou zemí k operaci Artemis a závazek 

pokračovat tímto směrem v rozvoji SBOP.
 203

 Na tiskové konferenci pak Chirac řekl, že 

„spolupráce mezi Británií a Francií je příkladná ve velkém množství oblastí napříč 

Afrikou a samozřejmě tam, kde jsou krize. To bylo navíc konkrétně demonstrováno 

britskou přítomností a podporou operace Artemis v Ituri.“
204

 

Z těchto oficiálních prohlášení se vidět, že Francie se snažila co nejlépe 

předestřít obraz sjednocené Evropy, která posiluje své kapacity, spolupracuje na 

společné obranné politice a tuto spolupráci je schopná a ochotná dokázat v praxi, 

například právě společnou zahraniční akcí. Cílem bylo také ukázat, že Británie má 

stejný zájem jako Francie posilovat obrannou politiku EU a angažovat se v Africe, 

přestože britský příspěvek k operaci Artemis byl relativně skromný. Rovnocenné britské 
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angažmá v Africe by totiž přispělo k další legitimizaci operace jak navenek, tak mezi 

členskými státy. 

3.2 EUFOR RD Congo 

Demokratická republika Kongo se od roku 2003 snažila vystoupit z bludného 

kruhu násilných konfliktů, vzpamatovat se z vnitřní politické krize a nastoupit cestu 

přechodu k demokratičtějšímu režimu. Přestože válka oficiálně skončila, v zemi stále 

přetrvávaly ozbrojené střety, především ve východních provinciích. V létě 2006 se měly 

konat dvoje volby zásadního významu, prezidentské a parlamentní. Pokud by je nic 

nenarušilo, jednalo by se o první volby od dosažení nezávislosti země, při nichž by si 

voliči mohli vybírat z více stran a kandidátů. Legitimita institucí nového zřízení závisela 

na průběhu voleb, bylo proto nezbytné zajistit jejich hladký chod a zabránit 

potenciálním nepokojům.
205

 

Evropská unie se k provedení operace EUFOR RD Congo rozhodla koncem 

dubna 2006 na žádost OSN a na podporu její mise MONUC. Cílem bylo monitorovat 

situaci kolem prezidentských a parlamentních voleb v DR Kongo, ochránit v případě 

potřeby civilní obyvatelstvo a letiště v Kinshase. Akci schválila konžská vláda a konala 

se v souladu s rezolucí OSN 1671 (2006), která vymezila její mandát. V těsné 

spolupráci s misí MONUC měla EU potenciálně zasáhnout v různých částech země tak, 

aby zajistila její bezpečnost a klidný průběh voleb.
206

 Poté, co nezávislá volební komise 

v Kongu oznámila datum konání prvního kola voleb 30. července, stanovila EU jako 

začátek operace EUFOR 12. června 2006. Mise skončila podle plánu po čtyřech 

měsících, 30. listopadu téhož roku, poté následovalo stažení vojsk ze země.
207

 

Vrchním velitelem operace se stal německý generál Karlheinz Viereck, který 

zároveň dohlížel na plánování mise, velitelem sil na místě byl ale jmenován 

francouzský generál Damay. Vrchní velitelství bylo ustaveno v německé Postupimi, 

hlavní základna sídlila v konžském hlavním městě Kishase, přičemž část vojáků byla 

rozmístěna poblíž letiště v N’Djilli, které mohla v případě potřeby využít. Podstatná část 
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(zhruba polovina) zůstávala také v Libreville, hlavním městě sousedního Gabonu, 

odkud mohli být rychle přesunuti na různá místa v Kongu, pokud by tamní síly na 

plnění úkolu nestačily.
208

 Na mapě číslo 4 je vidět rozmístění vojenských sil v Kongu    

a Gabonu (tmavě zabarvená část) a poloha velitelství (FHQ). 

 

 

Mapa č. 4: Operace EUFOR RD Congo. (Zdroj: „Eufor RD Congo“, European External Action Service, 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eufor-rd-congo/pdf/25042006_2_factsheet_eufor-rd-

congo_en.jpg, (staženo 16. listopadu 2014).) 

Zatímco v případě mise Artemis nalezly členské státy shodu po sedmi dnech, 

tentokrát trvalo čtyři měsíce, než EU odpověděla na výzvu OSN. Původně navrhla 

rozmístění pouze 400 vojáků v Kinshase a 1200 v Gabonu jako zálohu, po dalších 

jednáních byl počet navýšen. Počítalo se s tím, že jednotky dorazí s dostatečně velkým 

předstihem před začátkem prvního kola voleb, v praxi se ale začaly rozmisťovat až 

v půlce června a celý proces byl značně zdlouhavý. 

Operace EUFOR se nakonec zúčastnilo zhruba 2300 vojáků, přičemž největší 

počet, téměř polovinu, vyslala opět Francie. Druhým významným účastníkem se stalo 

Německo s počtem ozbrojených sil přes 700, další země následovaly až s výrazným 
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odstupem.
209

 Británie žádné jednotky neposkytla, zato byla největším bilaterálním 

dárcem, co se týče financování konžských voleb. Celkem se do akce zapojilo 21 

evropských států a Turecko.
210

  

3.2.1 Role Francie 

Francie nejenom poskytla největší počet vojáků, ale opět sehrála při vyjednávání 

a organizaci operace klíčovou roli, s pomocí Belgie, která má v Kongu dlouhodobé 

zájmy. Z politických a historických důvodů nemohla Paříž v zemi zasahovat sama, 

řešením bylo provedení mise pod hlavičkou EU. Potřebovala ale, aby se tentokrát velení 

ujal pro změnu jiný členský stát. Británie nechtěla vyslat vlastní jednotky, protože v tu 

dobu operovala jak v Iráku, tak v Afghánistánu. Investovala však velké finanční 

prostředky do volebního procesu v Kongu, měla tedy zájem na stabilitě země, a proto 

Francie nemusela vynaložit takové úsilí, aby dosáhla jejího souhlasu. Bylo nicméně 

evidentní, že Británie se v žádném případě nechopí velení operace.  

Větší potíže Paříž čekaly při přesvědčování Německa, které se netajilo tím, že 

nechce rozmístit své vojáky nejenom v Kongu, ale ani jinde v Africe. Nestavělo se proto 

k operaci s velkým nadšením, obávalo se možných obětí a celkového přijetí německého 

angažmá. Africkou bezpečnostní politiku navíc považovalo za francouzsko-britský 

projekt. Nakonec zvítězila snaha nenarušovat ve složitém období ještě více evropskou 

jednotu (viz níže) a Německo zahájení operace EUFOR odhlasovalo.
211

 Byla to právě 

Francie, kdo jej přemluvil, aby se operace nejenom zúčastnilo, ale aby se dokonce ujalo 

jejího vedení. Berlín se rozhodl nepoškozovat funkčnost německo-francouzského 

tandemu, od začátku až do konce akce se ovšem projevoval jeho vlažný přístup. Francii 

se dále podařilo za pomoci Belgie intervenci vyjednat s dalšími státy, ani ty k ní však 

nepřistupovaly nijak entusiasticky a pochybovaly o jejích důvodech.
212

 

Nepříliš nadšená atmosféra provázela nejen zdlouhavé vyjednávání, ale i celou 

operaci. Německé vrchní velitelství nebylo na rozdíl od Francie zvyklé vést podobné 

mise, takže vše neprobíhalo tak hladce jako případě operace Artemis. Objevovaly se 

také hlasy, že zřízení velitelství stálo Němce příliš peněz na to, že se budovalo jenom 
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kvůli spokojenosti Francie.
213

 Problematické bylo i ukončení mise – německý ministr 

obrany Jung slíbil, že vojáci se vrátí domů nejpozději do Vánoc, Francie spolu s Belgií 

ale lobbovaly za prodloužení mise, protože podle jejich názoru by skončila ve chvíli, 

kdy byla v regionu nejpotřebnější. Obavy z vypuknutí nepokojů po stažení jednotek 

EUFOR ale nepřevážily nad rozhodnutím německého velení misi ukončit podle plánu. 

Francie tedy v tomto aspektu operace nedosáhla svého, přestože jí kromě Belgie 

podporovali také někteří místní velvyslanci a příslušníci civilních misí EU.
214

  

3.2.2 Motivy Francie 

Pokud v pozadí operace Artemis stály určité evropské motivy, pak se zdá, že 

v případě EUFOR Congo naprosto převažovaly nad skutečným zájmem o situaci 

v Africe. V roce 2005 proběhlo schvalování ústavní smlouvy Evropské unie, kterou 

Francie, Nizozemsko a Irsko odmítly; Unie se tak ocitla do jisté míry ve slepé uličce. 

Francouzským zájmem nicméně pořád zůstávala silná jednotná EU a společná mise 

měla podporovat pocit její jednoty, akceschopnosti a důvěryhodnosti.
215

 Francouzská 

vyjednávací pozice byla o to silnější, že většina členských států se v zásadě shodovala 

v tom, že by EU měla pokračovat v mírových aktivitách v Africe a že pokud bude 

operace vnímána jako relativně úspěšná, tak jako Artemis, přinese jí to plusové body 

v očích veřejnosti.
216

 

Ve stejném roce také EU přijala novou Strategii pro Afriku, operace se tedy 

jevila částečně jako její ozkoušení v praxi. Francouzský generálmajor Damay, velitel 

francouzských sil operace EUFOR, se v této souvislosti vyjádřil, že mise představovala 

testovací případ Strategie a zároveň „laboratoř Společné bezpečnostní a obranné 

politiky“. Sloužila také k rozvoji identity Evropské unie jako bezpečnostního aktéra na 

africkém kontinentu i na globální úrovni.
217

  

Ve hře zůstaly i motivace popsané v předchozím případě – Francie si přála 

ukázat světu (a především USA), že je Evropská unie schopná vést samostatné, 

logisticky relativně náročné vojenské operace, a to i ve vzdálenějších regionech za 
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hranicemi Evropy. Mise také mohla představovat další krok na cestě za budoucí 

společnou evropskou armádou, podle slov francouzského generála Damaye byla 

operace EUFOR „začátkem evropské armády“, která by přirozeně posílila pozici EU 

coby globálního bezpečnostního aktéra.
218

 

Co se týče afrických motivů, Francie si přála zachovat stabilitu v Kongu, stejně 

jako zde být ze strategických důvodů přítomná alespoň v rámci multilaterální iniciativy. 

Strategické, případně ekonomické zájmy Paříže v Kongu byly již osvětleny u předchozí 

operace; protože v nich nedošlo za tuto krátkou dobu k žádným výrazným změnám, 

není třeba je pro potřeby analýzy tohoto případu opakovat. Zdá se však, že důvody 

týkající se Afriky byly při spuštění této akce i pro Francii až druhořadé. Humanitární 

motivy pak zůstávají přinejlepším sporné v případě evropské operace jako celku, 

vzhledem k tomu, že se stáhla v plánovaném termínu bez ohledu na možné další 

násilnosti. Z tohoto důvodu se jí dostalo nemalé kritiky.
219

 U Francie a Belgie do jisté 

míry humanitární motivace pozorovat můžeme, protože požadovaly prodloužení mise 

právě v obavě z pravděpodobných nepokojů, jejich zájem byl v tomto směru ale pouze 

podružný a převažovaly jiné motivy, které neměly se situací v Kongu mnoho 

společného. 

3.2.3 Oficiální diskurz 

Francie opět kladla důraz na prezentování operace EUFOR RD Congo jako 

multilaterální iniciativy provedené pouze na přání a se souhlasem mezinárodní 

veřejnosti. „Před dvěma týdny v Bruselu,“ napsala například ministryně obrany Alliot-

Marie v červnovém článku pro francouzský deník Le Monde, „schválilo 25 ministrů 

obrany Evropské unie rozmístění evropských sil v Demokratické republice Kongo. (...) 

Tuto sílu, vytvořenou na žádost generálního tajemníka OSN, bude tvořit 1500 vojáků 

z asi deseti evropských států pod německým vedením.“
220

 Pečlivé zdůraznění faktu, že 

si misi de facto vyžádala OSN, figurovalo i ve všech ostatních veřejných výstupech 

hlavních představitelů státu. Franice naopak, jak by se dalo čekat, popřela jakékoliv 

postranní úmysly intervence. Alliot-Marie například v článku pro International Herald 

Tribune napsala: „Někteří ovšem přemýšlejí, co dělají evropské obranné síly v Africe. 
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(...) Jiní budou tvrdit, že tyto intervence zavánějí neokolonialismem. Tyto otázky nelze 

ignorovat. Ale jsou velice chybné a především krátkozraké.“
221

 

V proslovech čelních představitelů státu se opět často objevoval obraz EU jako 

silného globálního aktéra. Na konferenci velvyslanců prezident Chirac prohlásil, že 

Evropa „musí být hráčem schopným přispět ke konstruktivnímu dialogu s hlavními 

světovými mocnostmi. (...) Musí být hráčem, který umí zmobilizovat svoje síly, aby 

sloužil míru.“
222

 Ministryně obrany Alliot-Marie se k tématu vyjádřila několikrát            

i prostřednictvím článků v předních světových novinách, například v článku pro 

francouzský deník Le Figaro a v dopisu svému britskému protějšku uveřejněném ve 

Financial Times se vyjádřila v tom smyslu, že přestože NATO zůstává pro evropskou 

obranu důležité, „je nevyhnutelným faktem, že Evropská unie má jedinečnou roli při 

zlepšování mezinárodního míru a bezpečnosti.“
223

  

Znovu se objevila také snaha vykreslit Evropu jako sjednocenou sílu; ministryně 

obrany například ve svém článku z června 2006 pro deník Le Monde reagovala na 

pochyby o jednotnosti EU takto: „Ať už si lidé myslí cokoliv, od 2002 byla obrana 

jednou z oblastí, ve které Evropská unie byla nejaktivnější a stále postupuje vpřed, 

navzdory obtížím vyplývajícím z odmítnutí Evropské ústavní smlouvy minulý rok.“
224

 

V jiném článku pro International Herald Tribune napsala, že mise jsou „úspěchem 

Evropské bezpečnostní a obranné politiky a také symbolem výborných vztahů mezi 

Francií a Německem.“
225

 

Do obrazu jednotné a spolupracující Evropy patřil také funkční britsko-

francouzský tandem, jehož existenci se Francie snažila potvrdit, přestože Británie se ke 

společné operaci ve výsledku stavěla přinejmenším chladně. Ve společném komuniké 

z února 2006 označily Francie a Británie Afriku za společnou prioritu a prohlásily, že 

chtějí posílit bilaterální spolupráci v evropském rámci. V otázce další intervence 

v Kongu by podle nich „EU měla příznivě vyhodnotit požadavek OSN na podporu její 
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mírové mise v DRC během nadcházejícího volebního období.“
226

 Na společném 

summitu v červnu pak Francie spolu s Británií vyjádřily podporu mírovým operacím EU 

a OSN v Africe obecně a konkrétně misi EUFOR RD Congo.
227

 

Na 24. Summitu hlav států Afriky a Francie Chirac opět potrvdil zvláštní 

francouzsko-africké vztahy: „Francie miluje Afriku, cítí se být k Africe vázána pouty 

bratrství, historie a docela jednoduše srdce.“ Narazil také na tradiční element osobních 

vztahů s africkými lídry: „Vaše přítomnost je svědectvím zvláštních vztahů mezi Francií 

a Afrikou. Dojímá mne o to víc, protože jsem si v průběhu mnoha let vybudoval osobní 

vazby s mnohými z vás a jak víte, miluji a respektuji Afriku.“
228

 Zdůraznil také 

obrannou dimenzi, když prohlásil, že „Francie dodržuje a bude pokračovat v dodržování 

obranných dohod, které ji váží k některým africkým států. Když jí Afrika a mezinárodní 

společenství požádá, Francie bude i nadále čelit všem svým povinnostem.“ Zároveň se 

dotknul obvyklého postoje Francie, která se považuje za advokáta afrických států, když 

řekl, že „kromě francouzských přímých závazků mobilizuje pro Afriku podporu 

v mezinárodních organizacích.“ Poděkoval ale také kancléřce Merkelové za aktivní 

zájem Německa o africké záležitosti a vyzdvihl i silné zaujetí Evropské unie pro tyto 

problémy (s podporou Francie).
229

 „V Demokratické republice Kongo Francie                

a Evropská unie, zejména Německo, poskytují na místě podporu volbách, které nyní 

probíhají.“
230

 

Tato prohlášení opět působí dojmem, že Chirac se snaží dokázat, že 

nejvýznamnější členské státy i celá Unie se zajímají o africkou problematiku, takže akce 

týkající se africké problematiky nejsou pouze iniciativou Francie. Přeneseno do 

kontextu vojenské operace v Kongu je z této rétoriky cítit snaha zvýraznit roli ostatních 

členů, přestože Francie hrála první housle a stálo jí nemálo práce ostatní státy 

přesvědčit. To souvisí i s jejím přáním vyzdvihnout evropský a hlavně multilaterální 

charakter operace a tím popřít případné postranní úmysly. Přitom ale vůbec nepopírá 

nadstandartdní vztahy s Afrikou včetně obranné oblasti, pouze je zasazuje do 

legitimnějšího rámce. Chirac také otevřeně řekl, že jeho země „nepředává štafetu 
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Evropě“, pouze se s ní momentálně dělí o břemeno afrických záležitostí.
231

 Toto tvrzení 

podporuje argument, že Francie pouze využívá EU jako prostředek ke snížení nákladů 

africké politiky. 

3.3 EUFOR Tchad/RCA 

Území, kde hraničí Súdán, Čad a Středoafrická republika, patří dlouhodobě 

k regionům, kde dochází k častým vnitřním i mezistátním konfliktům. Pramení 

převážně z nerovnoměrného rozdělování zdrojů, které vyvolává boje o moc. Krizi 

přiživuje chronická nestabilita celé oblasti, která se potýká s obrovskými proudy 

uprchlíků a nuceně vysídlených osob.
232

 V Darfuru se tradičně ukrývali rebelové 

bojující proti čadské vládě prakticky od dob nezávislosti země. V dubnu 2003 zaútočila 

koalice vzbouřeneckých skupin z Darfuru na vládní budovy. Čadský prezident Idriss 

Déby zprvu v konfliktu podporoval súdánskou vládu, protože se s pomocí súdánského 

prezidenta al-Bašíra dostal k moci.
233

 Příslušníci etnika Zaghawa, kteří tvořili část 

čadské armády, se ovšem začali proti Débyho politice bouřit, protože jejich 

soukmenovci bojovali na straně súdánských rebelů. Během roku 2005 se proto Déby, 

sám původem z etnika Zaghawa, postupně přiklonil k podpoře některých povstaleckých 

skupin a nechal je skrývat se v Čadu. Súdánská vláda pak na oplátku poskytla podporu 

některým čadským vzbouřencům, kteří usilovali o odstranění Débyho.
234

 

Mezinárodní komunita navzdory alarmující situaci v regionu nepřišla s žádnou 

iniciativou, která by řešila zároveň vnitřní politickou krizi v Čadu a její souvislost 

s krizí v Darfuru. Mezi lety 2004 a 2006 sice přispěla k vyjednání a podpisu několika 

mírových dohod, ty však neměly dlouhého trvání. V roce 2006 násilí na východě Čadu  

a severovýchodě Středoafrické republiky dále vzrostlo, zvýšil se příliv uprchlíků           

a zhoršovaly se jejich životní podmínky v uprchlických táborech. V dubnu zahájily 

čadské povstalecké skupiny s podporou Súdánu útok na N’Djamenu, které dosáhly,       

a Déby se udržel u moci pouze díky asistenci Francie, které se podařilo je zastavit. 

Vláda generála Bozizého ve Středoafrické republice, která se dostala k moci vojenským 
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převratem, bojovala proti vzbouřencům od roku 2003, ke konci roku 2006 ale boje 

zesílily a rebelové dočasně ovládli severovýchod země.
235

 

Situaci v Súdánu se neúspěšně snažila řešit mise Africké unie AMIS, která přešla 

v roce 2007 v hybridní společnou operaci AU a Organizace spojených národů 

UNAMID. V září téhož roku pak OSN spustila MINURCAT, misi v Čadu                      

a Středoafrické republice, která dohlížela na ochranu civilního obyvatelstva a podmínky 

v uprchlických táborech. Snažila se také podporovat lidská práva, právní stát a mírové 

řešení regionálního konfliktu.
236

 Brzy se ukázalo, že bude potřeba misi podpořit další 

akcí, prezident Déby se ovšem k vojenské přítomnosti OSN stavěl odmítavě. Příznivěji 

pohlížel na možnost evropské operace pod vedením Francie, která patřila ke spojencům 

jeho režimu.
237

 

V lednu 2008 byla zahájena operace EUFOR Tchad/RCA v souladu s rezolucí 

OSN číslo 1778 (2007). Působila ve východní části Čadu a severovýchodní části 

Středoafrické republiky s výslovným svolením obou tamních vlád. Cílem operace EU 

bylo odlehčit misi MINURCAT a v těsné spolupráci s OSN ochraňovat civilní 

obyvtatelstvo, zejména uprchlíky a vyhnance, usnadnit přísun humanitární pomoci, 

zlepšit bezpečnostní podmínky v oblasti, ochraňovat zaměstnance a zařízení OSN          

i vlastní.
238

 Mapa číslo 5 ukazuje rozmístění jednotek (Batallion Nord, Centre, Sud), 

sídlo velitelství sil (FHQ) a základnu logistických sil (Base LOG). 
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Mapa č. 5:  Operace EUFOR Tchad/RCA. (Zdroj: Real Instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b06975804f018a6a9e4afe3170baead1/2/image002.jpg?MOD=

AJPERES&CACHEID=b06975804f018a6a9e4afe3170baead1/2, staženo 16. listopadu 2014.) 

Vrchním velitelem byl jmenován irský generál Pat Nash, vedení operace se však 

ujala opět Francie. Hlavní velitelství sídlilo v Paříži a velitelem sil v místě operace se 

stal francouzský generál Jean-Philippe Ganascia. Základny byly rozmístěny v hlavním 

městě Čadu N’Djameně, v Abéché u východních hranic země, tři prapory byly 

připraveny na severu, ve středu a na jihu východního regionu, respektive ve městech 

Iriba, Forchana a Goz Beida, ve středoafrickém Birao pak čekala speciální jednotka 

dvou set mužů.
239

 

EUFOR Tchad/RCA představoval dosud nejdelší a nejnáročnější vojenskou misi, 

kterou EU v Africe podnikla. Operovala na rozsáhlém území (zhruba polovina rozlohy 

Francie) a trvala až do března 2009. Zúčastnilo se jí zhruba 3700 vojáků a zapojilo se do 

ní 27 zemí, z toho 24 členů EU
240

, dále Albánie, Chorvatsko a Rusko. Nejvyšší počet 

vojáků opětovně vyslala Francie, celkem 2500. S velkým odstupem následovalo Irsko 
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(420), Polsko (404), Rakousko (167), Švédsko (148), Itálie (99), Španělsko (90), 

Nizozemsko (73), Albánie (63), Belgie a Finsko (obě 62).
241

  

3.3.1 Role Francie 

Francie hledala od počátků krize způsob, jak v regionu zasáhnout, intervence 

přímo v Darfuru se ale ukázala značně složitou na provedení, protože súdánská vláda se 

k ní stavěla velmi nepříznivě.
242

 Paříž proto tlačila na OSN, aby se zapojila do řešení 

situace
243

, podpořila misi Africké unie a jako jediná z členských zemí EU se v regionu 

angažovala vojensky, zatímco ostatní státy se omezily na finanční podporu, případně 

vyslání personálu na velitelství operací.
244

 Na jaře 2007 Francouzi zvolili prezidentem 

aktivního Nicolase Sarkozyho a ministrem zahraničí se stal spoluzakladatel humanitární 

neziskové organizace Lékaři bez hranic Bernard Kouchner, který v minulosti opakovaně 

varoval před závažností krize. Dne 21. května 2007, pouhých pět dní po příchodu 

Sarkozyho do úřadu, obdržela ministerstva zahraničí všech členských států EU návrh 

inspirovaný Kouchnerem podniknout nějakou akci ve východním Čadu. Zásah na 

zlepšení humanitární situace měl podporu mezinárodní veřejnosti a EU byla vedle OSN 

jasným kandidátem na jeho potenciální provedení.
245

 

Německo, které v té době předsedalo EU, nebylo návrhem nijak nadšené, přesto 

pověřilo Komisi, aby vypracovala seznam možných akcí. Nejkonkrétnější plány 

nicméně vznikaly v Paříži a byly představeny ostatním členským státům na začátku 

července 2007. Zároveň přednesl Kouchner návrh na vytvoření humanitárních koridorů 

mezi Čadem a Súdánem na schůzce G8, setkání evropských ministrů zahraničí               

a mezinárodní konferenci o Darfuru v Paříži, které se účastnila americká ministryně 

zahraničí Condoleezza Rice. Mimo to se mu povedlo přesvědčit prezidenta Débyho, aby 

souhlasil s evropskou intervencí, a jednal také s Javierem Solanou. V polovině července 

se konala v Bruselu schůze Politického a bezpečnostního výboru
246

, kde francouzský 
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diplomat a předseda Výboru pro mírové operace OSN Jean-Marie Guéhenno údajně 

volal po tom, aby EU co nejrychleji přispěla vojenskými jednotkami.
247

  

Francie nicméně musela vyvinout značné diplomatické úsilí, aby se jí podařilo 

získat od ostatních členských států souhlas se spuštěním operace. Británii 

znepokojovala především krize v Darfuru, která mohla zažehnout rozsáhlý regionální 

konflikt, situací se proto intenzivně zabývala. Zástupci britského ministerstva zahraničí 

se sešli se svými francouzskými protějšky, vyšlo ale najevo, že Británie se nechce 

účastnit žádné mise a odmítá ji financovat, takže hrozilo její zablokování ještě dříve, 

než byla skutečně naplánována. Prezidentu Sarkozymu se však na schůzce na nejvyšší 

úrovni podařilo přesvědčit premiéra Gordona Browna, aby Británie svůj postoj změnila. 

Úspěchu vyjednávání značně napomohl fakt, že situace v Súdánu se dále zhoršila          

a média i neziskové organizace tlačily na britskou vládu, aby tamní humanitární krizi 

řešila. Británie proto nakonec poslala dva důstojníky na velitelství v Paříži, dva do Čadu 

a později také odblokovala finanční prostředky na podporu operace.
248

  

Ani Německo se nechtělo zaplést do další vojenské mise v Africe, podezřívalo 

navíc Francii (stejně jako mnohé další členské státy včetně Británie), že zneužívá 

Společnou bezpečnostní a obrannou politiku k tomu, aby podepřela svou pozici ve své 

africké sféře vlivu. Dobře si navíc pamatovalo nepříliš hladký chod EUFOR RD Congo 

a potíže, které kvůli tomu vznikly s Francouzi. Členové EU se obávali, že Francie 

použije evropské síly k tomu, aby chránila prezidenta Débyho proti rebelům, a příliš se 

jim nelíbila europeanizace francouzských nákladů na vojenskou přítomnost v Africe. 

Kromě toho se neshodovaly na směru, kterým by se měla ubírat SBOP a některé 

nesdílely francouzskou tendenci ji militarizovat. Francii proto stálo mnoho úsilí             

a politického kapitálu, aby je přesvědčila.
249

  

Evropské státy nakonec konání mise odsouhlasily, jednak kvůli špatné 

humanitární situaci v Darfuru, obavě z možné genocidy a vnitřnímu i vnějšímu tlaku na 

to, aby EU podnikla nějakou akci, jednak kvůli faktu, že se za operaci postavila Francie 

spolu s Británií.
250

 EU dala akci politickou legitimitu ve chvíli, kdy nebyla přesně 
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naplánována, neměla zajištěné zdroje ani jasný mandát. Došlo k rozhodnutí na nejvyšší 

úrovni o provedení operace, které ale neprošlo řádnou konzultací na ministerstvech 

zahraničí a obrany všech členských států a jejich národních parlamentů. Ty se ještě 

jasně nezavázaly k poskytnutí finančních a vojenských prostředků a v okamžiku, kdy 

politické rozhodnutí mělo vyústit v konkrétní akci, snažily se mnohé z mise vycouvat, 

přestože oficiálně ji podpořily. Vojenské plánování probíhalo velkou měrou v Paříži      

a následně bylo implantováno v Bruselu. Francie absolvovala nejméně pět jednání 

s evropskými státy, kde se z nich snažila vymoci finance a vybavení (především 

helikoptéry), ani do poloviny prosince 2007 se jí to však nepodařilo, takže se nakonec 

prezident Sarkozy obrátil o pomoc na Rusko, které poskytlo logistickou podporu.
251

 

Irský velitel Pat Nash se snažil o to, aby se jasně rozlišovalo mezi francouzskou 

operací Epervier, která v zemi působila od roku 1986, a evropskou operací EUFOR, to 

se ale zcela nepodařilo. Někteří pracovníci zajišťovali logistickou podporu pro obě 

operace, ty se tak staly částečně propojenými. Kromě toho považovalo mnoho obyvatel 

Čadu EUFOR za stejně francouzskou operaci jako Epervier kvůli většině francouzských 

vojáků.
252

  

Mise EUFOR měla v souladu s mandátem právo použít v nutných případech sílu, 

zároveň měla být nezávislá, nestranná a neutrální. Cílem bylo vyhnout se zapletení do 

politické situace v regionu, zaměstnanci pracující pro zvláštního velvyslance EU v Čadu 

dostali přímo zákaz komunikovat s čadskými rebely. Nestrannosti se ovšem těžko 

dosahovalo, když bylo o konání mise rozhodnuto v kontextu boje Francouzů proti 

vzbouřencům. Povstalci předem avizovali, že vnímají EUFOR jako intervenci na 

podporu prezidenta Débyho a nepřátelskou sílu kvůli převaze francouzských 

jednotek.
253

  

3.3.2 Motivy Francie 

Vysoká míra angažovanosti Francie v průběhu celé operace souvisela s jejími 

obavami o stabilitu dvou dlouhodobě nejdůležitějších spojenců v regionu, Čadu             

a Středoafrické republiky, kde v minulosti již několikrát zasahovala (viz tabulka č. 1). 
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V obou zemích měla důležité vojenské základny, se Středoafrickou republikou uzavřela 

stále platnou obrannou smlouvu, Čad patřil mezi jediné čtyři země, se kterými Francie 

dokonce uzavřela tajnou dohodu o udržování pořádku a vnitřní bezpečnosti.
254

 Čad 

navíc představoval důležitou spojnici mezi západní a rovníkovou Afrikou, Francie tak 

odtud mohla zasahovat v různých koutech svého bývalého impéria.  

Jeho důležitost vzrostla se zavřením francouzské vojenské základny ve 

Středoafrické republice v roce 1997. Přestože se zrušila, její jednotky zemi zcela 

neopustily a od roku 2002 v zemi působily prostřednictvím francouzské operace Boali. 

Žádná změna hlavy státu Středoafrické republiky se zatím údajně neobešla bez 

francouzského souhlasu. V Čadu si podle bilaterální dohody udržuje vojenské základny 

dodnes, má navíc právo průjezdu i přeletu nad územím. Od roku 1986 rozvinula v Čadu 

vojenské jednotky v rámci francouzské operace Epervier, které v zemi v době operace 

EUFOR stále působily.
255

 Čad získal dále na významu jednak díky objevení ropy, 

jednak kvůli zvýšené aktivitě teroristických skupin v oblasti Sahelu, která může 

ohrožovat nejenom francouzské zájmy v regionu, ale i bezpečnost samotné Francie,       

a proti níž se lze lépe bránit díky přítomnosti v Čadu.
256

 Co se týče ekonomických 

zájmů, vzájemná obchodní výměna není příliš významná, v roce 2009 nicméně bylo 

registrováno celkem 28 francouzských firem navázaných na místní ropný průmysl.
257

 

Středoafrická republika kromě své strategické středové polohy disponuje významnými 

zdroji nerostného bohatství, jako jsou uran, diamanty, zlato a ropa. I přes politickou 

nestabilitu zde operují významné francouzské firmy Air France, Bolloré, Total, Castel, 

CFAO nebo Télécom. V roce 2008 podepsala společnost Areva smlouvu na průzkum    

a využití uranových ložisek na východě země.
258

 Středoafrická republika ale především 

tvoří významnou součást africké frankofonní zóny. 

O vliv v Čadu a v menší míře i ve Středoafrické republice se Paříž přetahuje 

hlavně s Libyí, o využití nerostného bohatství regionu ale jeví zájem také USA a Čína, 

ve hře jsou zejména koncese na těžbu ropy v Čadu. USA zde také posílily svou 
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přítomnost po 11. září 2001 jako součást boje proti terorismu.
259

 Francie proto musí být 

při udržování svého vlivu aktivní. 

Francie si na ochranu svých mocenských a ekonomických zájmů v regionu 

zvolila intervenci pod vlajkou Evropské unie, která se jevila jako legitimnější a zároveň 

měla pomoci zapojit ostatní evropské státy tak, aby mezi ně Francie mohla částečně 

rozložit náklady. Z hlediska evropských zájmů přetrvávala také její snaha posílit 

postavení EU jako bezpečnostního aktéra a dále rozvíjet Společnou bezpečnostní           

a obrannou politiku. Pomocí operace EUFOR Tchad/RCA také chtěla vyzdvihnout 

vojenskou stránku SBOP, která pro ni byla důležitá, nejen její civilní aspekt.
260

 

Humanitární důvody zafungovaly jako způsob, jakým dosáhnout souhlasu členských 

států, OSN a mezinárodní veřejnosti obecně. Nebyly však hlavním motivem, kvůli 

kterému Francie intervenci prosazovala, primárně jí podle dostupných informací šlo      

o udržení režimu Débyho a Bozizého.
261

 

3.3.3 Oficiální diskurz 

V případě operace EUFOR Tchad/RCA hrály dominantní roli strategické            

a geopolitické důvody spjaté s Afrikou. Obavy o stabilitu regionu, zhoršení situace 

v Darfuru a rozšíření konfliktu do sousedních zemí se v oficiálních projevech 

objevovaly minimálně od roku 2004. V červenci 2004 vydala prezidentská kancelář 

komuniké vyjadřující se k mobilizaci francouzských sil v Čadu, ve kterém uvedla, že 

humanitární krize v Darfuru dosahuje takových rozměrů, že „prezident Chirac požádal  

o mobilizaci francouzských sil rozmístěných v Čadu.“ Oznámila v něm také, že 

ministerstvo obrany provede potřebné kroky „bez čekání na odpověď mezinárodního 

společenství“, zároveň ale „Francie pokračuje v mobilizaci Evropské unie                      

a mezinárodní komunity, aby dosáhla globální odezvy přiměřené závažnosti situace 

v Darfuru.“
262

 V září téhož roku ministryně obrany napsala v článku pro International 

Herald Tribune, že „Francie se bude i nadále aktivně podílet na dodávání mezinárodní 

pomoci. Ale Francie nemůže jednat sama. Když jsem nedávno navštívila hranici mezi 
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Čadem a Súdánem, zdůraznila jsem, že musí dojít k mobilizaci veškeré energie 

Evropské unie.“
263

 

Téma Darfuru a hlavně hrozba nestability celého regionu se nepřestala 

v zahraničně-politickém diskurzu objevovat ani nadále, přičemž Francie několikrát 

naznačila, že by uvítala multilaterální řešení v podobě zásahu EU. V září 2006 ministr 

zahraničí Philippe Douste-Blazy na tiskové konferenci uvedl, že „zdůrazňování situace 

v Darfuru je konstantou francouzské mezinárodní politiky“ a že tamní krize 

destabilizuje Čad a celý region, který se může složit jako domino.
264

 Na summitu 

Frankofonie v září také prezident Chirac prohlásil, že konflikt má „přímé dopady na 

sousední země: Čad a Středoafrickou republiku. Jsem ve stálém kontaktu s těmito 

zeměmi, které jsou extrémně znepokojené.“
265

 Francie následně poskytla vojenskou 

pomoc Čadu a Středoafrické republice, kterou prezident okomentoval slovy: „Stabilita 

také znamená, že dojde k zajištění územní svrchovanosti: to je pro Francii stěžejní 

princip. Z tohoto důvodu poskytujeme podporu Čadu a Středoafrické republice, které 

jsou ohroženy nebezpečím vyplývajícím z Darfuru.“
266

 

Zdá se také, že Francie si hledala pro případnou misi už delší dobu dopředu 

spojence. Po setkání s britským premiérem Gordonem Brownem v červenci 2007 

prohlásil prezident Sarkozy na společné tiskové konferenci: „Rád bych řekl, že jsme 

dokonce připraveni, pokud by prošla rezoluce [OSN], jít do Darfuru, Čadu a Súdánu 

společně.“
267

 Ve společné deklaraci pak obě země prohlásily, že jsou „znepokojeni 

situací ve východním Čadu a severovýchodní Středoafrické republice. Plně 

podporujeme myšlenku zapojení EU/OSN v tomto regionu skrze operaci EBOP a civilní 

přítomnost OSN v táborech v Čadu.“
268

 Jak ale vyplynulo z jiných výzkumů, Británie se 

k vojenské operaci stavěla celkem negativně, tato společná prohlášení proto můžeme 

chápat jako vliv Francie. 
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Francie nezastírala svou roli při přípravách intervence, ministr zahraničí Bernard 

Kouchner například na tiskové konferenci prohlásil: „Jsme velice spokojeni, že operace 

probíhá, operace, kterou jsme připravovali a ke které jsme se snažili získat souhlas 

Idrisse Débyho, který se netvářil při příjezdu evropských sil na jeho půdu příliš 

příznivě, ale přesvědčili jsme ho.“
269

 Prezident Sarkozy pak na summitu EU a Afriky 

popsal situaci ještě přímočařeji: „S prezidentem Débym jsme nejdříve projednávali 

rozmístění evropské síly ve východním Čadu. Je to iniciativa, kterou jsme podnikli já a 

Bernard Kouchner. (...) Úsilí, které pan Kouchner a já vyvíjíme, umožní, aby síla byla 

rozmístěna.“
270

 

Paříž nicméně opět zdůrazňovala evropský a multilaterální charakter operace      

a odmítala vlastní postranní motivy. Když například dostal ministr zahraničí Kouchner 

na tiskové konferenci otázku, jak by odpověděl rebelům, kteří Francii obviňují 

z podpory Idrisse Débyho, odmítl to se slovy: „Nemohu připustit, abyste říkal, že je to 

operace, která podporuje prezidenta Débyho. To vůbec není jejím cílem. Je to evropská 

operace. (...) Tato operace se uskutečňuje z iniciativy Francie, ale je to evropská 

operace.“
271

 

V rozhovoru týkajícího se aktivit Francie v Čadu a Středoafrické republice 

odpověděl prezident na otázku, jestli není znepokojující, že Paříž stále musí jednat jako 

policista Afriky, že jeho země vždy jedná „se souhlasem a na žádost OSN i Africké 

unie. Nejsou zde žádné nevhodné iniciativy, které by umožňovaly ospravedlnit ten 

nepatřičný výraz „policista Afriky“. Francie jedná na žádost relevantních afrických 

nebo mezinárodních autorit a bude v tom pokračovat i nadále.“
272

 

Francie se pochopitelně vyhýbala tomu, aby si intervenci připsala na své vlastní 

konto a jako motivy oficiálně uváděla vždy obavy o humanitární situaci obyvatel           

a stabilitu a rozvoj regionu. „Evropa už se dvakrát postavila po boku Afričanů a OSN 

v Demokratické republice Kongo – v operacích Artemis a EUFOR DRC,“ prohlásil 
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Sarkozy, „A chystá se to udělat znovu v Čadu a Středoafrické republice, aby pomohla 

ochránit trpící civilní obyvatelstvo.“
273

 

I u nového prezidenta Sarkozyho můžeme najít pojetí Francie jako zastánce 

afrických států v Evropské unii a zároveň jako hybatele evropské obranné i africké 

politiky. V projevu na summitu EU-Afrika v prosinci 2007 pronesl směrem k africkým 

státům: „Vzkaz, který vám chci jménem Evropy předat, je prostý: nikdy vás 

nezklameme. (...) Chci, aby se Evropa více zasazovala o mír v Africe. (...) Francie je 

odhodlána přijmout veškerá nezbytná opatření, na národní úrovni a během svého 

budoucího předsednictví Evropské unii, aby dostála, pokud si to budete přát, této nové 

smlouvě, kterou vám nabízí.“
274

  

Podle těchto prohlášení vypadala operace EUFOR Tchad/RCA částečně jako 

element dlouhodobější strategie zapojení EU jako aktéra v africké bezpečnostní politice, 

které skýtá pro Francii četné výhody. Paříž se také pod vedením nového prezidenta stále 

silně zasazovala o rozvoj konceptu Europe Défence, Sarkozy vyhlásil posílení obranné   

a bezpečnostní politiky EU prioritou francouzského předsednictví, kromě toho se toto 

téma periodicky opakovalo v jeho veřejných vystoupeních. Jako příklad může sloužit 

třeba projev na 15. Konferenci velvyslanců, kde obraně vymezil velký prostor                

a prohlásil mimo jiné: „Doufám, že Evropané ponesou plně svou zodpovědnost              

a převezmou svou roli ve službě své vlastní i světové bezpečnosti. (...) Unie má širokou 

škálu kapacit potřebných k řešení krizí: vojenských, humanitárních a finančních. Musí 

se postupně prosadit jako vedoucí mírový a bezpečnostní hráč ve světě ve spolupráci se 

Spojenými národy, Atlantickou aliancí a Africkou unií. Měla by také být odhodlána 

zahájit skutečnou politiku spolupráce a podpory třetích zemí – zejména v Africe – 

v oblasti bezpečnosti.“
275

 

3.4 EU NAVFOR Atalanta 

Od 90. let minulého století, kdy vyvrcholil proces faktického rozpadu státu 

Somálsko, se začaly u somálských břehů objevovat ozbrojené skupiny pocházející 

z chudých pobřežních oblastí. Původně zadržovaly především dánské a španělské 

rybářské lodě a požadovaly výkupné za to, že loví v somálských vodách. Útoky ale 
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postupně začaly zahrnovat všechna plavidla, činnost se stala organizovanější                  

a profesionálnější s vyhlídkou na dobrý finanční zisk. Piráti zadržovali čím dál tím déle 

jak lodě, tak posádky a náklad a výše výkupného se neustále zvyšovala. Tento fenomén 

dosáhl v novém tisíciletí bezprecedentní úrovně a byl klasifikován jako oraganizovaný 

zločin.
276

 Oblast Afrického rohu a západního Indického oceánu se stala nebezpečnou     

a ohrožovala jak mezinárodní obchod a námořní bezpečnost, tak ekonomické aktivity    

a bezpečnost zemí v regionu.
277

 

Situací v Somálsku se zabývala především Africká unie, která v lednu 2007 

vyslala mírovou misi AMISOM. Evropská unie tuto operaci podpořila, vyslala do jejího 

řídícího centra v Addis Abebě expertní poradce, i přes opakované žádosti AU ale 

odmítala vyslat do Somálska vlastní misi a dala by raději přednost přítomnosti 

vojenských jednotek OSN.
278

 

V prosinci 2008 ale zařadila EU pirátství mezi nové hrozby a priority své 

bezpečnostní strategie, přičemž dala najevo, že by se ráda stala aktérem při jeho řešení. 

Následně ještě v prosinci zahájila v souladu s rezolucemi OSN (č. 1814, 1816, 1838, 

1846 a 1897) operaci Atalanta u břehů Somálska, která byla první námořní operací 

v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky.
279

 Její mandát zahrnoval ochranu 

plavidel mise Africké unie AMISOM a lodí Světového potravinového programu, který 

zajišťuje pomoc nuceně vysídleným Somálcům. Dalším bodem bylo odstrašit piráty, 

předcházet a potlačovat jejich akce a obecně ozbrojené loupeže na moři, dále chránit 

ohroženou dopravu u somálských břehů a také přispět k monitorování rybářské činnosti 

v dané oblasti.
280

 Operace tvořila součást širší strategie EU pro boj proti pirátství, která 

zahrnovala kromě vojenské složky i ekonomickou, humanitární a diplomatickou část, 

které se soustředila na řešení příčiny problému, to znamená rozpadlého somálského 
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státu.
281

 V březnu 2012 rozhodla Rada Evropské unie o prodloužení operace do prosince 

2014.
282

  

Operaci Atalanta vedla Velká Británie a hlavní velitelství tentokrát sídlilo 

v britském Northwoodu. Na postu vrchního velitele operace se postupně vystřídalo šest 

britských admirálů a generálmajorů, velitelem sil na místě se stalo celkem osmnáct 

velitelů z Francie, Německa, Španělska, Itálie, Portugalska, Nizozemska, Švédska         

a Řecka, kteří rotovali spolu s posádkami. Velitelství nasazených sil bylo vždy na 

vlajkové lodi, operace využila také francouzskou základnu v Džibutsku. Složení i počet 

účastníků se tedy v průběhu operace měnil, většinou se ale mise skládala z přibližně 

1200 členů, čtyř až sedmi válečných lodí, dvou až čtyř hlídkovacích lodí                        

a průzkumných letounů. Operace se zúčastnilo celkem 26 států, včetně čtyř tehdy 

nečlenských zemí EU Norska, Chorvatska, Černé Hory a Ukrajiny. Třináct států EU 

poskytlo lodě, průzkumná letadla nebo ozbrojené jednotky, dalších devět přispělo 

expertním personálem.
283

 Mapa číslo 6 ukazuje region, ve kterém se operace konala, 

naznačuje hlavní námořní trasy a problematické bezpečnostní body – průliv Bab el 

Mandeb a Hormuzský průliv (velká 1 a 2). Písmeno D označuje lokaci základny 

v Džibutsku. 
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Mapa č. 6: Dějiště operace Atalanta. (Zdroj: On War, On Peace, http://www.onwar.eu/2013/01/18/eu-

navfor-v%C2%A0boji-proti-piratum-v%C2%A0letech-2008-%E2%80%93-2012/ (staženo 25. listopadu 2014).) 

3.4.1 Role Francie 

Francie je označována za jednoho z hlavních iniciátorů operace spolu s Velkou 

Británií. Situaci v regionu dlouhodobě sledovala a spolu se Španělskem navrhla zřízení 

speciální jednotky, která by koordinovala námořní akce států Evropské unie a snažila by 

se předejít a zabránit pirátským akcím. Tato jednotka už zároveň měla být určitou 

přípravou na případnou budoucí společnou akci. V srpnu 2008 francouzsko-španělský 

návrh schválili ministři zahraničí členských států a Francie okamžitě vyslala do 

Adenského zálivu plavidlo, které doprovázelo evropské lodě, které oblastí proplouvaly, 

aby tak zajistila jejich bezpečnost.
284

 

Zároveň se obrátila na mezinárodní komunitu a dala najevo svůj záměr 

zorganizovat mezinárodní zásah v regionu, který by situaci řešil. Jasně se přitom 

vyjádřila v tom smyslu, že nezahájí operaci sama, ale že se musí jednat o mezinárodní 
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misi se souhlasem Organizace spojených národů. Následně pak v Radě bezpečnosti svůj 

návrh přednesla a lobbovala za jeho uskutečnění.
285

 

Při vyjednání autorizace Rady bezpečnosti OSN sehrála důležitou roli, navíc 

spolu s USA byla velkým zastáncem toho, aby OSN přijala rezoluci, která umožňovala 

státům vstoupit do somálských teritoriálních vod, pokud si zajistí souhlas přechodné 

somálské vlády. Vzhledem k tomu, že při třech předchozích vojenských misích v Africe 

Francie představovala vždy nejaktivnější stát, případně celou misi vedla, cítila, že by 

měla přenechat vedoucí roli jiné zemi. Kromě politických důvodů ji k tomu přivedly      

i důvody finanční, protože došlo k výraznějším škrtům v rozpočtu na obranu.
286

  

Relativně snadno se jí pak podařilo spolu s Británií přesvědčit ostatní důležité 

členy EU, zejména Německo, aby s misí souhlasily, protože ty měly své vlastní důvody, 

ať už ekonomické či politické, aby jí odhlasovaly. Kromě toho zde zafungovalo 

francouzsko-britské spojenectví, které usnadnilo získat od dalších členských států 

souhlas.
287

  

3.4.2 Motivy Francie 

Somálsko nespadá do tradiční frankofonní sféry a ani později s ním Francie 

nenavázala užší vztahy jako například s jinými africkými nefrankofonními státy. 

Angažovala se zde pouze v letech 1992-1993 v rámci operace Oryx propojené                

s humanitární misí OSN ONUSOM II a mezinárodní silou UNITAF. Přesto má pro ni 

tento region zvláštní význam – sousední Džibutsko si podmanila už v roce 1862 a po 

dekolonizaci zde zanechala svou největší vojenskou základnu v subsaharské Africe, 

která má ještě dnes 2800 vojáků. Přítomnost v Džibutsku je pro Francii z geopolitického 

a strategického pohledu zásadní, může odtud kontrolovat další část Afriky, především 

oblast Afrického rohu, ale také region Středního východu a Indického oceánu. 

Z džibutské základny vysílala jednotky do Somálska, Rwandy nebo na Komory, ale také 

třeba do války v Zálivu v roce 1991. Představuje spojení s francouzskými teritorii 

v Indickém oceánu a kontrolní bod důležitých plavebních cest. Díky Džibutsku má 

Paříž nejen dalšího spojence v rámci OSN a větší vliv v Africké unii, ale pronikne také 

do jednání Arabské ligy a regionálních fór. Přítomnost v zemi a její stabilita je pro ni 
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proto klíčová a nechce dopustit, aby ji ohrožovalo sousední chronicky nestabilní 

Somálsko.
288

    

Francie se navíc snaží orientovat nejen na svou tradiční frankofonní sféru zájmu, 

ale posílit vzájemné vztahy i s dalšími africkými státy pod tlakem rostoucí konkurence 

ze strany Číny, Indie, Brazílie, USA a dalších zájemců o místo na slunci v Africe. Tato 

snaha má ekonomický a strategický rozměr, je ale také prezentována jako jeden ze 

znaků rozchodu se starou africkou politikou a přechod do nové éry normalizace 

francouzsko-afrických vztahů, která má být navenek přijatelnější.
289

  

Z ekonomických důvodů byla operace v zájmu nejen Francie, ale i jejích dalších 

členů a Evropské unie jako celku. Vzhledem k významné obchodní dimenzi EU 

s vnějším světem jsou ona i její členské státy závislé na bezpečnosti námořních 

obchodních cest. Právě Adenský záliv přitom představuje klíčový tranzitní bod, skrze 

nějž prochází obrovské množství zboží mezi Evropou a Asií, nemluvě o dodávkách 

ropy a plynu z Perského zálivu. Ekonomické důvody zajistily misi souhlas klíčových 

států EU, kromě Francie zejména Británie a Německa.
290

 

V rovině evropských a světových motivů operace Atalanta také odpovídala 

tradičnímu francouzskému zájmu rozvíjet SBOP a posílit skrze ní pozici EU ve světě. 

V době spuštění operace Francie právě předsedala Evropské unii a jako jednu z hlavních 

priorit svého předsednictví zvolila právě obrannou a bezpečností politiku, respektive 

rozvoj Europe Défense.
291

  

Evropská unie se prostřednictvím operace Atalanta zviditelnila jako výrazný hráč 

na mezinárodní scéně. Fenoménu pirátství věnovala hojnou pozornost média a tudíž       

i velká část veřejnosti, mise navíc přitáhla zájem svou relativní novostí coby první 

námořní operace SBOP. Francii poskytla příležitost předvést i námořní kapacity EU, 

které byly dříve opomíjeny. Kromě toho dále zdůraznila vojenský prvek obranné           

a bezpečnostní politiky EU, která dříve byla charakterizována převážně jako civilní 

mocnost.
292

 

V roce 2008 také slavil desáté výročí významný francouzsko-britský summit 

v Saint Malo, který je považován za důležitý mezník či zakládající moment Společné 
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bezpečnostní a obranné politiky. Francie se proto ráda chopila příležitosti, aby 

demonstrovala francouzsko-britskou spolupráci v obranné a africké politice v rámci EU. 

Přestože Británie měla pro účast na misi různé důvody a původně se jí příliš nechtělo ji 

vést, jedním z argumentů pro byl právě fakt, že by její zdráhavost mohla být kritizována 

jako nedostatečný zájem o SBOP a mírové akce v Africe. Důkaz spolupráce obou zemí 

tak není v pravém slova smyslu francouzským motivem vedoucím k operaci, ale spíš 

shodou okolností, kterou Paříž využila k tomu, aby se mohla mise aktivně účastnit a ta 

přitom nevypadala jako další francouzská akce. V každém případě ale mise posloužila 

jako další ukázka funkčního francouzko-britského tandemu v srdci jednotné 

spolupracující Evropy.
293

 

3.4.3 Oficiální diskurz 

V oficiálních projevech je jasně patrná snaha ukázat, že Paříž nechce omezovat 

vztahy s africkým kontinentem na oblast svého bývalého koloniálního panství, stejně 

jako se oprostit od zažitých a často kritizovaných vzorců chování. Prezident Sarkozy 

například ve svém prohlášení na tiskové konferenci v senegalském Dakaru v létě 2007 

popřel, že by Francie považovala určitou část Afriky za svou soukromou doménu 

(domaine privé), jak byla v minulosti označována, a dodal, že tento termín nedává už 

žádný smysl. Pohlásil také, že „Afrika potřebuje přátele, Francie je přítelem Afriky. 

Samozřejmě frankofonní Afriky, ale Francie bude mít ráda přátele v celé Africe. Ve 

jménu tohoto přátelství chce Francie pomoci Africe se rozvíjet, sjednotit, stabilizovat    

a stát se kontinentem míru.“
294

  

Podobná rétorika se objevuje i u dalších vedoucích představitelů státu, například 

ministr zahraničí Philippe Douste Blazy o něco dříve odpověděl na otázku, jaké jsou 

hlavní principy francouzské africké politiky, následovně: „Naše politika vůči Africe je 

založena na jednoduchých principech: věrnosti vůči zemím, ke kterým máme zvláštní 

vazby, ale také touze zahrnout celý kontinent. Chceme nahradit ‚sféru vlivu‘ 

regionálním přístupem: objevují se nový hráči (Jižní Afrika, Nigérie, Alžírsko, Ghana, 

Mozambik, etc.), v Africe jsou aktivní noví partneři (Čína, Indie, Brazílie, Írán, etc.), 

vyvstávají nové výzvy (terorismus, imigrace, zdraví, přírodní zdroje). Tyto změny jasně 
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volají po koordinované kolektivní reakci Západu a zejména Evropanů.“
295

 Francie          

i nadále vyzdvihuje zvláštní vazby s africkými státy, ale snaží se mluvit o Africe 

obecně, nejen o frankofonní části. Stejně tak neopouští svůj postoj advokáta jejich 

zájmů na mezinárodní scéně. Prezident Sarkozy například v tomto smyslu pronesl 

novoroční projev k velvyslancům: „Je jeden kontinent, který zaujímá zvláštní místo 

v srdcích Francouzů, a to je Afrika. Víc než kterákoliv jiná evropská země se k ní 

Francie cítí být blízko. (...) Francie samozřejmě bude i nadále nejrezolutnějším 

zastáncem Afriky v Evropě a v hlavních mezinárodních institucích.“ Dodal však, že 

jakkoliv je to těžké, Francie „musí přijmout prostý fakt, že Afrika se změnila a že 

francouzské vztahy s Afrikou se musí také změnit.“
296

 

Nezměnilo se ani odhodlání Francie rozvíjet Společnou bezpečnostní a obrannou 

politiku a její kapacity, toto téma prohlásila za svou prioritu v rámci předsednictví EU 

v druhé polovině roku 2008 a o to častěji se objevovalo v jejích oficiálních 

vystoupeních. Z těch byla také patrná její snaha dosáhnout nějakého praktického 

pokroku a více zapojit ostatní členské státy, nebo alespoň prezentovat SBOP jako 

politiku, o kterou všichni společně usilují. Ministr obrany Hervé Morin se ve svém 

projevu vyjádřil, že „Francie je odhodlána chopit se všech příležitostí a nástrojů 

nabízených Lisabonskou smlouvou, aby konkrétně dotvořila SBOP“. Podle jeho slov 

„potřeba vybudovat Europe Défense je mnohem víc než jen osobní přesvědčení – je to 

také závěr pragmatické analýzy.“ Pochválil také vývoj, kterým SBOP prošla od Saint 

Malo, a zapojení členských států, jejichž ochota přispět ke společné politice se projevila 

při operacích v Africe. Ministr prohlásil, že osobně vidí „silnou touhu přispět na straně 

členských států, které doteď netvořily vždy jádro sil rozmístěných EU. V tom také 

vidím znak nové vyspělosti Evropské bezpečnostní a obranné politiky.“
297

 

Když se blížilo desetileté výročí Saint Malo, prezident Sarkozy na patnácté 

Konferenci velvyslanců pronesl: „Dnes bych se rád soustředil na téma Europe Défense. 

Téměř deset let po dohodě v Saint Malo přišel čas dát jí nový impuls. (...) Doufám, že 

Evropané vezmou na sebe plně svou odpovědnost a převezmou svou roli ve službě své 

vlastní a světové bezpečnosti. (...) Musíme společně pracovat na vydání nové Evropské 
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bezpečnostní strategie. Mohli bychom tento nový text schválit během francouzského 

předsednictví v roce 2008.“ Vyzdvihnul také francouzsko-britskou spolupráci v rámci 

evropské bezpečnostní politiky; Francie spolu s Německem podle něj „připravily půdu“ 

a „Francie a Spojené království pokračovaly v jejím budování, jak je přirozené, 

vzhledem k tomu, že naše dva obranné rozpočty se rovnají dvěma třetinám celkových 

obranných rozpočtů ostatních 25 členů Unie a naše rozpočty na obranný výzkum jsou 

dvakrát větší než jejich.“ Zároveň narazil na skutečnost, že Francie přispívá více než 

jiné státy: „ (...) rád bych připomněl, že druhá největší část francouzského národního 

rozpočtu jde na obranu. (...) Itálie, Španělsko, Polsko, Nizozemsko a všichni naši ostatní 

partneři jsou vyzváni, aby se zapojili do tohoto společného úsilí, které nám umožní 

z našich zdrojů vytěžit co nejvíc.“
298

  Tato slova lze interpretovat tak, že jestliže Francie 

využívá EU k rozložení vlastních nákladů, její snahou je pochopitelně co nejvíce zapojit 

ostatní. Zároveň se ale dají chápat jako součást snahy o budování silnější společné 

bezpečnostní politiky s většími kapacitami, které nemůže sama zafinancovat, ale které 

jsou v souladu s jejími představami o roli EU ve světě a skrze ni projekci vlastního 

vlivu. 

Důležitou roli francouzsko-britskému tandemu v rámci evropských operací 

připsal Sarkozy i v novoročním projevu k ozbrojeným silám v lednu 2009: 

„Demonstrovali jsme naší schopnost jako politický hráč a musíme v tomto jednání 

pokračovat. Jsme také vojenský hráč, vzhledem k tomu, že jsme zahájili první 

evropskou námořní operaci, s britskou fregatou pod velením britského admirála, která 

jasně ukazuje, že když Francie a Británie pracují spolu bez jakýchkoli tabu, posouvají 

Europe Défense vpřed.“
299

 

Francie nijak neskrývala svou významnou roli při operaci Atalanta, navíc 

vzhledem k tomu, že nešlo o oblast, ve které by obvykle zasahovala, nebyla ani příliš 

nucena obhajovat své jednání a vyvracet obvinění z protežování svých vlastních zájmů. 

V článku Saint Malo deset let poté napsal ministr zahraničí Kouchner spolu se svým 

britským protějškem, že „je příhodné, že na desáté výročí Summitu 1998 EU zahajuje 

svou první námořní vojenskou operaci – k boji s piráty v Adenském zálivu. (...) 

Námořní misi bude velet britský admirál a britské a francouzské fregaty budou hrát 

vedoucí úlohu. Francie využila svého předsednictví v EU, aby dodala těmto snahám 
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větší spád.“
300

 Prezident Sarkozy na tiskové konferenci v srpnu 2008 prohlásil: „Z 

iniciativy Francie a Španělska včera ministři zahraničí Evropské unie rozhodli zřídit 

jednotku námořní spolupráce, aby zabránila akcím pirátů a zahájila přípravu námořní 

operace. (...) Ale Francie sama nemůže zásadně zlepšit situaci v celé oblasti, kde se 

pirátství rozrůstá. Proto apeluji na mezinárodní společenství, aby mobilizovalo               

a pomohlo zajistit bezpečnost námořní dopravy a ochránit obyvatele Adenského zálivu 

a somálského pobřeží. Za tímto účelem podá Francie podnět k Radě bezpečnosti 

Spojených národů.“
301

 Odkaz na bezpečnost námořní dopravy se v různých podobách 

objevoval v souvislosti s Atalantou často, stejně jako přiznání významu bezpečného 

průplavu oblastí pro ekonomické zájmy EU a jejích členů, které lze de facto najít i na 

oficiálním profilu operace na stránkách Evropské služby pro vnější činnost.
302

 Dalo by 

se proto říci, že se potvrdil význam ekonomických faktorů při rozhodování Francie        

i EU. 
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Závěr 

Vojenské zásahy tvořily v minulosti velice důležitý nástroj francouzské africké 

politiky, jejímž cílem bylo udržet si po dekolonizaci vliv a zájmy v bývalých koloniích 

západní a rovníkové Afriky, často pomocí vysoce kontroverzních a kritizovaných 

metod. Součástí obranné a bezpečnostní politiky vůči subsaharským státům byla jednak 

přetrvávající přítomnost francouzských vojenských základen z dob impéria spolu 

s předsunutými vojenskými silami, jednak četné smlouvy o obranné, vojenské                

a technické spolupráci, případně o udržení pořádku a vnitřní bezpečnosti. Obojí Francii 

umožňovalo snadno v bývalých koloniích zasáhnout,  intervecí provedla během Studené 

války několik desítek a začalo se jí brzy přezdívat „policista Afriky“.  

Jednala unilaterálně (přestože občas na skutečnou či smyšlenou žádost vůdce 

spřáteleného režimu), v prvních desetiletích zasahovala pouze v hranicích bývalého 

impéria, které od konce 70. let 20. století rozšířila na některé bývalé belgické                 

a portugalské kolonie, především Demokratickou republiku Kongo, tehdejší Zair. 

Hlavním motivem byla ochrana vlastních strategických, geopolitických a ekonomických 

zájmů a s tím související udržení pořádku, aktivní či pasivní podpora spřízněného 

režimu nebo naopak svržení režimu, který jí nebyl přátelsky nakloněn. Méně často 

zakročila i proti vnější agresi nebo z humanitárních důvodů. Důvody v každém případě 

vždy souvisely přímo se situací v Africe, snaha o udržení vlivu ovšem také odrážela 

zájem Francie zachovat si mocenské postavení na mezinárodní scéně. Motivy tedy 

spadají přednostně do kategorie vztahů Francie s Afrikou a kategorie vztahů se světem. 

Během 90. let se Paříž začala zapojovat do multilaterálních mírových operací 

OSN a podporovat regionální africké iniciativy, zároveň ale stále operovala                    

i unilaterálně. Geograficky se rozšířil se také rádius, ve kterém se pohybovala. V novém 

tisíciletí pak francouzská bezpečnostní a obranná politika v Africe dostala výrazný 

evropský rozměr. Od roku 2003, kdy EU spustila svou první operaci na africkém 

kontinentu, do roku 2012 měly všechny operace, jichž se zde Paříž účastnila, 

multilaterální charakter. Drtivou většinou převažovaly operace v rámci EU, jednu 

zorganizovala OSN. Nelze tvrdit, že by se Francie zcela vzdala unilaterálního jednání, 

před rokem 2003 i po roce 2012 došlo k zahájení čistě francouzských operací například 

v Pobřeží slonoviny nebo Mali. I kdyby se ovšem braly v potaz, faktem zůstává, že stále 

zdaleka převažují multilaterální mise a především mise evropské, jde tedy o určitý nový 

výrazný trend zkoumaného období. 
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Práce se přiklání na stranu autorů, kteří tvrdí, že se proměnily pouze prostředky a 

nikoliv samotné preference Francie v subsaharské Africe. Kromě toho ale stanovila tezi, 

že při jejím racionálním rozhodování hrají velmi významnou roli motivy spadající do 

kategorie vztahů Francie s EU, které dříve nebyly přítomné. Je logické, že pokud Paříž 

jedná prostřednictvím určité organizace, mohou se objevit nové faktory při jejím 

rozhodování, které by jinak nezohledňovala. Pokud ale chápame Evropskou unii jako 

instituci, jejímž prostřednictvím dosahuje realizace vlastních cílů a preferencí, 

neznamená to automaticky, že by tyto preference s danou institucí musely jakkoliv 

souviset. Francie by mohla skrze Unii prosazovat pouze stejné africké zájmy jako 

v předchozím období. Přesto analýza vybraných případů potvrzuje úvodní hypotézu, že 

kategorie evropských zájmů je nově při rozhodování Francie silně přítomná, zatímco 

motivy související s francouzsko-africkými vztahy se musejí o svou dříve dominantní 

pozici s těmi evropskými přinejmenším dělit. Přestože nelze změřit, jestli pro Francii 

byly v daný okamžik důležitější africké či evropské motivy, Afrika sehrála mimo jiné 

roli jako testovací půda pro evropské iniciativy. 

Práce nejprve určila, jestli se Francie zkoumaných operací aktivně účastnila, 

pouze tehdy má smysl analyzovat, jaké zájmy tím sledovala. Pokud by se operace 

neúčastnila nebo by ji sice odsouhlasila, ale podílela se na ní pouze okrajově, podle 

logiky racionální volby by to znamenalo, že operace není cestou k dosažení co 

největšího užitku, to znamená k dosažení vlastních cílů. Z výzkumu vyplynulo, že do 

všech čtyř vybraných misí, které jsou zároveň souhrnem všech vojenských operací EU 

v daném období, se Francie zapojila s velkým nasazením, byla buď jejich hlavním 

iniciátorem nebo se o tuto roli podělila s dalším státem.  

Operace Artemis byla zorganizována zcela z její iniciativy, dalo by se říct, že šlo 

v prvopočátku o francouzskou operaci, která byla dodatečně europeizována. 

Jednoznačně hlavním iniciátorem byla také v případě operace EUFOR v Čadu               

a Středoafrické republice, kdy musela dokonce s ostatními členskými státy zdlouhavě 

jednat, aby se mise nakonec mohla uskutečnit. Výrazný francouzský otisk nesla ale        

i druhá evropská operace v Kongu v roce 2006, za kterou lobbovala Francie spolu 

s Belgií, a námořní operace Atalanta, kde byla jejím hlavním partnerem Británie. 

Francie se všech operací aktivně účastnila od plánovací a vyjednávací fáze, až po jejich 

rozvinutí v terénu, vyslala také celkem nejvyšší počet vojáků. Tento fakt není sám         

o sobě zcela směrodatný, protože závisí také na kapacitě jednotlivých členských států, 

případně jejich zapojení jinde ve světě. Nelze například předvídat, jaký počet vojáků by 
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vyslala třeba Británie, pokud by se zrovna neangažovala v konfliktech v Afghánistánu   

a Iráku. Přesto má určitou výpovědní hodnotu, Paříž navíc ve dvou případech fungovala 

i jako rámcový národ (Artemis a EUFOR Tchad/RCA), ve všech případech dodala buď 

vrchního velitele nebo alespoň velitele sil v terénu. 

Z geografického pohledu odpovídají zkoumané operace dlouhodobějšímu trendu 

africké politiky, kdy Francie vybočuje z hranic své tradiční sféry vlivu, zároveň ale 

nepřestává chránit své zájmy a vliv ve frankofonních zemích. Středoafrická republika    

a především Čad jsou typickým příkladem významného strategického partnera 

v subsaharské Africe, Demokratická republika Kongo se dostala do popředí 

francouzského zájmu o něco později, Paříž s ní nicméně navázala úzké vztahy. 

Somálsko je naopak příkladem onoho vykročení za hranice obvyklé zóny. Jsou zde tedy 

zastoupeny státy, se kterými Francie navázala různě intenzivní a nestejně dlouhé vztahy, 

nejen bývalé kolonie, případně frankofonní státy. 

 Co se týče motivů, kategorie vztahů Francie a EU byla silně přítomná u všech 

zkoumaných misí. Operace Artemis měla dokázat, že je Unie samostatným 

bezpečnostním aktérem, který dokáže vojensky zasáhnout i mimo evropský kontinent,  

a že je jednotná navzdory neshodám členských států kolem války v Iráku. Byla také 

symbolem francouzsko-britské spolupráce v bezpečnostní a obranné politice v Africe na 

úrovni EU. Sjednocenost Unie měla prokázat i druhá operace v Kongu v roce 2006, 

které předcházelo odmítnutí Ústavní smlouvy a následná patová situace. Kromě toho 

mise dávala příležitost vyzkoušet v praxi novou Strategii pro Afriku. Ve hře se tedy 

znovu objevila snaha rozvíjet SBOP a ustavit Unii jako silného globálního 

bezpečnostního aktéra, která zafungovala i v případě operace EUFOR Tchad/RCA, 

prostřednictvím níž chtěla Francie opět předvést vojenskou stránku SBOP. Operace EU 

NAVFOR Atalanta zase zdůraznila námořní schopnosti Unie, odehrávala se navíc 

v době, kdy jí Francie předsedala a rozvoj SBOP zvolila za jednu ze svých hlavních 

priorit. Operace tedy do jisté míry fungovaly jako sjednocující moment ve chvílích, kdy 

se evropská integrace ocitla ve slepé uličce nebo ji rozdělovaly různé názory, 

demonstrovala funkčnost německo-francouzské a francouzsko-britské spolupráce          

a celkově dobrou kondici a akceschopnost EU. Afrika při tom hrála spíše roli 

zkušebního terénu pro evropské iniciativy. Pravděpodobně nejsilněji působily evropské 

motivy v případě EUFOR RD Congo, zatímco patrně nejslabší byly v případě zásahu na 
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území tradičních francouzských spojenců a bývalých kolonií Čadu a Středoafrické 

republiky. Ve všech případech nicméně platily jako faktor francouzského angažmá. 

Posílení úlohy evropských zájmů ve francouzské obranné a bezpečnostní politice 

však neznamená, že by z ní vymizela kategorie motivů spojených přímo se 

subsaharskou Afrikou. Francie zde stále sleduje významné strategické zájmy, v menší 

míře i zájmy ekonomické, které chrání v atmosféře čím dál větší konkurence nových 

aktérů. EU jí tak slouží k legitimizaci jejích aktivit a k rozložení nákladů. Operace 

v Čadu a Středoafrické republice byla právě z těchto důvodů přijímána s rozpaky           

a nevolí jak mezinárodní veřejností, tak členskými státy. Existovaly odůvodněné obavy, 

že Unie slouží pouze jako nástroj k tomu, aby Francie udržela u moci spřátelený režim 

Idrisse Débyho. Z postranních úmyslů byla Paříž podezřívána i při misích 

v Demokratické republice Kongo. Africké zájmy se v evropských operacích, které 

Francie organizuje, jednoznačně odráží, nemají však už tak výlučné postavení jako 

v prvních desetiletích po dekolonizaci. 

Přetrvává i kategorie motivů spojených s postavením Francie ve světě, kde jí 

spřízněné africké státy tradičně pomáhají zajistit silnější pozici. Také tento okruh vztahů 

už ale souvisí s Evropskou unií. Paříž se snaží rozvíjet SBOP, aby se Unie stala silným 

bezpečnostním hráčem na mezinárodní scéně a aby tak skrze ni zvětšila svůj vlastní 

vliv, případně vyvážila hegemonii Spojených států. Pro tento rozvoj je Afrika 

příhodným dějištěm. Francouzské zájmy ve světě, prosazované skrze Evropskou unii se 

de facto stávají v této komplexní problematice jedním z motivů pro spuštění evropské 

operace na africkém kontinentu. Hranice mezi třemi jednotlivými okruhy vztahů 

načrtnutými v úvodu práce, které sloužily pro kategorizaci motivů, jsou tedy propustné 

a navzájem propojené. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že důvody francouzských 

intervencí v subsaharské Africe získaly celou novou významnou evropskou dimenzi. 

Zájmy spojené s Evropou se přímo i nepřímo objevovaly často také v oficiálním 

diskurzu, ať už šlo o cílenou snahu Francie posunout na další úroveň SBOP, respektive 

Europe Défense, vydobýt EU významné místo na mezinárodní scéně nebo ji zapojovat 

do řešení konfliktů v Africe. Opakovaně se objevalo také potvrzování jednoty Unie, 

funkčnosti francouzsko-německého tandemu i francouzsko-britské spolupráce. Oficiální 

diskurz potvrdil přímo či nepřímo většinu nalezených francouzských motivů                  

a preferencí, z pochopitelných důvodů chyběla pouze vyjádření strategických                 

a ekonomických zájmů Francie v Africe. Vzhledem k tomu, že se zástupci 

francouzského státu snaží prezentovat operace v co nejpříznivějším a nejpřijatelnějším 
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světle, není překvapivé, že tyto zmínky v projevech nenajdeme. Navzdory tomu Paříž 

opakovaně stvrdila význam vzájemných vazeb, zvláštní silný vztah s africkými státy, 

obzvlášť těmi frankofonními. Hlavní představitelé často mluvili o potřebě těsné 

spolupráce v zájmu obou stran, závazcích Francie vůči kontinentu, včetně udržení jeho 

bezpečnosti, a obraně afrických zájmů na mezinárodních fórech. Zároveň ale 

podtrhovali multilaterální povahu svých iniciativ a jejich legitimitu, odmítali, že by 

měla jiné úmysly, než ochranu morálních principů míru, demokracie a lidských práv.  

V otázce multilateralismu byl nicméně diskurz poněkud rozpolcený – na jednu 

stranu jej zdůrazňoval na každém kroku, na druhou stranu neskrýval zásadní, až 

nepoměrnou roli Paříže při přípravě a implementaci i natolik diskutabilních operací, 

jakou byl EUFOR Tchad/RCA. Otázku, jak velká propast zeje mezi formálně 

multilaterální akcí a jejím skutečným multilaterálním duchem, přenechává však tato 

práce jiným. Naopak v oficiálních projevech přebýval oproti realitě významný 

humanitární prvek, který měl sloužit k další legitimizaci vojenských operací, který však 

analýza motivů vyhodnotila jako druhořadý, případně jako vedlejší efekt. 

V každém případě bylo i z diskurzu patrné, že Francie si vybrala evropské 

multilaterální operace na základě racionální úvahy, podle které snížily její náklady na 

dosažení vlastních zájmů a zároveň legitimizovaly její politiku. Pokud patří mezi její 

zájmy udržet si co nejsilnější pozici na mezinárodní scéně, být vlivným státem (byť už 

ne bez pomoci EU velmocí), nemůže provádět takovou politiku, která by ji izolovala. 

Snažila se ji tedy udělat přijatelnější pro mezinárodní komunitu, proto v diskurzu často 

vyzdvihovala multilateralismus, Evropskou unii či rezoluce OSN, stejně jako silný 

humanitární aspekt operací. V praxi se zase pokoušela zapojit další státy, vyhýbala se 

tomu, aby velela všem operacím a ty tak mohly být zkompromitovány jako akce na 

prosazení jejích zájmů. Uvedená zjištění proto potvrzují obě stanovené hypotézy, nejen 

významnou novou kategorii evropských zájmů při rozhodování Francie o zásazích 

v Africe, ale i její jednání jako racionálního aktéra, který sleduje vlastní zájmy               

a preference a volí takovou cestu, která mu přinese největší míru užitku. 
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Summary 

Military interventions formed an important tool for France to keep her influence in the 

countries of the former colonial empire in Sub-Saharan Africa. During first decades 

after decolonization she acted unilaterally and within the boundaries of her traditional 

sphere of influence. Since the 1990s‘ French African policy have undergone gradual 

changes, including its security and defence components. The most visible sign of these 

changes is their new prevailing type. While it would be exaggerated to claim France 

gave up unilateral interventions entirely, the fact remains that all twelve operations 

during the examined period 2003-2012 were formally multilateral. There is also a strong 

europeanisation tendency – eleven operations were launched within the Common 

Defence and Security Policy of the EU. At first sight, French motivations to join them 

seem to be determined by humanitarian and peacekeeping considerations unlike most of 

the previous interventions which were driven by effort to protect her own geopolitical, 

strategic and economic interests. From geographical point of view, France operates 

more often outside her former empire, eventhough former colonies still play an 

important part on the list. 

The thesis argues that France acts as a rational player and seeks the most profitable way 

to achieve its goals. The goals are based on three interconnected sets of preferences 

regarding the position of France in the world, in the EU and in Africa. Analysis of the 

four selected cases of military interventions in Sub-Saharan Africa (Operation Artemis, 

EUFOR DR Congo, EUFOR Chad/CAR and EU NAVFOR Atalanta) confirmed the 

initial hypothesis that France acts rationally in order to promote her interests which are 

increasingly linked with her role within the EU. It is understandable that European 

matters might play certain part, when France operates within the CSDP, the analysis 

showed, however, much greater significance of the European motives. They were 

present in every examined operation France took active participation in and became 

arguably the strongest reason to launch some of them (especially EUFOR DR Congo) 

wheras the African context was of little importance. This new trend is thus in contrast 

with previous period when France intervened in Africa for Africa itself and for the 

prestige which her influence on the continent secured her on the international level. In 

the new millenium her motives revolve around the effort to build European defence and 

to promote the EU as a strong international security actor. Nevertheless, African 

motives did not disappear, especially in the countries where France has long-term 
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interests, such as Chad or Central African Republic. Multilateral action is the best way 

to both make them legitimate and share the costs. France did not change her goals, only 

instruments to achieve them while adding her European preferences which did not form 

a part of the equation before 2003. 
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