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Abstrakt 

Tématem práce je analýza vybraných vojenských operací zemí NATO 

v Somálsku, Afghánistánu a Mali proti nestátním násilným aktérům, kteří vedli 

protivládní a protistátní povstání v těchto zemích. Na základě rozborů jednotlivých 

zásahů dále provedu jejich vzájemnou komparaci, podle jejíhož výsledku se budu snažit 

zachytit vývoj vojenských strategií, které země v rámci protipovstaleckých operací 

využívaly. Jelikož začátky intervencí v Somálsku a Mali dělí více jak 20 let, je na 

základě časovému odstupu možné případný vývoj dobře zachytit. Dále díky analýzám 

jednotlivých vojenských zásahů budu moci určit důvody jejich úspěchů, případně 

neúspěchů.  

 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyze selected military operations of NATO states 

in Somalia, Afghanistan and Mali against violent non-state actors, who led anti-

government insurgence in these states. On the basis of analysis of individual 

interventions will be rendered their comparison and by its result, I will try to capture the 

development of military strategies, which were used by the states within counter-

insurgence operations. Because the start of interventions in Somalia and Mali is divided 

by more than 20 years, it is possible to capture prospective development. Furthermore, 

due to analyzing individual military interventions, I will be able to identify reasons for 

their success or eventual failure. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Cílem mé práce je zkoumání a komparace vojenských operací států OSN a 

NATO v Somálsku, Mali a Afghánistánu proti násilným nestátním aktérům. Tím 

hlavním, co mne vedlo k výběru tématu, je převážně nedostatek prací, které by 

prováděly hlubší komparaci vojenských operací, které mají za cíl potlačit teroristické a 

povstalecké skupiny. Existuje dostatek studií a analýz, které se věnují konkrétnímu 

zásahu/misi, kdy provádějí analýzu z řady hledisek (ekonomických, vojenských, 

geopolitických atd). Tyto práce však, podlé mého názoru, často postrádají širší rozhled 

neboť jsou zaměřeny pouze na konkrétní operace. Tyto analýzy jsou bezesporu 

nesmírně cenné a přínosné, avšak nestačí k celkovému pochopení tak rozsáhlé 

problematiky, jakou bezesporu tyto vojenské operace jsou. Proto se zaměřím na 

srovnání několika vojenských intervencí OSN a NATO, kdy hlavním cílem bude 

porovnání efektivity, užité strategie a taktiky, výzbroje, plánovaných a dosažených cílů 

těchto intervencí. Díky tomu budu moci zaznamenat případnou evoluci ve vedení těchto 

operací, stejně tak jako jejich silné a slabé stránky. To mi ve výsledku umožní, abych 

určil faktory, které přímo či nepřímo ovlivňují podobu a strategii vojenských zásahů, 

dále příležitosti a hrozby, číhající na intervenující strany, a konečně to, jak je s těmito 

příležitostmi a hrozbami nakládáno. 

 

Předpokládaný cíl práce 

Cílem práce je komparací vybraných vojenských operací zachytit jejich 

vzájemné podobnosti a odlišnosti a dále pak určit, zda se díky předchozím zkušenostem 

z již proběhnutých nebo dlouhodobě probíhajících operací mění strategie a taktika 

vedení boje.  Pro svou práci si vytvořím základní výzkumnou otázku VO1: "Jakým 

způsobem se vyvíjí vojenská strategie proti násilným nestátním aktérům v misích OSN 

a NATO?" V návaznosti na výzkumnou otázku VO1 jsem určil hypotézu HO1, že vývoj 

nastal především ve vedení boje v obydlených oblastech a také v aktivním začleňování 

nových technologií, mezi které patří především bezpilotní letadla a drony. Dále 

předpokládám adaptaci vojenské strategie na extrémní prostředí, ve kterém jsou operace 

vedeny. 

 

Institut politologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 

Metodologie práce 

Metodou práce bude komparace tří případových studií, jmenovitě mise OSN 

UNOSOM I a II v Somálsku, mise OSN a NATO ISAF v Afghánistánu a operace 

Serval v Mali. Díky oficiálním vojenským zprávám a informacím z řady akademických 

prací, které se podrobným studiem jednotlivých operací zabývají, budu moci porovnat 

taktiku a strategii spolu s plánovanými a dosaženými cíli, které tyto operace měly. Je 

však nutné počítat s tím, že každá z misí, které jsem pro svůj výzkum zvolil, je sama o 

sobě natolik unikátní, že vzájemná komparace bude možná jen do určité míry a bude 

současně narážet na řadu odlišností, které však nejde pro snadnější komparaci 

opomenout, neboť tím by došlo k nepřijatelnému zkreslení problematiky a zavádějícím 

závěrům. K výsledkům tedy nedojdu formou měření, byť jistou roli například při 

porovnávání nasazených vojenských sil mít bude, ale formou popisných odpovědí. Díky 

tomu pak budu moci získat takové výsledky, které zahrnou jak porovnatelná fakta, tak 

zohlední i vlastní specifické faktory, které každá operace měla. 

 

Základní charakteristika tématu 

Tématem jsou zásahy zemí OSN a NATO proti násilným nestátním aktérů. Pro 

svou práci jsem určil konkrétně tyto operace: 1.) misi OSN a USA v Somálsku proti 

tamním warlordům v rámci misí UNOSOM I a II v letech 1992 až 1995, 2.) misi OSN a 

NATO ISAF proti Talibanu v Afghánistánu v letech 2001 až 2014, 3.) francouzskou 

operaci Serval proti islamistické MOJWA a Ansar Dine v Mali v roce 2013. Vybral 

jsem tyto z několika hlavních důvodů. Prvním z nich je ten, že vzhledem k časovému 

odstupu mezi jednotlivými operacemi mohu zachytit případný vývoj ve vojenské 

strategii a taktice, který by reagoval na získané vojenské zkušenosti. Druhým je 

podobnost prostředí, ve kterém byly operace vedeny, totiž v zemích s extrémním 

klimatem a obtížným terénem, jímž jsou v případě Mali trnité savany a pouště, stejně 

tak pouště v Somálsku a horské oblasti v Afghánistánu. Třetím důvodem je pak 

podobnost aktérů, proti kterým je intervence vedena. Ve všech případech se jedná o 

teritoriální nestátní skupiny, které buď usilují o svržení vládnoucího establishmentu, 

nebo kterým se již toto svržení a jeho nahrazení povedlo. Je zde i další spojitost mezi 

těmito aktéry, neboť jak Taliban, tak MOJWA a Ansar Dine jsou islamistické skupiny, 

nicméně warlordi v Somálsku již ne. Velmi důležité je to, že tyto skupiny mají k 

dispozici stejné, převážně pěchotní sovětské zbraně, jen zcela výjimečně těžší sovětskou 

techniku nebo ukořistěné západní zbraně.  



 

Proto lze porovnávat, jak dokázalo velení jednotlivých operací OSN a NATO 

zužitkovat drtivou technologickou a materiální převahu. 

 

Předpokládaná struktura práce 

 Práce bude rozdělena do tří částí. První část bude zaměřena na terminologické a 

konceptuální ukotvení protiteroristických a protipovstaleckých operací, dále pak na 

konceptualizaci násilných nestátních aktérů podle Phila Williamse, neboť hned na úvod 

je nutné jasně vymezit základní pojmy a termíny, které budou později v práci použity. 

Tento úkol rozhodně není tak triviální, jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť i 

samotná terminologie vztahující se k terorismu a teroristickým a povstaleckým 

skupinám je v akademických kruzích předmětem sporů a debat. Druhou část bude tvořit 

rozbor jednotlivých operací a misí, které jsem vybral pro pozdější komparaci. Těmi jsou 

mise UNOSOM I a II, mise ISAF a operace Serval. Třetí částí práce bude samotná 

komparace uvedených vojenských operací a misí, díky  které budu moci porovnat jejich 

efektivitu a strategii, stejně tak jako jejich silné a slabé stránky, což je hlavním cílem 

celé mé práce. 
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Úvod 

Protipovstalecké a protiteroristické operace jsou klíčovým tématem nejenom 

v oblasti vojenství, ale také na poli mezinárodní bezpečnosti. To představuje důvod, 

proč jsem si tuto problematiku vybral jako téma své bakalářské práce. V ní se budu 

věnovat analýze vybraných vojenských zásahů zemí NATO proti nestátním násilným 

aktérům (NNA), kteří zahájili protistátní konflikt, nebo se postavili proti snahám o 

etablování státní moci. Proto lze tyto NNA označit za povstalce. Na základě rozboru a 

vzájemné komparace vybraných vojenských operací se pokusím zachytit případný 

vývoj jejich vojenské strategie, které zasahující síly použily proti povstalým násilným 

nestátním aktérům. Výzkumná otázka práce zní: Jakým způsobem se vyvíjí vojenská 

strategie států NATO v misích proti nestátním násilným aktérům? Mou hypotézou je, že 

během tohoto vývojem došlo k nárůstu významu leteckých sil na úkor těch pozemních. 

Konkrétními případovými studiemi práce je intervence OSN v Somálsku 

v letech 1992 až 1995, dále mezinárodní mise ISAF v Afghánistánu v letech 2001 až 

2014 a Francouzi vedený vojenský zásah v Mali v roce 2013, známý jako operace 

Serval. Důvody, proč jsem vybral právě tyto operace a zaměřil se na členské státy 

NATO, jsou poměrně prosté a úzce spolu souvisí. Za prvé, všechny tři případy patří 

mezi nejvýznamnější vojenské intervence období po studené válce. Za druhé, časový 

odstup mezi nimi umožní zaznamenání případného vývoje operační strategie. Za třetí, 

jak v Somálsku, tak v Afghánistánu a Mali sehrály klíčovou roli právě armády států 

NATO. Pravdou sice je, že z vybraných zásahu se organizace NATO jako celek přímo 

zapojila jen do mise ISAF, to ovšem nijak nemění nic na skutečnosti, že spolupráce 

mezi členskými zeměmi byla významná i v Somálsku a Mali. Posledním významným 

důvodem je členství České republiky v Severoatlantické alianci, proto je analýza 

protipovstaleckých intervencí NATO vysoce relevantní i v rámci českého prostředí. 

První kapitola bude teoretického charakteru, neboť se v ní zaměřím na 

konceptualizaci protipovstaleckých operací a na typologii nestátních násilných aktérů. 

V následujících třech kapitolách provedu rozbor konkrétních vojenských zásahů proti 

těmto aktérům. Postupovat budu chronologicky, proto se bude první analýza týkat 

intervence OSN UNOSOM v Somálsku v letech 1992 až 1995. Ta byla zahájena 

z důvodů kritické vnitrostátní situace v zemi na začátku devadesátých let. Původně 

humanitární mise se postupem času proměnila na misi peacemakingovou a 

protipovstaleckou, kdy se jejím cílem stala eliminace násilných ozbrojených skupin, 
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které bránily stabilizačním snahám v zemi. Druhým zásahem bude mise ISAF 

v Afghánistánu z let 2001 až 2014. V rámci ní mezinárodní koalice asistovala silám 

Spojených států amerických ve stabilizačních aktivitách a budování kapacit nové 

afghánské vlády po svržení Talibanu. Se zhoršující bezpečnostní situací se však od roku 

2006 síly ISAF plně zapojily do vojenských operací proti sílícímu Talibanu a dalším 

povstaleckým skupinám. Třetí zásah představuje intervence v Mali vedená Francouzi 

v roce 2013. Byla to reakce na rozšiřující se povstání v severní části země, které bylo 

zahájeno v roce 2012. Cílem intervence bylo zabránit zhroucení státních institucí i ve 

zbytku Mali a poté obnovit jeho kontrolu nad povstaleckými oblastmi. V páté kapitole 

své práce provedu na základě předešlých analýz společnou komparaci všech tří 

vojenských zásahů, díky čemuž pak budu schopný odpovědět na výzkumnou otázku. 

Mou hypotézou je, že vývoj protipovstaleckých síl bude čím dál více spojený s jejich 

materiální a technologickou převahou, což se projeví zvyšující se rolí moderních 

technologií a vzdušných sil při vedení protipovstaleckých zásahů. 
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1. Protipovstalecké operace a násilní nestátní aktéři 

Před tím, než začnu s analýzou jednotlivých operací, zaměřím se nejprve na 

teoretický rámec protipovstaleckých operací a také konceptualizaci těch, proti nimž jsou 

vedeny, totiž násilných nestátních aktérů. Na základě těchto teoretických znalostí bude 

možné lépe porozumět souvislostem spojeným se zásahy států NATO v Somálsku, 

Afghánistánu a Mali. 

 

1.1 Protipovstalecké operace a povstalecká hnutí 

1.1.1 Definice protipovstaleckých operací a povstaleckých hnutí 

  Při hledání vhodné definice, které by byla schopna uspokojivě popsat tak 

rozsáhlý pojem, jako jsou protipovstalecké operace (v angličtině counterinsurgency, 

zkráceně COIN), narazíme hned zprvu na klíčovou otázku: „Co vše se vlastně do 

protipovstaleckých operací řadí?“ Může se to na první pohled zdát nelogické, že před 

definicí pojmu řeším to, co pojem obsahuje, nicméně je poměrně jednoduché tento krok 

vysvětlit. Háček tkví totiž v tom, že pokud jsou tyto operace viděny čistě jen 

z vojenského hlediska, můžeme je definovat poněkud jinak, než když budeme tvrdit, že 

jsou tvořeny i další komponenty, jako například ekonomické, politické, ale také kulturní 

faktory. V prvním případě tedy protipovstalecké operace představují pouze „jeden ze 

druhů vojenského zásahu, který je veden určitou strategií závislou na konkrétní zemi 

(Watts et al., 2014, s. 9).“ Potíž v tomto vidění COIN je ovšem v tom, že v případě, že 

určitou operaci posuzujeme pouze z vojenského hlediska, může se nám její průběh a 

výsledek jevit zcela odlišně, než pokud přihlédneme i k dalším, výše uvedeným 

faktorům.  

I přesto, že protipovstalecké operace jsou druhem vojenského zásahu, díky 

čemuž mají svá vlastní specifika, je bezesporu lepší pro přesnější hodnocení 

konkrétních COIN nezůstat pouze u vojenského hlediska. Ve shodě s tím je tedy podle 

mého názoru dobrou definicí ta, kterou uvádí ve své příručce americká vláda, tedy že 

„jde o komplexní civilní a vojenské úsilí o porážku a zamezení šíření povstání a vyřešení 

příčin jeho vznik (U.S. Government, 2009, s. 18).“ Termínem pro povstání je 

v angličtině insurgency. To lze velmi obecně, ale zároveň výstižně formulovat jako 

„organizované hnutí, které má za cíl svrhnout ustanovenou vládu za pomoci převratu či 

ozbrojeného konfliktu (Williams, 2008, s. 12)“, nebo jako „organizovaný převrat a užití 
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síly za účel uchopit, oslabit nebo změnit politickou kontrolu nad určitým regionem (U.S. 

Government, 2009, s. 6).“ 

 

1.1.2 Povstalecká hnutí 

Povstalecké hnutí tedy usiluje o změnu politické situace. Motivů, které stojí za 

jeho vznikem, může být skutečně nepřeberné množství. Mohou mít náboženský, etnický 

a kulturní charakter, mohou představovat politické cíle určité skupiny či jen mocenské 

ambice vůdčích osobností hnutí (Ministry of Defence UK, 2009, s. 2-3). Povstání se po 

boku revolucí, občanských válek či vojenských převratů
1
 řadí mezi druhy vnitrostátních 

konfliktů, ovšem není neobvyklé, že přesahuje i hranice jednotlivých států (U.S. 

Departement of Army, 2014, s. 50). V obou případech však v podobně velké míře 

dochází k sektářskému násilí a úmyslnému selektivnímu porušování lidských práv 

vybraných náboženských a etnických skupin (U.S. Departement of Army, 2014, s. 50).  

Pro každé povstalecké hnutí jsou určující dva faktory: za 1. zvolená strategie a 

za 2. dynamika (U.S. Departement of Army, 2014, s. 53). Strategie se týká přístupu 

k místnímu civilnímu obyvatelstvu, zvolení formy organizační struktury, časového 

harmonogramu činnosti, míry užití násilí a ekonomických aktivit. Dynamika povstání 

pak zahrnuje roli leadershipu, ideologie, cílů, geografie, vliv domácí a zahraniční 

podpory, povstalecký operační vzorec a vojenskou taktiku (NATO, 2011, s. 3-5). Není 

zde příliš prostor se jednotlivým bodům věnovat obšírněji, protože však pro každou 

protipovstaleckou stranu je pochopení těchto reálií první a zároveň nezbytný krok při 

plánování zásahu, zmíním se blížeji o strategických přístupech k civilnímu 

obyvatelstvu, organizační struktuře a vojenské taktice. 

Klíčové pro povstalecké hnutí je, pokud chce dosáhnout úspěchu, zda si zajistí 

podporu místního obyvatelstva či zda alespoň dosáhne jeho zastrašení a nucené 

spolupráce. Americká vláda ve své protipovstalecké příručce uvádí, že povstalcům se 

nabízí tři možné přístupy vůči obyvatelstvu, místním zástupcům centrální vlády a 

lokálním vůdcům (U.S. Government, 2009, s. 9). Prvním je přesvědčování neboli snahu 

přesvědčit místní, aby se k povstalcům přidali nebo je podporovali dobrovolně. 

Způsobů, jak toho dosáhnout je několik, počínaje poskytováním dříve nedostupných 

služeb, obnovení pořádku a lokální správy v případě slabých/zhroucených států, až po 

ideologickou indoktrinaci pomocí propagandy. Druhou, výrazně tvrdší strategií, je 

                                                 
1
 jinak označované jako coup d´état 
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rozvrácení současných formálních a neformálních mocenských a společenských vazeb. 

Povstalci se tak pokusí převratem nahradit místní správu svými zástupci, nebo převzít 

veškerou kontrolu nad oblastí z rukou tamních mocenských struktur jakou jsou kmenoví 

a náboženští vůdci atd. Po jejich vytěsnění povstalecké hnutí zaplní tamní mocenské 

vakuum. Třetí možností je nátlak a zastrašení obyvatelstva a zástupců místní správy, 

kdy povstalci využívají sílu k získání podpory a loajality ke svému hnutí. V rámci této 

strategie obvykle dochází k násilným akcím proti reálným i potenciálním protivníkům a 

odpůrcům povstalců, které zahrnují i čistky proti členům jiných etnických a 

náboženských skupin (Ibid.). 

Co se týká organizační struktury, povstalci mají v zásadě dvě možnosti. Buď 

zvolí hierarchickou strukturu s centrálním velením, nebo se rozhodnou pro vertikální 

organizaci s množstvím na sobě více či méně nezávislých skupin a autonomních buněk 

(Staniland, 2014, s. 9). Obě možnosti mají svá pro a proti a lze i tvrdit, že pro každou se 

hodí zcela jiné prostředí. Centralistická/hierarchická struktura, v jejímž čele obvykle 

stojí jeden velitel nebo malé množství vůdčích jedinců, je spíše v hodná pro nedostupný 

terén, ve kterém povstalci mají svá safe-havens
2
, které jsou mimo dosah nepřítele a ze 

kterých je možné účinné operační velení. Přirozenou nevýhodou je to, že velení je 

soustředěno právě v rukou menší skupiny osob, která tak může být snadnějším cílem 

než když, jak tomu je v druhém případě, je decentralizovaná do několika menších 

oddělených podskupin. Díky tomu se pak tato hierarchická struktura dobře hodí do 

oblastí, které jsou v lepším dosahu protipovstaleckých sil, nebo pokud povstalci působí 

v těsné blízkosti nepřítele. Zcela ideálním místem pro decentralizovanou organizaci jsou 

zastavěné oblasti, ve kterých je pro protivníka extrémně obtížně nalézt účinnou a 

rychlou strategii pro jejich eliminaci (Armée de Terre, 2010, s. 12). Pro moderní 

insurgencies jsou charakteristické právě příklonem k vertikální/decentralistické 

struktuře (U.S. Government, 2009, s. 10).  

Stejně jako mezi dvě organizačními strukturami, povstalci si mohou volit mezi 

dvěma taktikami vedení vojenských/ozbrojených operací: mezi konveční vojenskou 

taktikou a nekonvenční/teroristickou taktikou. V tomto jsem se rozhodl podržet se dělení 

podle americké armády. U něj je specifické to, že za konveční považují ty aktivity, které 

jsou ze strany povstalců mířeny na protipovstalecké síly. Sem jsou řazeny i útoky 

improvizovanými výbušnými zařízeními (IED). Je to kvůli názoru amerických 

                                                 
2
 bezpečné základny 
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ozbrojených sil, že z důvodu často horšího materiálního vybavení povstalců a většinou 

lepšího vyzbrojení protipovstaleckých sil je využití IED pochopitelný krok ze strany 

povstalců, kterýžto pak není řazen do nekonveční teroristické taktiky (U.S. Departement 

of Army, 2010, s. 73). Za ty jsou pak naopak považovány ty ozbrojené akce, které jsou 

mířeny na neozbrojené a nevojenské cíle. Strůjci těchto útoků se jimi „snaží za pomoci 

užití teroru proti civilnímu obyvatelstvu dosáhnout politických cílů na úkor vlády (Ibid, 

s. 72)“.  

Ať už si zvolí jednu či obě z těchto taktik, jsou tyto součástí širší strategie, 

kterou povstalci aplikují proti nepřátelským bezpečnostním složkám. Strategie pak 

může zahrnovat tyto aktivity: provokace – snaha vyprovokovat protivníka k neuvážené 

reakci, pokus vyhrát válku nervů, donutit nepřítele ke strategicky nevýhodným krokům, 

které rozbijí jeho alianci; zastrašení; protahování konfliktu – dostat faktor času na svou 

stranu, dlouhotrvajícím a nákladným konfliktem oslabit protivníka a snížit jeho vůli 

k pokračování v konfliktu; vyčerpání – neustálé útoky v týlu nepřítele, útoky na jeho 

psychiku, vyčerpávání jeho materiálních a lidských zdrojů (U.S. Government, 2009, s. 

11).  

 Je příhodné, abych na tomto místě znovu zdůraznil, že cílem této práce je 

analýza protipovstaleckých, nikoli protiteroristických operací. Je to důležité 

připomenout, neboť při analýze konkrétních operací v Somálsku, Afghánistánu a Mali 

budu často psát o zásazích proti skupinám, které se řadí k mezi teroristické organizace a 

také proto, že zde často mluvím o teroristických aktivitách. Důvod, proč by však bylo 

nepřesné zkoumané zásahy označit rovnou za protiteroristické je ten, že nehledě na 

charakteristiku skupin, které jsou cílem COIN, jedná se v první řadě o povstalce proti 

centrální vládě v daném státě (či proti jejím zbytkům nebo snahám ji opět nastolit). Více 

se k této problematice zmíním v další kapitole, která bude věnovat nestátním násilným 

aktérů. 

 

1.1.3. Kategorizace protipovstaleckých operací 

Ať už je na COIN´s nahlíženo komplexně, či pouze jako na typ vojenského 

zásahu, v obou případech je možné je rozdělit do dvou obecných skupin podle 

protipovstaleckých přístupů (Ludvík, 2016, s. 7.). První skupinou tvoří tzv. enemy-

centric counterinsurgency, neboli operace, které jsou zaměřené na eliminaci 

konkrétního nepřítele, na samotné členy povstaleckého hnutí. Smyslem tedy je 

koncentrovat se na zničení ozbrojených sil nepřítele. Tento přístup je nejvíce efektivní 
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tehdy, kdy povstalecké hnutí má hierarchickou strukturu a když je tak centrálně řízeno. 

Pak je totiž teoreticky možné eliminovat celé jeho velení jedním přesným zásahem, což 

v případě decentralizovaného povstání není příliš možné (U.S. Government, 2009, s. 

14). Enemy-centric COIN´s jsou  amerických ozbrojených silách také jinak nazývané 

jako direct approach (U.S. Departement of Army, 2014, s. 1.5). 

Proti první stojí skupina druhá, jejíž přístup k protipovstaleckému boji je 

zaměřen na civilní obyvatelstvo, neboť se předpokládá, že „zásadním úkolem při 

potírání povstalců je kontrola populace a sociálního prostředí (Ludvík, 2016, s. 7).“ 

Tento přístup se jinak označuje jako population-centric COIN, nebo jako indirect 

approach (U.S. Government, 2009, s. 1.5). Jelikož povstání, jak zdůrazňuje Kilcullen, 

je sociální fenomén, nelze dosáhnout jeho potlačení bez kontroly společnosti (Ludvík, 

2016 cit. podle Kilcullena, 2007, s. 7).  Je ovšem důležité konstatovat, že obě strategie 

jsou značně ideální, reálně každá protipovstalecká operace obsahuje určitou míru obou. 

Rozhodujícím pak samozřejmě je to, která ze strategií převládá. Slovo rozhodující je 

zde bezpochyby na místě, neboť v případě nevhodně zvolené strategie může dojít 

k naprostému nezdaru celého COIN a posílení povstaleckého hnutí. Lze totiž pouze 

konstatovat, že bez podpory civilního obyvatelstva je pro povstalce, ale i pro 

protipovstalecké síly velmi obtížné dosáhnout eliminace protivníka (U.S. Government, 

2009, s. 12). 

 Nehledě na to, zda je zvolen první či druhý přístup, znepokojivou skutečností 

zůstává fakt, že průměrná délka povstání v období po studené válce se čím dál více 

protahuje. Zatímco po druhé světové válce byla obvyklá doba trvání insurgency dva 

roky, od devadesátých let se zvětšila až na 15 let (Watts, 2014, s. 13). Za tímto trendem 

je několik faktorů, které trvání průměrného povstání prodlužují, mezi něž patří vliv 

globalizace, zvětšující se dostupnost malých ručních zbraní
3
 (U.S. Departement of 

Army, 2014, s. 2.1), rozšiřování a zdokonalování guerillové taktiky boje, širší spektrum 

možností dosažení finančních
4
, ale také zhoršující se ekonomická a sociální situace 

v některých rozvojových zemích (Watts, 2014, s. 13). Je zcela bez pochyby, že země, 

která je zatížena dlouhodobým vnitřním konfliktem, nemá šanci na úspěšný rozvoj, ba 

dokonce je podle Paula Colliera odsouzena k development in reverse
5
 (Watts, 2014, s. 

13). Další dvě klíčové charakteristiky současných protivládních a protistátních povstání 

                                                 
3
 v ang. jako small arms and light weapons 

4
 jedná se převážně o organizovaný zločin, pašování a obchod s drogami 

5
 v ang. rozvoj naruby 
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je to, že je na jednu stranu stále obtížnější mezi povstalci a protipovstaleckými silami 

najít za určitých podmínek kompromis a smír, zatímco na druhé straně je čím dál tím 

méně konfliktů, které skončí jasným vojenským vítězstvím jedné strany (Watts, 2014, s. 

14). Jde tak vlastně o začarovaný kruh, neboť často není žádný aktér schopen dosáhnout 

úplného převahy, ale také není ochoten vyjednávat. Výsledkem je pak sklouznutí 

k opotřebovávacímu střetu, který má samozřejmě za následek pouze prohlubování 

zoufalé situace uvnitř dané země. Nebo, a to je ještě horší, zasáhne neblaze i země 

okolní (Collier, 2008, s. 54). V příloze 1. je přehledné schéma vývoje typického 

povstání. 

Pokud se vrátíme zpět k protipovstaleckým operacím, můžeme rozdělovat do 

čtyř klasických kategorií. Přesto, že každá COIN je vskutku jedinečná a specifická, díky 

přítomnosti či absenci tří principů je možné rozdělit protipovstalecké operace do oněch 

čtyř skupin. Těmito principy jsou: 1. vyvinutí dostatečné snahy k dosažení smíru a 

přijatelného kompromisu s povstalci, 2. protipovstalecké síly omezí užití síly na nutné 

minimum nezbytné k efektivním eliminaci vzdorujících povstalců (vyvarují se zbytečných 

násilností proti civilnímu obyvatelstvu, které se neúčastní povstaleckého hnutí), 3. 

protipovstalecká síla se zapojí do poskytování základních veřejných služeb obyvatelstvu 

(lékařská péče, distribuce zásob, obnovování škol atd.) (Watts, 2014, s. 11).  

První princip se může jevit poněkud zvláště, totiž že COIN aktéři se mají 

zaměřit, pokud je to možné, na hledání kompromisního řešení konfliktu a na přijetí 

smíru. Nicméně jak už jsem psal výše, od druhé světové války platí trend, že protivládní 

a protistátní povstání se neustále prodlužují. Je také neustále těžší pro jednu či druhou 

stranu dosáhnout rozhodného a konečného vítězství nad druhou (Ibid, s. 14) Proto je 

hledání určitého smírného řešení konfliktu a budoucího modu vivendi logické, neboť 

jinak by hrozila patová situace, ve které by byl konec konfliktu vzdálen v opravdovém 

nekonečnu.  

Na základě těchto tří principů tedy můžeme rozdělit COIN´s do čtyř kategorií, a 

to podle toho, které z principů jsou v nich zahrnuty. Názvy skupin uvedu pro přesnou 

interpretaci v angličtině. Kategoriemi jsou: 1. Classic (western) counterinsurgency - do 

této skupiny jsou řazeny zpravidla protipovstalecké operace západních zemí, tedy 

převážně Spojených států, Velké Británie a Francie. Jejich hlavní charakteristikou je to, 

že jsou v nich určitou měrou zakomponovány a dodržovány všechny tři uvedené 

principy (Ibid, 2014, s. 19); 2. Strong-state represion: sem patří ty operace, které jsou 

de facto opakem těch z první skupiny. Protipovstalecký aktér zde totiž upouští od všech 



 

22 

 

 

tří principů. Jeho ochota k vyjednávání s povstalci a k braní ohledů na civilní 

obyvatelstvo je extrémně nízká nebo žádná, poskytování veřejných služeb je pouze 

výjimečné, míra teroru a represí je naopak vysoká. Země, které se uchylují k tomuto 

druhu COIN, mají obvykle více či méně autokratický vnitropolitický režim. Typickým 

příkladem může být sovětská intervence v Afghánistánu v 80. letech (Watts, 2014, s19); 

3. Informal accomodation: je to typická skupina pro COIN´s, které jsou vedeny slabými 

státy. Centrální vláda je neschopná či neochotná poskytovat obyvatelstvu základní 

služby. Jelikož obvykle není ani schopná dosáhnout konečné eliminace či marginalizace 

povstalců, dochází po čase k přijetí tiché dohody s rebely. Dohoda může znít různě, 

obvykle však vytvoří podmínky ke koexistenci, přenechá rebelům kontrolu nad částí 

území, či jim zajistí tichý souhlas nad pokračováním jejich obchodních (často 

nelegálních) aktivit. 4. Containment – pokud se předešlá skupina vykazuje tím, že v ní 

je vůle k dosažení dohody s rebely, pro tuto to neplatí. Přesto, že sem většinou také patří 

COIN velmi slabých států, jejich vlády nejsou ochotny s rebely vyjednávat. Dochází 

tedy ke stavu, kdy kvůli své slabosti není protipovstalecká strana schopna dosáhnout 

vítězství a proto je nucena smířit se s přítomností rebelujících skupin na území daného 

státu. K výrazným střetům, během nichž rozhodně není použití síly nijak omezeno, 

dochází tehdy, kdy jedna či druhá strana konfliktu výrazně ohrozí existenci té druhé. 

Jinak jde spíše o udržování statusu quo. V příloze 2. je přehledně shrnuto dělení COIN 

z předešlých řádků 

 Výše uvedené rozdělení je nutné ještě doplnit o několik postřehů. Tím 

základním je ten, že všechny skupiny jsou značně ideální a protipovstalecká operace 

žádné země není pouze v jedné „čisté formě“ (Watts, 2014, s. 20). Není tedy například 

možné tvrdit, že západní demokracie, které jsou zapojené do COIN, se vždy drželi 

druhého principu a zcela se vystřihali násilí proti civilnímu obyvatelstvu. Velký otazník 

dokonce visí nad smyslem třetího principu o poskytování základních veřejných služeb 

během samotné protipovstalecké operace (Ibid, s. 15). Je totiž velmi nejednoznačné, zda 

věnování pozornosti poskytování těchto služeb, ale také pokusům o state-building 

v zemích zasaženým povstání ve skutečnosti není, tak jak uvádí Watts, poněkud 

kontraproduktivní (Ibid, s. 16). Neznamená to, že je zpochybňována důležitost jiných 

než vojenských aktivit během konfliktu, ovšem všechny snahy o vybudování 

efektivního systému distribuce veřejných statků a služeb jsou zdlouhavý proces. A ten, 

pokud je uspěchán nebo špatně veden, může skončit velmi špatně. Tím ovšem vznikne 
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pouze podhoubí pro budoucí nestabilitu a možný konflikt. Dalo by se tedy říci, že lepší 

než částečný a nedokonalý proces budování státu a služeb je proces žádný.  

 

1.1.4 Operační přístupy zemí NATO v COIN 

 Zcela určující pro současné trendy protipovstaleckých operací v rámci NATO je 

vliv Spojených států. Ostatní země pak jejich přístup přijímají a případně v menší míře 

modifikují. Tento přístup se nazývá Clear-Hold-Build Approach, neboli CHB (NATO, 

2011, s. 5.13), v americké protipovstalecké terminologii je pak rozšířen na Shape-Clear-

Hold-Build-Transition (U.S. Departement of Army, 2014, s. 9.1). Již podle názvu se dá 

poměrně jasně odvodit, v čem tento přístup spočívá. Podle něj je každá protipovstalecká 

operace rozdělena do tří, respektive pěti fází, kdy pro každou z nich jsou jasně 

definované aktivity a cíle, které obnáší. Délka fází je relativní a vždy záleží na vývoji 

určité protipovstalecké operace, kolik času každá z nich zabere. První z nich, tedy 

shape-fáze, přestavuje období, během kterého dochází k přípravě budoucího zásahu 

proti povstalcům (Ibid, s. 9.5). Během plánování je nezbytné zaobírat se všemi faktory, 

které mohou mít vliv na vývoj operace. Plánovači určují budoucí operační prostor a také 

dochází k intenzivní zpravodajské činnosti. Clear-fáze, neboli fáze útočná, má za cíl 

úplnou eliminaci nepřátel v daném operačním prostoru (NATO, 2011, s. 5.15). A právě 

zde se láme chleba. Clear-fáze může v určitých případech trvat několik málo týdnů, ale 

také třeba roky, kdy ani po tak dlouhé době jejího cíle, tedy zničení povstalců, není 

dosaženo. Ať už k dosažení cíle dojde nebo ne, spolu s obsazováním povstaleckého 

území začíná i třetí, hold-fáze. Během ní musí protipovstalecké jednotky zajistit udržení 

obsažených oblastí, posílení jejich obrany a budování kapacit k zesílení tlaku v případně 

stále probíhající clear-fáze (NATO, 2011, s. 5.16). Build a transition představují 

stabilizační operace, během nichž má dojít k obnově oblastí zasažených konfliktem. 

V případě, že do COIN jsou zapojeny i zahraniční síly, tak právě ty mají nyní zajistit 

výcvik a vyzbrojení jejich tamních protějšků, kteří zpět převezmou kontrolu nad vnitřní 

bezpečností po stažení intervenujících sil. Stejně jako u všech ostatních i u této fáze se 

můžeme pohybovat ve velmi širokém časovém horizontu. 

 CHB operační přístup je tedy typický pro americké a NATO protipovstalecké 

zásahy. Je zde nicméně země, která stojí za samostatnou zmínku, neboť její přístup 

vykazuje jisté pozoruhodnosti. Touto zemí je Francie. Ta v rámci CHB vytvořila 

několik inovací, které zahrnula do své protipovstalecké strategie, pro kterou se vžil 

název Oil-spot strategy (Taillat, 2010, s. 91). Tato strategie se užívá v clear-fázi, kdy 
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protipovstalecké síly mají za úkol vyčistit určitý prostor od povstalců a také oddělit je 

od civilního obyvatelstva. Oil-spot pak představuje způsob, jakým se tohoto cíle snaží 

francouzské jednotky dosáhnout. Jeho smysl je v tom, že intervenující síla obsazuje 

důležité strategické body pomocí na sobě nezávislých vojenských jednotek o síle 

praporu
6
 (Armée de Terre, 2010, s. 31). Ty vytvářejí takzvané quadrillage, neboli malé 

předsunuté a zabezpečené oblasti chránící větší obsazený a stabilizovaný prostor, 

například město (Ibid, s. 29). Z těchto quadrillage jsou podnikány vojenské hlídky, 

které mají zajistit obranu obsazeného místa. Poté dochází k postupnému vyčišťování 

oblastí, které jsou mezi jednotlivými quadrillagemi, dokud nevznikne jednolitý 

stabilizovaný prostor. Následně se vše opakuje znovu na dalším místě. Celá tato 

strategie je postavena na vysoce samostatných jednotkách, jejichž velitelé mají značnou 

operační volnost, díky čemuž mohou být velmi flexibilní. Každý prapor, který tvoří 

quadrillage je sestaven a vyzbrojen tak, aby byl schopný nezávislých efektivních akcí 

proti nepříteli. Jeho součástí tak jsou motorizované jednotky, těžké dělostřelectvo, 

zdravotní a rekonstrukční tým, zpravodajci a ženisté (Ibid, s. 53). Svou nenahraditelnou 

roli má také letecká podpora, které plní výzvědné, bojové a zásobovací funkce. Pro 

efektivní quadrillage, která může být vytvořena i ve velmi nepřístupném terénu, je zcela 

zásadní využití vrtulníků, na něž francouzská armáda velmi sází. (Ibid, s. 56). Pro 

přehlednost je celá francouzské strategie graficky znázorněna v příloze 3. 

 

1.2. Nestátní násilní aktéři 

Doposud jsem pro aktéry povstání používal obecné označení „povstalci. 

Označení je to sice správné, nicméně natolik obecné, že pro hlubší analýzu nemá 

přílišnou vypovídající hodnotu. Proto nyní budu věnovat pozornost jejich přesnější 

terminologii a také teoretické kategorizaci, která doplní komplexní obraz problematiky 

protipovstaleckých operací. 

 

1.2.1 Definice 

Místo obecného pojmu „povstalci“ je přesnějším označením nestátní násilní 

aktéři – NNA (anglicky violent non-state actors - VNSA). To jsou „soukromé subjekty, 

které užívají organizovaného násilí k dosažení svých cílů (Ludvík, 2016, s. 5).“ 

Soukromé jsou proto, že nejsou součástí státního bezpečnostního aparátu a „v určitých 

                                                 
6
 ty na mapě připomínají právě olejové skvrny 
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případech disponují takovou převahou mocenského potenciálu v podobě ozbrojené síly, 

která jim umožní stát z určitého teritoria vytěsnit (Ibid, s. 5).“ Je však nutné podotknout, 

že i přes svůj mocenský a silový potenciál nepředstavuje každý NNA automaticky 

konkurenci pro stát a tedy NNA není synonymem pro povstalce, jelikož NNA případně 

mohou být formálně či neformálně daným státém podporováni (Schneckener, 2007, s. 

23). NNA je pro povstalce tedy slovo nadřazené, neboť platí, že každý povstalec je 

násilným nestátním aktérem, ovšem každý NNA nemusí být povstalcem. Přesto zůstává 

pravdou, že hlavním cílem NNA je podkopání státního monopolu organizovaného 

násilí, což je jedna ze stěžejních funkcí státu. (Ibid, s. 24). Jak říká Williams: „v mnoha 

částech světa je vestfálská forma státu pod tlakem NNA (William, 2008, s. 4).“ 

 

1.2.2 Typologie 

 Násilné nestátní aktéry podle Schneckenera dělíme do 8 skupin, kdy pro každou 

skupinu jsou charakteristické jiné cíle a motivace (Schneckener, 2007, s. 25). Těmi 

jsou: 1. zachování nebo změna mocenského statusu quo (v rámci určitého území), 2. 

teritoriální či neteritoriální charakter, 3. užití psychického nebo fyzického násilí a 4. 

politická či ekonomická motivace. (Ibid, s. 30). Stejně jako u každé teoretické 

kategorizace, jde i v případě NNA o ideální typy, kdy se v reálné situaci hranice mezi 

jednotlivými kategoriemi mohou velmi tenčit. 

 První skupinu NNA tvoří rebelové a guerilloví bojovníci. Jedná se o aktéry, pro 

které je typické, že jsou hnáni sociálně-revolučními nebo etno-národnostními 

motivacemi, velmi často je hybnou silou i náboženský faktor (Schneckener, 2007, s. 

25). Členové těchto skupin sami sebe vidí jako budoucí armádu nového režimu, proto se 

obvykle uchylují k nošení uniforem či stejnokrojů (Ibid, s. 25). Zatímco činnost těchto 

aktérů představuje typický obraz povstaleckého hnutí, druhá skupina je tvořena těmi, 

kteří jsou ve velké míře využívány slabými vládami k potlačení rebelů. Jedná se o para-

militární nestátní jednotky, což jsou polovojenské nepravidelné svazky, které jsou 

nasazovány k podpoře státních ozbrojených jednotek (Williams, 2008, s. 11). Vyznačují 

se chabým výcvikem, lehkou a zastaralou výstrojí a výzbrojí a nepřehlednou organizací. 

Jak upozorňuje Williams, jejich problémem je to, že velmi snadno může dojít ke ztrátě i 

té minimální kontroly, kterou nad nimi daný stát má (Ibid, s. 12). Z vytvořených para-

militárních jednotek se pak lehce může stát nekontrolovatelný a nepředvídatelný 

nezávislý aktér. Dále je velice obtížně zajistit u jednou vytvořené para-militární 

jednotky její úplní rozpuštění (Ibid.). 
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 Třetí skupinou jsou klanové milice a takzvaní big men, neboli velcí mužové. 

Jsou to ozbrojené skupiny s těsným vztahem ke kmeni, klanu nebo etnické a 

náboženské komunitě (Ibid, s. 10). V jejich čele stojí jejich vůdci, přičemž ti se považují 

za legitimní ochránce svých lidí. Tyto milice jsou sice obvykle zřizovány za účelem 

obrany společenství, nicméně stejnou měrou se mohou zapojit (a také se zapojují) do 

vnitrostátních třenic a konfliktů s jinými klany. (Schneckener, 2007, s. 26) Vyznačují se 

tím, že jejich bojová hodnota a výzbroj jsou na velmi pochybné úrovni. (Williams, 

2008, s. 10) Velmi blízko k big men jsou warlordi, tedy čtvrtá skupina NNA. Ti však 

nemusí být tolik spojeni s etnickou či náboženskou komunitou a jejich motivace v účasti 

na konfliktu se dá označit za čistě oportunistickou. Jejich cílem je primárně ekonomický 

zisk plynoucí z aktivit během ozbrojeného konfliktu. Warlordi jsou „typickým 

produktem občanských válek (Schneckener, 2007, s. 26).“ 

 Hlavní rozdíl, který odděluje teroristické organizace jako pátou skupinu od 

ostatních je v tom, že zatímco u ostatních je neomezené násilí proti civilistům pouze 

jedním z možných strategických prostředků, u teroristických organizací se jedná o 

určující charakter (Williams, 2008, s. 14). Přesto je definice terorismu předmětem 

stálých akademických debat, jelikož se různí názory na to, co se za terorismus pokládat 

má a co již nikoli. Poměrně přijatelnou definicí podle mého názoru uvádí Ministerstvo 

vnitra Spojených států, které tvrdí, že terorismus „je promyšlený, politicky motivovaný 

násilný akt namířený proti nevojenským cílům vedený nadnárodními a tajnými 

skupinami, které usilují o vliv a pozornost (Solomon, 2015, s. 5).“ Teroristických 

organizací je celé řada, kdy rozdíly mezi nimi jsou v jejich cílech a také motivech, 

avšak od začátku 21. století je na výsluní radikálně islamistický terorismus (Williams, 

2008, s. 14). Jeho strůjce pak můžeme souhrnně označit jako radical islamic violent 

non-state actors – IVNSA. Velkým problémem při potírání těchto aktérů je fakt, že 

dnešní „teroristé již nejsou pouze připraveni zemřít, ale oni dokonce zemřít chtějí 

(Solomon, 2015, s. 12).“ 

Na tomto místě bych rád vysvětlit rozdíl mezi protipovstaleckou a 

protiteroristickou operací, který jsem nastínil již dříve. Rozdíl se nachází v tom, že 

v prvním případě jde o operace proti povstaleckým skupinám, které jsou teritoriálně 

určeny, zatímco v druhém figurují zásahy proti organizacím, které primárně neusilují o 

držení území. Povstalecké hnutí sice může být zároveň považováno i za teroristické 

(Williams, 2008, s. 12), pak se samozřejmě oba druhy operací mohou prolnout, nicméně 

v této práci jsou případové studie zaměřené výhradně na takové nestátní násilné aktéry, 
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jejichž primárním cílem bylo dosažení územních a mocenských zisků na úkor státních 

institucí. Proto se v případě intervence v Somálsku, Afghánistánu i Mali jednalo o 

protipovstalecké operace, a to i přes to, že cílem byla hnutí považovaná za teroristické 

skupiny, jak například organizace AQIM (al-Káida v islámském Maghrebu). 

 Do šesté skupiny NNA jsou řazeny kriminální organizace, tedy mafie nebo 

například námořní piráti. Organizovaný zločin v mnoha případech dokáže zcela vytěsnit 

státní instituce – příkladem může být japonská Yakuza nebo jihoamerická narkomafie 

(Williams, 2008, s. 15) Jejich zařazení mezi nestátní násilné aktéry je proto zcela na 

místě.  Poněkud specifickou, v pořadí sedmou skupinou jsou žoldáci, moderně řečeno 

private security companies (PSC) a private military companies (PMC). Nutno dodat, že 

mezi ostatními mají poněkud zvláštní postavení a někdy se dokonce, jako v případě 

Williamse dá setkat s tím, že do kategorií nestátních násilných aktérů nejsou vůbec 

zařazeni. Soukromé bezpečnostní agentury se liší od para-militárních jednotek v tom, že 

se jedná o vysoce profesionální jednotky, které jsou zpravidla najímány státem pro 

specifické operace a úkoly na místo užití jeho vlastních ozbrojených sil. Jedním 

z častých úkolů pro PSC je například ochrana konvojů a lodní dopravy, zabezpečení 

osob a objektů, ale také bounty-hounting, tedy lov mezinárodních zločinců či vůdců 

povstaleckých hnutí (Schneckener, 2007, s. 27). PSC a PMC působí v mezinárodním 

konkurenčním prostředí, jejich hlavním problémem však zůstává nejasné postavení v 

mezinárodním právu (Karska-Karski, 2014. s. 401). Z tohoto důvodu proto působí 

většinou na základě licencí konkrétních zemí (Schneckener, 2007, s. 27). Mezi 

nejznámější PMC patří třeba Blackwater Protection, Erinys a Aegis (Fitzsimmons, 

2015, s. 1071), ze známých PMC jmenuji Sandline Int.  

Poslední, osmou skupinou jsou marauders (záškodníci), pro které se také vžilo 

označení sobel, to ze složeniny slova soldier a rebel (Schneckener, 2007, s. 27). Jedná 

se o bývalé demobilizované bojovníky, kteří ovšem během konfliktu a po jeho skončení 

pokračují v násilnostech, rabování a teroru proti civilnímu obyvatelstvu (Ibid.). 

Vyznačují se extrémně nízkou morálkou, úrovní výcviku a mírou organizace, přesto 

mohou působit výrazné škody ve zmatcích probíhajícího konfliktu a v mocenském 

vakuu v období po jeho skončení. Záškodníci mohou být jak vedlejším produktem tíživé 

vnitrostátní situace, ale také mohou být strategicky užíváni jednou stranou jako taktika 

boje (Ibid., s28). Celkové schéma dělení NNA je v příloze 4. 

 Při pohledu na rozdělení násilných nestátních aktérů je na první pohled zřejmé, 

že ne všechny skupiny stojí za povstáním, na druhou stranu všechny mají významnou 
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roli jako účastníci vnitrostátních konfliktů, a to ať už se postaví na protistátní strunu, jak 

tomu je v případě rebelů, guerillových bojovníků a často také big men a warlordů, nebo 

se přidají spíše do provládního tábora, což se týká obvykle para-militárních jednotek, 

PSC a PMC, ale případně i sobelů. V každém případě je jejich výskyt typický pro země, 

které jsou označovány za fragile states (Williams, 2008, s. 6). Ačkoli panují 

terminologické zmatky nad pojmy, které by správně označovali státy neschopné plnit 

své základní funkce (Riegl, 2013, s. 60), Schneckener je rozděluje na tři stupně podle 

jejich vztahu k nestátním násilným aktérům. První jsou weak states, tedy státy, které 

sice dokážou zajistit určitou míru bezpečnosti, přesto ale selhávají v jiných oblastech 

státních funkcí, jako je například poskytování veřejných služeb. (Schneckener, 2007, s. 

33) Tyto státy tak obvykle nejsou ohrožovány teritoriálními povstaleckými hnutími, 

nicméně vnitřní bezpečnost komplikuje vysoká míra kriminality, což je důsledek 

přítomnosti a významu organizovaného zločinu a teroristických organizací. Příkladem 

mohou být některé balkánské a africké země (Ibid.). Druhým stupněm jsou failing 

states. Vlády těchto zemí již ve svých rukou nedrží monopol organizovaného násilí a 

ani nejsou schopny zajistit kontrolu celého svého území, přesto stále poskytují 

obyvatelstvu jisté veřejné služby. Dobrým příkladem může být Pákistán nebo Kolumbie 

(Schneckener, 2007, s. 33). Jelikož kontrolu určitého území nemá vláda, ale jiný 

nestátní aktér, je pro tento stupeň typická přítomnost teritoriálních NNA, ale také 

mezinárodních zločineckých skupin (Ibid, s. 34).  Za poslední stupeň slabých států jsou 

považovány ty s přívlastkem failed, tady zcela zhroucené státy. Jak už název napovídá, 

tyto země selhávají v plnění všech základních funkcí státu. Ty pak přejímají jiní, což 

obvykle jsou vůdci klanů, warlordi a různé druhy milicí, které mohou v určité míře 

obnovit jistý druh pořádku nad jimi ovládaným územím (Williams, 2008, s. 6). Ve 

zhroucených státech jsou povětšinou přítomny všechny skupiny NNA, neboť politické a 

mocenské vakuum to umožňuje. 

Před každým, kdo vede boj proti nestátním násilným aktérům, leží otázka, jakým 

způsobem dosáhne jejich zániku. Nemluvím teď o strategii protipovstaleckých operací, 

ale o přístupu, jaký je přijat pro úplné ukončení činnosti konkrétních NNA. Opět 

existuje několik možností, jaký přístup přijmout (Schneckener, 2007, s. 36). Zde je 

jejich výčet: 1. vyjednávání – snaha dosáhnout jejich rozpuštění či zastavení aktivit 

pomocí diplomatických nástrojů; 2. socializace – pokus o postupné začleňování NNA 

do společnosti; 3. uplácení – nemusí být pouze finanční, neboť NNA může být slíben 

podíl na moci v případě ukončení jejich protistátních aktivit; 4. amnestie – dá se říci, že 



 

29 

 

 

může předcházet socializaci, neboť má umožnit NNA restart a začlenění; 5. 

marginalizace – může být vojenská, mocenská, nebo třeba finanční; 6. způsobit vnitřní 

rozvraty v rámci NNA – například tichá podpora různých frakcí uvnitř skupiny, což 

může přispět k jejímu rozpadu; 7. donucování - za pomoci síly „omezit zájmy alespoň 

některých násilných aktérů (Ibid, s. 38). Stejně jako u každé jiné volby strategie a 

přístupů je i zde nutné mít na vědomí, že každý je vhodný pro jinou situaci, ovšem 

žádný sám o sobě nemůže zaručit stoprocentní šanci na úspěch. 
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2. Somálsko, intervence OSN (1992-1995) 

Jelikož cílem mé práce je zachytit vývoj ve vedení protipovstaleckých operací, 

je nezbytné, abych analyzoval vybrané operace v chronologickém pořadí. Jako první se 

tedy budu věnovat intervenci OSN v Somálsku v letech 1992 a 1995. 

 

2.1. Situace před intervencí OSN 

Somálsko můžeme zcela bez pochyb označit za Peggův kvazistát, neboť zcela 

odpovídá jeho definici, že „kvazistát má vlajku, ambasadora, hlavní město a křeslo ve 

Valném shromáždění OSN, ale nefunguje jako životaschopná entita. Zpravidla je 

neschopný poskytovat služby svému obyvatelstvu a efektivní vláda nedosahuje za 

hranice hlavního města, pokud vůbec tam (Riegl, 2013, s. 77)“. Bohužel, tomu všemu 

Somálsko zcela odpovídá již několik dekád.  Země, které neměla žádný historicko-

politický základ, je zmítána nestabilitou přerůstající v anarchii již od svého vzniku 

v roce 1960 v rámci dekolonizace Afriky. V tomto roce byly položeny základy 

budoucích problémů, neboť došlo ke zcela umělému a spěšnému spojení dvou 

somálských teritorií (Somalilandu na severu a Somálska na jihu) v jeden unijní celek 

(Ahmed, 1999, s. 116). I přesto, že obyvatelé Somalilandu v referendu odmítli být 

součástí nového státu, ke spojení nakonec došlo. Hlavním městem nového Somálska se 

stalo Mogadišu, ve kterém byl i ustanoven společný parlament (Ibid). Ten však od 

samého začátku selhával v řešení nesčetných rozvojových a socioekonomických 

problémů, které byly příčinou bezútěšné situace panující v Somálsku. Politická scéna 

byla v katastrofickém stavu a kvůli enormní politické stratifikaci byl vznik efektivní 

vlády nemožný (Ibid). 

Celková společenská nestabilita byla i z velké části důsledkem nejednotnosti a 

různorodosti somálského obyvatelstva. Často bývá opomíjeno, že somálská společnost 

ve skutečnosti není ani zdaleka tak homogenní, za jakou je považována. Je tomu právě 

naopak, neboť Somálci nejen že jsou tradičně rozděleni na severní nomádské pastevce a 

jižní zemědělce, ale také v rámci těchto skupin je velké etnické, jazykové a klanové 

štěpení. (Ahmed, 1999, s. 115) Snad nejlépe může somálskou společnost ilustrovat toto 

somálské přísloví: Já a Somálsko proti světu, já a můj klan proti Somálsku, já a má 

rodina proti klanu, já a moji bratři proti rodině, já proti mým bratrům (CMH, 2003. s. 

55) 
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Díky chronické vnitřní nestabilitě dokázal v roce 1969 Siad Barre provést 

úspěšný státní převrat, který se později ukázal jako zlomový pro budoucnost této země. 

Během jeho krvavé diktatury, která trvala až do roku 1991, dokázal Barre pomocí 

ekonomických a sociálních experimentů (zahrnujících znárodňování, nucené 

vystěhování, rozbíjení tradičních sociálních vazeb atd.) zcela zlikvidovat Somálskou 

ekonomiku, což mělo společně s negativními přírodními vlivy za následek dramatický 

úbytek hospodářských zvířat, uprchlické vlny a hladomor v polovině 70. let, který stál 

život více jak 20 tisíc lidí (Ahmed, 1999, s. 118). V mnoha ohledech mají tyto 

katastrofy značný podíl na současné situaci v Somálsku. Po porážce s Etiopií 

v Ogadeské válce v roce 1978 se vystupňovaly represe Barreho režimu proti 

somálskému obyvatelstvu. Několik neúspěšných pokusů o převrat dále zvyšovalo 

množství etnických bojů uvnitř země a už tak neúnosné počty uprchlíků, které se podle 

oficiálních zpráv pohybovaly kolem 1,3 milionu lidí (Ibid). V lednu roku 1991 se 

koalici opozičních hnutí (Somálské národní hnutí SNM, Somálské patriotické hnutí 

SPM a Spojený somálský kongres USC) podařilo svrhnout režim Siada Barreho 

(Ratliff, 1995, s. 1). Zbytky loajálních Barreho sil se uchýlily do jihozápadní oblasti 

Somálska kolem města Baidoa. Tato oblast se pak stala známou jako trojúhelník smrti a 

město samo bylo překřtěno na město chodících mrtvol, neboť v jihozápadní části 

Somálska téměř rok bojovaly mezi sebou síly Barreho, jeho syna Morgana a generála 

Aideeda, který na jihu země vedl ozbrojené skupiny. Kvůli rabování a ničení vesnic se 

Baidoa stala epicentrem hladomoru v letech 1991-1992, který stál život 300 až 500 tisíc 

a zasáhl více jak 3 miliony Somálců (Ahmed, 1999, s. 120) a který také přímo zapříčinil 

vznik mezinárodní intervence v Somálsku pod křídly OSN. (OSN, 2016a). Téměř 

okamžitě po Barreho svržení došlo k propuknutí mezi-klanového násilí, které zemi 

uvrhlo do naprostého chaosu umocňujícího probíhající hladomor (Stewart, 2002, s. 6). 

V příloze 5. se nalézá pro ilustraci mapa Somálska. 

 

2.2. Intervence OSN 

Zásah OSN v Somálsku měl 2 fáze, UNOSOM I a UNOSOM II. Jejich charakter 

došel řady proměn, neboť původně humanitární mise byla nakonec přeměněna na 

vojenský zásah proti nestátním násilným aktérům, což je také důvod, proč UNOSOM 

uvádím ve své práci. Pro úplné pochopení toho, co se před 25 lety v Somálsku odehrálo, 
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není ovšem možné vynechat celou humanitární část intervence, proto zde i jejímu 

popisu věnuji prostor. 

 

2.2.1. UNOSOM I 

Hlavními důvody, proč došlo na půdě OSN k rozhodnutí intervenovat 

v Somálsku, byly zcela jednoznačně narůstající intenzita bojů mezi jednotlivými klany a 

warlordy a obří rozměry hladomoru propuknuvšího v roce 1991 (Allard, 2002, s. 10-

11). Somálský konflikt brzy přerostl v regulérní občanskou válku, jejíž centrum bylo 

převážně v jižní části země a kolem Mogadiša. Tento konflikt způsobil, že veškeré 

veřejné služby a infrastruktura, která přežila Barreho režim, byly během této války 

zničeny (Ahmed, 1999, s. 121). Za situace, kdy je země zmítána vnitřním konfliktem a 

kdy stovky tisíc lidí umírají hlady a další miliony jsou hladem a šířícími se nemocemi 

ohrožování, začínalo být čím dál jasnější, že bude nezbytný mezinárodní zásah.  

Již v březnu roku 1991 byly Spojené národy plně zapojeny do humanitárního 

úsilí v Somálsku, avšak kvůli zhoršující se bezpečnosti byla i přes velkou snahu OSN, 

Červeného kříže a desítek dalších agentur distribuce pomoci omezená a neefektivní 

(OSN, 2016a). Do dubna 1992 se zástupci OSN snažili dosáhnout zlepšení situace za 

pomoci vyjednávání o klidu zbraní mezi jednotlivými bojujícími skupinami, ovšem 

jejich snahy měly jen sporadické úspěchy (Ibid). Proto dne 24. dubna 1992 přijala Rada 

bezpečnosti OSN rezoluci 751, kterou zřídila United Nations Operation in Somalia 

(UNOSOM), podle níž byl do Somálska vyslán peacekeeping kontingent 564 

Pákistánců a která vyhradila 20 milionu dollarů pro potravinovou pomoc (Baumann et 

al., 2004, s. 19). Vzhledem ke stále se zhoršující bezpečnostní situaci však tento 

neozbrojený dohled nemohl zajistit distribuci více jak 20% žádané potravinové pomoci 

potřebným (Paquette, 2009, s. 72). Humanitární agentury, kterých v Somálsku působilo 

několik desítek (Allard, 2002, s. 35), byly nuceny si k zajištění své bezpečnosti najímat 

místní ozbrojené skupiny, což ovšem byla velice nákladná záležitost. Červený kříž 

například místním milicím platil 100 tisíc dollarů týdně, čímž ovšem na druhou stranu 

dotoval válečnou ekonomiku a svým způsobem nepřímo podporoval rozrůstající se 

konflikt (Ahmed, 1999, s. 121). 

Vzhledem k tomu, že neozbrojeným pozorovatelům OSN se nedařilo v počátku 

UNOSOM I zajistit distribuci humanitární pomoci, proběhla v rámci UNOSOM I od 15. 

srpna do 9. prosince operace Provide Relief, vedená Spojenými státy, která měla za cíl 

zastavit katastrofický hladomor. Spojené státy do oblasti vyslaly své logistické týmy, 
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zatím bez zapojení pozemních ozbrojených sil (Stewart, 2002, s. 8). V rámci Provide 

Relief se skutečně podařilo stabilizovat dodávky nezbytné pomoci, kdy za dobu mise 

bylo do Somálska dopraveno přes 28 tisíc tun zásob (Allard, 2002, s. 13). Přesto 

humanitární snahy musely neustále bojovat se dvěma velkými problémy. Prvním z nich 

byl stav infrastruktury v Somálsku. Země o rozloze 637 tisíc km
2
 měla v té době jen 

2600 km zpevněných cest převážně kolem měst, dále pouze 3 přístavy (Mogadišu, 

Kismayo a Berbera), které bylo teoreticky možné použít pro překlad nákladu, a také jen 

jedno větší mezinárodní letiště a 7 menších se zpevněnou ranvejí v různých částech 

země. K tomu je také nutno připočíst neexistenci jakékoliv telefonní sítě v zemi (Ibid, s. 

8-9). Druhým podstatným problémem byla neustále se zhoršující bezpečnostní situace, 

kdy ozbrojené útoky komplikovaly nebo zcela přerušovaly přísuny zásob na letiště a 

do přístavů (OSN, 2016a). Pro obraznost je v příloze 5. mapa Somálska. 

Z výše uvedených důvodů byla OSN nucena přijmout nová opatření. Proto 3. 

prosince 1992 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 794 (podle kapitoly VII Charty 

OSN), na jejímž základě byla pro UNOSOM I vytvořena vojenská mezinárodní koalice 

UNITAF (United Task Force), která měla za úkol: „všemi nezbytnými prostředky v co 

nejkratším možném čase vytvořit bezpečné zázemí pro poskytování humanitární pomoci 

(OSN, 2016)“. Spojené národy daly UNITAF za úkol za 1. podpořit současnou 

humanitární pomoc v Somálsku, za 2. obnovit pořádek v jižním Somálsku, což byl 

typický peace enforcement (Allard, 2002, s. 13). O den později na základě přijetí 

rezoluce 794 prezident Bush starší vyhlásil operaci Restore Hope (Stewart, 2002, s. 9). 

 

2.2.2 UNITAF (Restore Hope) 

 Mezinárodní koalice UNITAF a operace Restore Hope sice technicky spadají 

pod UNOSOM I, nicméně jejich charakter, velení a cíle byly natolik rozdílné od 

prvotního UNOSOM I a operace Provide Relief, že je přehlednější a smysluplnější ji 

vyčlenit jako samostatnou fázi intervence. Celkově je časové vymezování a fázování 

somálské intervence velmi složité a náročné, neboť jednotlivé mise a operace se často 

prolínaly či si byly různě podřízeny. Situaci dále komplikuje fakt, že zatímco z pohledu 

OSN, jak jsem již uvedl dříve, je zásah dvoufázový (tedy UNOSOM I a II), americká 

armáda jej dělí na tři etapy (Provide Relief, Restore Hope a USFORSOM), kdy první 

dvě ve skutečnosti spadají do UNOSOM I a třetí je součástí UNOSOM II (Allard, 2002, 

s. 12). V příloze 6. je přehledná tabulka, která fáze přehledněji popisuje. 
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 Americká operace Restore Hope byla formálně podřízena koaliční alianci 

UNITAF, nicméně i té Američané veleli. UNITAF tvořilo 24 států, jejichž naprostou 

většinu vojáků poskytly země NATO v čele s USA. Celkový počet vojenských osob 

přesáhl 37 tisíc, z toho 21 tisíc byly Američané (CMH, 2003, s. 61).
7
 V Somálsku se do 

operací v různě velkých kontingentech zapojili vojáci Belgie, Kanady, Francie, Velké 

Británie, Itálie, Turecka (Ibid). I přes multinacionální charakter UNITAF netrpěl 

vážnějšími neshodami mezi zapojenými státy, což bylo dáno jednak dlouhodobou 

spoluprácí mezi armádami těchto zemí a také vysokou profesionalitou velících složek 

(Allard, 2002, s. 30). 

 První skupina amerických vojáků byla vysazena v Mogadišu v ranních hodinách 

9. prosince 1992, kdy se jednalo o členy speciálních sil námořnictva (Stewart, 2002, s. 

9). Do konce prosince do země proudily další jednotky, která byly vysazovány i do 

dalších měst, jmenovitě do Baidoa, Kismaya a Berbery. Poslední dvě měly kvůli svým 

přístavům vysoký strategický význam. Do konce prosince bylo v zemi přes 6500 

vojenských vozidel a 96 vrtulníků (CHM, 2003, s. 149). Invaze intervenujících sil se 

z počátku obešly bez komplikací, neboť vzhledem k jejich drtivé vojenské převaze se 

většina somálských warlordů rozhodla ke spolupráci s kontingentem OSN (Stewart, 

2002, s. 9). Díky diplomatickým jednáním bylo s warlordy domluveno odevzdání jejich 

vojenské techniky a těžkých zbraní, kdy tato akce byla provedena do půlky února 

(Baumann et al., 2004, s. 42). Přesto docházelo k prvním ozbrojeným střetům při 

vojenských hlídkách, a to převážně s místními bandity a milicemi. Přesto tyto incidenty 

nepředstavovaly pro síly UNITAF překážku pro postup zemí (CMH, 2003, s. 26; 

Stewart, 2002, s. 11). 

 Silně a kvalitně vyzbrojeným silám UNITAF se skutečně podařilo stabilizovat 

situaci v zemi a zregulovat na minimum hladomor (Stewart, 2002, s. 14). Díky příjezdu 

amerických a francouzských sil do Baidoa 16. prosince se i zde dosáhlo stabilizace a 

zajištění zásobování (Baumann et al., 2004, s. 61). Dokonce se podařilo obnovit 

v některých městech po letech i školy a výuku v nich (Ibid, s. 75). Přesto se začali na 

začátku roku 1993 objevovat první známky budoucích problémů. Ty přicházely 

primárně ze strany různých somálských politických frakcí. Jedenáct z těchto frakcí byly 

ozbrojené milice, na jejichž hlavu padala zodpovědnost za násilnosti v letech 1992 a 

                                                 
7
 Různé zdroje ovšem uvádí různé počty amerických vojáků, někdy až 28 tisíc (Allard, 2002, s14). Mnou 

uvedený údaj však pochází ze záznamů Centra vojenské historie US. Army, proto jej považuji za 

nejpřesnější. 
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1993 (CMH, 2003, s. 65). Tyto skupiny vznikaly v rámci opozice proti Barreho režimu, 

po jeho svržení však začaly bojovat o moc a území mezi sebou. Z těchto frakcí jsou 

podstatné tyto: 1. United Somali Congress/Somali National Alliance (USC/SNA) – 

nejsilnější skupina v Somálsku té doby. V jejím čele stál již zmíněný Mohamed Farrah 

Hassan Aideed (Ibid, s. 66). Skupina měla sílu až 10 tisíc bojovníků a ovládala tři 

čtvrtiny Mogadiša a přilehlého okolí, přičemž k dispozici měla široký arzenál lehkých i 

těžkých zbraní.; 2. USC (MAHDI) – konkurenční frakce pro USC/SNA, která s ní 

bojovala o moc v Mogadišu. Vedl jí Ali Mahdi Mohamed, dřívější spojenec Aideeda. 

Byl schopen shromáždit kolem 8 tisíc bojovníků, převážně na severu města (Ibid, s. 66). 

Právě boj Aideeda s Mahdim byl hlavním rizikem pro mír v hlavním městě. 

K dočasnému klidu došlo po zahájení operace Restore Hope, kdy se oba warlordi 

dohodli s UNITAF na příměří a částečném odzbrojení (Stewart, 2002, s. 10); 3. Somali 

Patriotic Movement/Somali National Alliance (SPM-SNA) – úzce navázána na 

USC/SNA, přibližně o síle 2 tisíc bojovníků. Soustředěná kolem Kismaya. 4. Somali 

National Front (SNF) – pozůstatky Barreho ozbrojených sil, které se soustředily na 

jihozápadě země. Tyto milice rabovaly oblast a dostávaly se do konfrontace s ostatními 

skupinami (CMH, 2003, s. 68). 

 Po diplomatických jednáních, která vyvrcholila v lednu 1993 dohodou z Addis 

Abeby, somálské skupiny do určité míry spolupracovaly s UNITAF a OSN, a to jak 

v rámci částečného odzbrojování, tak inspekcí jejich skladů zbraní (Stewart, 2002, s. 10; 

CMH, 2003, s. 65-68). Přesto nikdy nebylo cílem UNITAF úplné odzbrojení 

somálských milic. Američané totiž byli přesvědčení, na rozdíl od generálního tajemníka 

OSN, že úplné ozbrojení není v žádném případě reálné a že snahy o jeho dosažení by 

bezpečnostní situaci pouze podryly (Baumann, 2004 s. 36). Možná i díky tomuto 

rozhodnutí po dobu trvání UNITAF nedocházelo k větším incidentům mezi jejími členy 

a Somálci (Ibid, s. 65). Proto se brzy začalo zdát, že je vše na dobré cestě a bude možné 

misi v Somálsku opět předat pod standardní velení OSN. Na začátku března roku 1993 

postoupil generální tajemník OSN Butrus Butrus-Ghálí Radě bezpečnosti doporučení na 

transformaci UNITAF na UNOSOM II. Argumentoval tím, že na základě rezoluce 794 

koalice UNITAF zajistila při síle 37 tisíc mužů 40% somálského území, na kterém 

došlo k pokroku a stabilizaci bezpečnostní situace. Přesto je situace ve zbytku země 

více než vážná a Somálsko stále nemá ani vládu a ani žádné ozbrojené bezpečnostní 

složky. Proto je žádoucí, aby mise OSN rozšířila svou působnost na celé Somálsko. 
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Dále dodal, že v novém mandátu by mise OSN měla usilovat obnově ekonomiky a 

sociálního a politického života (OSN, 2016a).  

 

2.2.3 UNOSOM II 

Transformace UNITAF na UNOSOM II byla oficiálně zahájena 26. března 1993 

rezolucí 814 Rady bezpečnosti OSN, kdy se podle kapitoly VII Charty OSN mělo 

jednat o peacekeeping operation, jejíž hlavním cílem bylo odzbrojení somálských 

bojujících skupin politická a ekonomická rehabilitace Somálska (Allard, 2002, s. 15). 

Během transformace byly staženy dobře vybavené síly koalice UNITAF, které byly 

nahrazeny novými jednotkami mise UNOSOM II.  Z amerických sil na místě zůstala 

pouze jednotky logistické podpory o síle 2600 osob a jednotka QRF (Quick Reaction 

Force) o síle 1100 osob z 10. horské divize (Stewart, 2002, s. 16). Celkově bylo na 

začátku mise UNOSOM II v Somálsku 4500 vojenských osob Spojených států, kteří 

tvořili US. Force in Somalia (USFORSOM), spadající pod misi OSN (Stewart, 2002, s. 

15; Allard, 2002, s. 24). 

Hned během prvních dnů března se ukázalo, do jak velkých problémů se 

intervence v Somálsku dostává. Při příjezdu velitele UNOSOM II, tureckého 

generálporučíka Bira, a velitele USFORSOM (generála Montgomeryho) byl na místě 

pouze zlomek osob, které měli na starosti vedení nové mise (CMH, 2003, s. 75). Podle 

plánů OSN měla mise čítat 20 tisíc osob (OSN, 20Dressler, 2011, s. 10), nicméně 

v době stahování sil UNITAF bylo v zemi pouze 16 tisíc osob mise UNOSOM II, kdy 

se tento stav nezměnil až do října roku 1993 (Stewart, 2002, s. 15). Tento počet ovšem 

nemá sám osobě přílišnou vypovídající hodnotu, neboť k němu je třeba dodat, že na 

rozdíl od mise UNITAF, jejíž drtivou většinu tvořili skvěle vyzbrojení vojáci USA a 

zemí NATO, výcvik a výzbroj nových jednotek byly nedostatečné, což byl patrně 

důsledek toho, z jakých zemí pocházeli. Největší podíl vojáků byl totiž z Indie (5000), 

z Pákistánu (4500) a teprve na třetím místě z USA. (CMH, 2003, s. 16). Vojáky dále 

poskytovaly hlavně země jako Bangladéš, Botswana, Egypt, Kuvajt, Malajsie, Maroko 

či Nepál (Ibid). Chci zdůraznit, že nijak nesnižuji zásluhy vojáků z těchto zemí, neboť 

v mnoha případech prošli se ctí těžkými boji a utrpěli citelné ztráty, nicméně zůstává 

faktem, že jejich výzbroj a výcvik byly často na velmi nízké úrovni (Allard, 2002, s. 

45). 

Od začátku UNOSOM II v květnu 1993 bylo jasné, že logistické operace, 

komunikační systémy a bojeschopné jednotky rychlé reakce QRF s leteckou podporou 
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může zajistit pouze USFORSOM. To znamená, že zatímco 37 tisíc osob UNITAF 

s perfektním operačním zázemím operovalo na 40% území Somálska, nyní, 

s rozšířeným mandátem, operovalo a zajišťovalo leteckou a logistickou podporu pouze 

několik tisíc osob USFORSOM. Situaci zcela vystihl speciální vyslanec generálního 

tajemníka OSN, admirál Howe: „transformace na začátku května znamenala přechod 

z jedné dominantní supersíly, jejíž největší člen měl více jak 22 tisíc mužů, na slabý 

kontingent mnoha malých členů, kdy největším jsou Pákistánci se 4 tisíci (Baumann et 

al., 2004, s. 100).“ Jednotky QRF americké armády brzy musely převzít odpovědnost za 

aktivity, které zahrnovaly pozemní a vzdušné operace, průzkumy a demonstrace síly, 

protože žádná jiná koaliční síla nebyla schopná ničeho podobného v takovém rozsahu a 

komplexnosti dosáhnout (CMH, 2003, s. 124). Na vojácích USFORSOM tedy bylo 

obrovské břemeno a odpovědnost. 

Jestliže se UNITAF povedlo po dobu své existence udržovat relativní klid a 

stabilitu, s květnem 1993 se vše začalo prudce zhoršovat. Téměř okamžitě po stažení sil 

UNITAF se začaly zintenzivňovat útoky ozbrojených skupin proti jednotkám OSN. 

Začínalo být zřejmé, že konflikt v Somálsku se opět naplno rozhořel. Hlavní zásluhu na 

tom bezpochyby nese Aideed, USC/SNA a další již jmenované ozbrojené skupiny 

v jižním a středním Somálsku. První známky nepokojů se začaly objevovat během 

května v Mogadišu (Ibid, s. 76). Na to odpověděly síly UNOSOM II demonstrací síly, 

která probíhala od 3. do 7. května a která zahrnovala zintenzivnění pozemních i 

vzdušných aktivit, přelety bojových strojů nad kritickými místy v hlavním městě, ale 

také silnou informační kampaň v rádiu a rozhlase (Ibid, s. 124). Situace se však stávala 

kritickou, což dokazuje útok v noci z 6. na 7. května, kdy cca 150 ozbrojenců 

SPM/SNA napadlo jednotky belgických výsadkářů v Kismayo. Belgičanům se podařilo 

útok úspěšně odrazit, přičemž jeden voják byl lehce zraněn, zatímco přes čtyřicet 

Somálců při útoku zemřelo nebo bylo zraněno (Ibid, s. 84). V následujících dnech 

belgické a kanadské jednotky spolu s americkým QRF provedly vyčišťovací operace 

v okolí Kismaya, kdy likvidovaly menší skupinky ozbrojenců a zajišťovaly místa, ze 

kterých byl útok na Kismayo veden. Během této operace se povedlo zajmout 5 vyšších 

představitelů SPM/SNA, kteří byli převezeni do Mogadiša k výslechu. Celá akce 

skončila 20. května a byla považována za velmi úspěšnou (Ibid, s. 125). 

Spokojenost nad akceschopností sil UNOSOM II nicméně vydržela sotva dva 

týdny. Pátého června totiž došlo k incidentu, který se stal milníkem pro celou misi 

UNOSOM II. Toho dne dopoledne totiž došlo v centru Mogadiša (na již dříve 
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nechvalně proslulé 21 October Road) k útoku na pákistánské jednotky, které prováděly 

předem ohlášenou inspekci vojenských skladů USC/SNA (Ibid, s. 127). Těsně po jejím 

skončení se jednotky staly terčem koordinovaného útoku, během něhož se dostaly do 

křížové palby z několika směrů, při níž zemřeli první muži. Pákistánské posily, které 

měly podpořit atakované jednotky, se také staly cílem palby. Kvůli rychle rostoucím 

barikádám v centru města bylo nesmírně obtížné se k místu incidentu dostat (Ibid, s. 

127). V té době také došlo k útokům na americkou ambasádu a střelbě na hlídkující 

vrtulníky. Nejtěžší situaci ale zažila pákistánská jednotka v centru města na jednom 

z feeding points. Dostala se zde do obležení davu žen a dětí, které milice použily jako 

nástroj boje. Dav zcela přečíslil pákistánské vojáky a dostal se do kontaktu s nimi, 

během něhož převážně po útocích noži zemřelo několik vojáků. Teprve s příjezdem 

QRF a se zapojením vzdušné podpory se podařilo obležené jednotky dostat zpět na 

jejich základnu v univerzitním kampusu (Ibid, s. 128).  Konečná bilance byla 24 

mrtvých Pákistánců a více jak 75 zraněných vojáků OSN (Stewart, 2002, s. 16; CMH, 

2003, s. 128). 

Tento incident představoval kritický bod, neboť silně otřásl členy UNOSOM i 

světovou společností. Hned následujícího dne proto Rada bezpečnosti vydala rezoluci 

837, která určila pro období od 6. června do 31. srpna tyto cíle: I. obnovit bezpečnostní 

stabilitu v Mogadišu, II. opětovně zabezpečit klíčové oblasti a zásobovací trasy, III. 

eliminovat milice USC/SNA a jejich propagandistické Rádio Mogadišu
8
 (CMH, 2003, 

s. 129). Aktivity QRF se tedy zaměřili převážně dopadení Aideeda (Allard, 2002, s. 17). 

Jak tehdy poznamenal Bushův speciální vyslanec v Somálsku Robert Oakley: 

„zaměření na Aideeda vypadá jako případ naprosté ztráty paměti nad tím, čeho tady 

UNITAF, OSN a mezinárodní agentury dosáhly do minulého prosince (pozn. 

1992)(Ratliff, 1995, s. 5).“ S novým cíle se tak opět změnil charakter mise OSN, neboť 

ta se přeměnila z všeobecné peacekeeping operace na zásah proti zcela konkrétním 

aktérům. Tím byla vlastně dokonána přeměna mise z původně humanitární, přes 

peacemaking a peacekeeping, až na konkrétní operaci proti násilným nestátním 

aktérům. 

 

 

 

                                                 
8
 známé jako Rádio Aideed 
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2.3. Způsob vedení protipovstalecké operace v Somálsku 

Již od prvních okamžiků přítomnosti ozbrojených sil mise OSN v Somálsku 

docházelo ke střetům s místními warlordy a jejich skupinami. Nicméně teprve 

s ukončením UNITAF a počátkem mise UNOSOM II se četnost a intenzita střetů začaly 

prudce zvyšovat, až nakonec přerostly v regulérní konflikt mezi silami OSN a 

bojovníky milic v centrálním a jižním Somálsku. Hlavním důvodem, proč došlo k tak 

dramatické změně je nepochybně to, že zatímco UNITAF byl tvořen silným, početným 

a dobře vyzbrojeným vojenským kontingentem, jednotky nově ustanovené mise na tom 

byly co do počtu, výcviku a techniky nesrovnatelně hůř. Warlordi tedy mohli hned od 

začátku května 1993 vyvíjet na členy UNOSOM II silný tlak. Přes výrazné oslabení, 

které po transformaci přišlo, měla mise OSN elitní QRF team ze Spojených států. I 

technická převaha ve srovnání s bojovníky milic zůstávala zcela jasnou. Hlavní zbraní a 

tažným koněm vojáků OSN byly jejich vzdušné síly, které byly v somálské misi tvořeny 

impozantními letouny palebné podpory AC-130, dále pak bitevními vrtulníky AH-1 

Cobra a víceúčelovými vrtulníky OH-58 Kiowa a OH-60 Black Hawk, pro delší 

transporty určené pak letadly C-130 Hercules (CMH, 2003, s. 124-125). Vzdušné 

operace byly dvojího druhu. V rámci první byly letouny nasazovány k samostatným 

útokům na větší cíle, k čemuž byly zpravidla používány těžce vyzbrojená letadla AC-

130 se svými 105mm a 40mm palubními děly (Stewart, 2002, s. 16). Příkladem mohou 

být úspěšné zásahy proti muničním skladům a Rádiu Aideed v červnu 1993, díky 

kterým se na čas podařilo limitovat aktivity USC/SNA (OSN, 2016a; Allard, 2002, s. 

134). Druhou možností bylo plnění role vzdušné podpory v koordinaci s pozemními 

jednotkami. Vrtulníky OH-60 Black Hawk byly využívány jako transportní, výsadkové 

a evakuační stroje, zatímco OH-58 a AH-1 dokázaly díky své obratnosti efektivně 

eliminovat menší cíle i v hustě zastavěných oblastech, jako byly města Kismayo a 

Mogadišu. To se potvrdilo jak při odražení útoku ozbrojenců na Kismayo na začátku 

května 1993, tak při podpoře a evakuaci pákistánských vojáků při napadaní 5. června 

(CMH, 2003, s. 124 a 127). 

 Význam vzdušné podpory byl enormní, nicméně brzy se začalo ukazovat, že i 

proti ní dokážou somálské milice najít účinnou obranu. První významnou „inovací“ 

bylo využívání davů (Baumann et al., 2004, s. 209). Tuto taktiku uplatnili Aideedovi 

muži pro útok 5. června, kdy se perfektně osvědčila. Pakistánčtí vojáci během něj byli 

zcela udoláni obřím davem žen a dětí, který byl zorganizován a podporován ozbrojenci. 
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Nejenom vojáci na zemi, ale i piloti ve vzduchu mohli kvůli mezinárodní pozornosti jen 

těžko spustit palbu do žen a dětí, proto se dav mohl velmi rychle dostat na dosah až 

k vojákům. V následné vřavě potom našla smrt řada Pákistánců. Proti této taktice 

se nedařilo najít velitelům UNOSOM II účinnou obranu (CMH, 2003, s. 128). Další 

velkou slabinou letecké podpory vrtulníků byl samotný způsob jejich nasazení. Letouny 

byly pro přesnou palbu nuceny letět velmi nízko a pomalu, což sice zvyšovalo šance na 

zasažení cíle, stejnou měrou ale zvyšoval rizika na zásah nepřátelskou střelbou 

(Baumann et al., 2004, s. 115). To se projevovalo již během května a června 1992, kdy 

byly letouny stále častěji pod palbou a zásahy malých ručních zbraní. Pravý přelom pak 

nastal 25. srpna, kdy poprvé došlo pomocí RPG (rocket-propelled grenade) k zasažení 

letounu (CHM, 2003, s. 135). Díky tomuto incidentu a událostem v dalších měsících se 

dá bez nadsázky se říci, že zbraně RPG rozhodly výsledek somálské intervence. 

 S tím, jak se mezinárodní jednotky dostávaly pod větší tlak ze strany somálských 

milic, museli jejich vojáci čelit čím dál efektivnějším útokům a sofistikovanějším 

zbraním. V době převahy UNITAF se její jednotky setkávaly zpravidla pouze s malými 

ručními zbraněmi, nicméně v době, kdy již milice USC/SNA v čele s Aideedem 

otevřeně vystoupily proti zahraničním silám, docházelo z jejich strany k užívání větší 

palety zbraní, neboť ozbrojené skupiny již nebyly limitovány dohodami o odzbrojování 

a kontrole muničních skladů. Bezpečnostní vakuum po stažení UNITAF tedy brzy 

způsobilo, že do Mogadiša, které se stalo hlavním místem bojů se somálskými 

ozbrojenci, bylo přesouváno téměř bez limitace velké množství zbraní, které zahrnovaly 

nejenom malé ruční, ale i minomety, těžké kulomety, miny a výbušniny, ruční 

protiletecké zbraně a RPG. Všechny tyto zbraně dokázaly milice účinně využívat, neboť 

se skvěle hodily do nepřehledných pouličních bojů s lépe vyzbrojeným a vybaveným 

protivníkem. V souvislosti s tím, jak v částech Mogadiša (které byly pod kontrolou 

Aideeda) vyrůstalo na ulicích stále více improvizovaných překážek a zátarasů, byly pro 

jednotky OSN pozemní přesuny městem stále těžší a nebezpečnějších. Léto 1993 

představovalo období, během něhož došlo k eskalaci dobře koordinovaných 

nepřátelských ozbrojených aktivit proti UNOSOM II (Baumann et al., 2004, s. 132). 

Proto na konci srpna velitelství USFORSOM žádalo Pentagon o vyslání posil, které 

podle prvního návrhu měly být tvořeny 3 rotami vozů Bradley, jednou lehkou pěchotní 

rotou, velitelstvím roty s dělostřeleckou podporou, průzkumnými jednotkami, 

minometnou a ženijní četou, civil affairs týmem a leteckou jednotkou o síle 4 AH-1 a 6 

OH-58. O týden později svou žádost velitelství omezilo na jednu rotu vozů Bradley, 
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jeden tankový prapor, baterii houfnic 105mm, minometů 107mm a jednotkou logistické 

podpory (CMH, 2003, s. 135). Americký Ministerstvo obrany ovšem druhou žádost 

neschválilo, neboť se stále drželo cíle v budoucnu stahovat americké síly ze Somálska. 

Poněkud zoufalé žádosti o posily tedy zůstaly zcela nevyslyšeny. 

 Pokud RPG představovaly zásadní hrozbu pro letouny, pozemní síly se setkaly 

s jiným smrtelným nebezpečím. Na začátku srpna došlo poprvé k využití min a také 

dálkově odpalovaných výbušných zařízení (Ibid, s. 134). 8. srpna pak při podobném 

útoku zemřeli 4 američtí vojenští policisté. (Baumann et al., 2004, s. 139). Tato událost 

byla jedním z důvodů, proč o pár týdnů později USFORSOM žádalo o posily. Ty však, 

jak jsem napsal, nebyly schváleny, proto se UNOSOM II muselo dále spoléhat na své 

současné složení. Jedinou změnou byl příjezd elitní jednotky Task Force Ranger na 

konci srpna (CMH, 2003, s. 136). Tento tým pak v průběhu září provedl několik 

operací, které měly za cíl zajmout Aideeda. K jeho dopadení byl vypracován poměrně 

jednoduchý operační koncept. V případě vhodných podmínek a alokace Aideeda mělo 

dojít k zahájení akce, která by byla vedena třemi týmy složenými z QRF a speciálních 

sil – 1. Team Attack, 2. Team Snatch, 3. Team Secure. Team Attack měl útočnými 

vrtulníky a odstřelovači v OH-60 zajistit vzdušnou palebnou podporu pozemním silám, 

zatímco Team Snatch měl v rychlé výsadkové akci z OH-60 zajistit dopadení Aideeho. 

Úkolem Team Secure bylo pozemní a vzdušné zabezpečení operace, případně asistence 

při rychlé evakuaci pozemních sil (Ibid, s. 136) I přes několik takto vedených akcí však 

Aideed unikal, neboť se mu dařilo úspěšné krytí v jím ovládaných městských částech. 

Za pomoci uvedeného operačního plánu se ale podařilo Rangers zajmout alespoň 

jednoho z jeho hlavních poradců a finančníka Osmana Atta 21. září 1993, což byl 

ukazatel, že způsob vedení operace dokáže přinést úspěch (Ibid, 2003, s. 138). Byl to 

však poslední velký úspěch mise OSN v Somálsku. Již 4 dny na to se podařilo 

somálským ozbrojencům sestřelit za pomoci RPG nad Mogadišem vrtulník OH-60, což 

si vyžádalo 3 mrtvé vojáky. Bylo to zároveň první úspěšné sestřelení letounu během 

UNOSOM II, neboť do té doby se případně zasažené letouny dokázaly v pořádku vrátit 

na leteckou základnu (Baumann et al., 2004, s.145). Zcela naplno se tak projevila 

účinnost této zbraně, na kterou neměli piloti v nízkých letových výškách šanci reagovat 

(Ibid, s. 144). 

 To, co patrně nejvíce proslavilo intervenci v Somálsku, byly události ze 3. a 4. 

října 1993, které jsou známy jako Bitva o Mogadišu, nebo jinak jako Battle of Black 

Sea, což byla největší vojenská operace americké armády v městském prostředí od 
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války ve Vietnamu (Stewart, 2002, s. 23). Bylo o ní napsáno několik knih a dokonce 

natočen velkofilm Black Hawk Down, jehož název je vodítkem k tomu, co se v hlavním 

městě v ony dny odehrálo. Během jednoho z pokusů o dopadení Aideeda došlo 

k sestřelení dvou vrtulníků UH-60 v centru města (CMH, 2003, s. 138). Celá akce se 

rychle proměnila v těžké pouliční boje, během nichž se jednotky na zemi snažily 

evakuovat přeživší a vyprostit těla obětí sestřelených strojů. Po celou dobu byly pod 

palbou a tlakem ozbrojenců a davů Mogadiša. Teprve po několika hodinách se kolem 

půlnoci podařilo na místo prvního sestřelu dostat obrněný konvoj vozidel a tanků 

pákistánských a malajsijských sil (Stewart, 2002, s. 22). Po úspěšném transportu 

raněných a padlých se museli zbylí američtí vojáci, kteří se již nevešli do vozidel, 

absolvovat pěší ústup směrem na sportovní stadion, ve kterém byla základna 

Pákistánců. Tento ústup se proslavil jako Mogadišská míle (Ibid, s. 23). 

 Konečná bilance byla zlá. 18 amerických vojáků padlo, 84 bylo zraněno. 

Pákistánci měl 2 zraněné a Malajsijci 2 padlé a 22 zraněných. Byly ztraceny 2 UH-60, 

několik těžce poškozeno, řada vozidel zničena či těžce poškozena. Aideed nebyl 

dopaden, pouze 22 zajatých ozbrojenců bylo převezeno na základny. Přesto byly ztráty 

mezi Somálci nesrovnatelně vyšší. Přesné číslo není známo, nicméně odhadující 

nejméně na 300 (CMH, 2003, s139), ovšem pravděpodobně na 800+ mrtvých a stovky 

zraněných (Stewart, 2002, s. 23). To však nemělo příliš velkou váhu, neboť veřejné 

mínění bylo šokováno ze zprávy médií, díky kterým byly vidět obrázky mrtvých 

amerických vojáků. Bylo tedy jasné, že na tyto události musí přijít brzy reakce. Ta 

vskutku přišla velmi brzy, neboť již 7. října prezident Clinton v reakci na veřejné 

mínění a politický tlak ohlásil stažení všech amerických sil ze Somálska nejpozději do 

konce března 1994 (Ratliff, 1995, s. 7). Hned po tomto oznámení do Somálska dorazily 

první těžce ozbrojené jednotky americké armády, které měly zabezpečit americké síly 

v během jejich plánovaného stahování. Celkově se tak po příchodu 17 tisíc amerických 

vojáků celkový počet členů UNOSOM II vyšplhal na svůj vrchol, tj. 29 732 osob 

(Stewart, 2002, s. 15). Dne 14. října byla aktivována mise Joint Task Force Somalia, do 

které byly zahrnuty nově příchozí jednotky americké armáda (CMH, 2003, s. 141). 

JTFS měla jediný úkol, a to zabezpečit americké síly v Somálsku do doby jejich stažení. 

 Aktivace JTFS a ohlášení stažení USFORSOM měly okamžitý efekt. Aideed 

vyhlásil ze své strany zastavení bojů. Došlo k zastavení ozbrojených aktivit proti silám 

OSN a USA, zátarasy na hlavních komunikacích ve městě zmizely a nedocházelo již 

k útokům na vozidla UNOSOM II. Bylo také domluveno propuštění amerického pilota, 



 

43 

 

 

kterého USC/SNA držely po zajetí na místě druhého sestřelu 3. října, a jednoho zajatého 

nigerijského vojáka (CMH, 2003, s. 140). Spojené státy začaly jednat s Aideedem, aby 

předešly případným dalším střetům. Od prosince pak úlohu QRF v rámci UNOSOM II 

převzali od Američanů Pákistánci a Malajci. Americké síly se zcela ze Somálska stáhly 

24. března 1994. Mise UNOSOM II trvala pak až do března 1995, kdy během roku po 

stažení Američanů se OSN snažila přimět různé politické frakce k založení Vlády 

národní jednoty (OSN, 2016b). Nebylo však dosaženo žádného pozitivního pokroku a 

v této atmosféře tedy na jaře 1995 skončila téměř tříletá intervence OSN v Somálsku. 

 

2.4. Hodnocení UNOSOM II 

Zásah v Somálsku je považován za velký neúspěch, kdy toto tvrzení má jasnou 

oporu v současné situaci země, kde s výjimkou severní oblasti Somalilandu,i 25 let od 

konce intervence nedošlo k etablování státní struktur. Není tedy příliš nutné věnovat se 

otázce úspěšnosti zásahu, ale spíše upřít pozornost, z jakého důvodu se OSN nepodařilo 

dosáhnout toho, čeho se snažila – tedy stabilizace a nastolení řádu v konflikty zmítaném 

Somálsku. Jelikož se má práce věnuje zásahům proti nestátním ozbrojeným aktérům, 

omezím se pouze na vojenské hodnocení. 

Jak v rámci UNITAF, tak i UNOSOM II měli intervenující vojáci i po snížení 

jejich počtů jasnou převahu jak ve výcviku, tak technologii. To se jasně projevilo 

v počátcích operace Restore Hope, kdy se naprostá většina ozbrojených skupin a 

warlordů v Somálsku rozhodla ke spolupráci s misí OSN. Je jasné, že je k tomu vedlo 

racionální uvažování, neboť jak jsem uvedl, kontingent UNITAF byl početný a skvěle 

vyzbrojený, proto představoval pro milice nerovného protivníka (Stewart, 2002, s. 9). 

Toho je dalším důkazem, že teprve po stažení UNITAF se některé skupiny a warlordi 

v čele s Aideedem rozhodly k přímé konfrontaci s mezinárodními silami. Je také 

příhodné, proč hlavním místem bojů byly města, (ve skutečnosti téměř výlučně 

Mogadišu). Městská zástavba totiž dokázala značně snížit výhody materiální a 

technické převahy zahraničních sil. Díky USFORSOM mělo UNOSOM II k dispozici 

velmi účinnou leteckou podporu, které dokázala úspěšně plnit úkoly i v městských 

oblastech, přesto byla její efektivita přirozeně mnohem nižší, než kdyby operovala 

v otevřeném terénu Somálska. Díky tomu, že mise UNOSOM II měla působit s méně 

muži než UNITAF na území celého Somálska, nedařilo se již efektivně zamezit přísunu 

zbraní do rizikových zón, jako bylo Mogadišu. Aideed tak měl již během jara 1993 
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k dispozici arzenál zbraní, kterým mohl účinně napadat i technicky vysoce vyspělé 

stroje, a to jak na zemi, tak ve vzduchu. S využíváním nové guerillové taktiky a 

způsobů boje, zahrnující používání davů k útoku na vojáky UNOSOM, bylo stále 

obtížnější usilovat o nastolení bezpečnosti. 

 Je ironické, že jednotkám USFORSOM byly poslány posily ne v okamžiku, kdy 

o ně urgentně žádala, ale teprve ve chvíli, kdy utrpěla silné ztráty na začátku října 1993. 

Ještě více zarážející je to, že hon na Aideeda byl zahájen i ukončen potom, co se 

ozbrojencům podařil útok na síly UNOSOM. I přesto, že převážně američtí vojáci 

provedli řadu úspěšných akcí proti USC/SNA a jejich spojencům a že ztráty na straně 

těchto aktérů byly nesrovnatelně vyšší než ztráty sil UNOSOM, bylo na základě 

politického tlaku rozhodnuto ukončit vojenské operace, i když nebylo dosaženo cílů, za 

kterými byly vytvořeny. Přitom vojákům UNOSOM nejde vyčítat žádný větší neúspěch, 

neboť s prostředky, které měli k dispozici, dokázali maximum toho, co bylo možné.  
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3. Afghánistán 

Druhou v pořadí z protipovstaleckých operací zkoumaných v této práci je 

mezinárodní mise ISAF v Afghánistánu. Má ve srovnání s dalšími vybranými 

operacemi poněkud specifický charakter, neboť zatímco vojenské intervence 

v Somálsku a Mali netrvaly ani v jednom případě déle než 3 roky, ISAF je v tomto 

směru výjimkou. Mise byla zahájena resolucí 1386 Rady bezpečnosti OSN dne 20. 

prosince 2001 v návaznosti na již probíhající americkou operaci Enduring Freedom 

(OEF) z října tohoto roku, která byla reakcí na útoky z 11. září v New Yorku a 

Washingtonu (NATO, 2016). ISAF byla ukončena až v prosinci 2014, takže trvala více 

jak 13 let. Hlavní pozornost budu však věnovat období od srpna 2003, neboť tehdy 

vedení ISAF převzalo NATO. Mapa Afghánistánu se nachází v příloze 7. 

 

3.1. Aktéři povstání v Afghánistánu 

V Afghánistánu působilo a stále působí desítky různých aktérů, kdy například 

jen do mise ISAF se zapojilo 51 zemí s celého světa (NATO, 2016). Vedle armád a 

vládních organizací zde samozřejmě velký význam měl a má i soukromý sektor. Přesto 

se pro stručnost a přehlednost ve výčtu omezím pouze na aktéry, kteří se vojensky 

zapojili do afghánského vnitrostátního konfliktu. Pokud začnu od těch státních, vedle sil 

ISAF a OEF byly klíčovým hráčem v protipovstaleckých operací ANSF, neboli 

Afghanistan National Security Forces. Pod ANSF spadá Afghánská národní policie a 

Afghánská národní armáda. Jedním ze základních úkolů mise ISAF byla právě podpora 

při budování ANSF a jejich příprava na budoucí převzetí zodpovědnosti za bezpečnost 

v zemi. Bohužel toto úsilí mělo jen částečný úspěch. Kapacity ANSF, tedy převážně 

lidské zdroje, byly extrémně limitované (Sky, 2007, s. 12). Problém spočíval převážně 

ve způsobu náboru nových rekrutů policie. Jelikož nábor byl lokální, noví příslušníci 

zůstávali často pod silným vlivem místních kmenů a lokálních vůdců, kde také riskovali 

odvetu ze strany Talibanu (Ibid). Přesto se postupem času podařilo v některých 

provinciích skutečně vybudovat relativně fungující místní bezpečnostní sbory, 

z celostátního hlediska byla situace více než zoufalá. Extrémní míra korupce, 

neefektivnost, pomalé reformy a neschopnost policie a armády v mnoha oblastech 

vymáhat právo (Ibid) a zajistit bezpečnost byly chronické příznaky ANSF téměř po 

celou dobu působení ISAF, což se ostatně příliš nezměnilo ani po ukončení mise v roce 

2014. Dalším faktorem, který úsilí o vybudování bezpečnostních složek komplikoval, 
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bylo rozdělení ANSF pod patronát Německa v případě policie a pod křídla Spojených 

států v případě armády (Ibid, s. 11). To mělo často za následek nekonzistentní reformy, 

které dále snižovaly akceschopnost národních bezpečnostních sil (Abbas, 2014, s. 90). 

 Hlavní násilné nestátní aktéry v době mise ISAF představovaly skupiny Taliban, 

Hizb-i Islami a částečně organizace Al-Kaida (Giustozzi, 2017, s. 13-14). Dále se po 

svém prudkém rozmachu na Blízkém východě v zemi po roce 2014 objevil i Daesh, 

jinak známý jako tzv. Islámský stát. Ten se nicméně více prosadil jen v několika 

oblastech na východě země, představoval však mocenskou konkurenci pro Taliban 

(Ibid, s. 17). I přesto však Taliban již roky zůstává povstaleckým symbolem 

Afghánistánu. Jeho historie sahá do doby po konci sovětské intervence v Afghánistánu 

na začátku devadesátých let. Rudá armáda v ní díky silnému hnutí a kritickému 

nedostatku prostředků byla nucena zemi v roce 1989 opustit. Afghánský protisovětský 

odboj však nikdy nebyl jednotný. Tvořily jej sice hlavně pashtunské kmeny, nicméně 

významnou roli měly i ne-pashtunské skupiny (Abbas, 2014, s. 56). Právě tato 

roztříštěnost a nejednotnost byla důvodem tvrdých vnitřních konfliktů, které nastaly 

v letech 1992 až 1995 po odchodu Rudé armády (Ibis, s. 58). Právě v tomto zmatku 

začaly v jižní provincii Kandahár vznikat ozbrojené sunnitské skupinky zvané Talibs 

(přeloženo jako hledači poznání) složené převážně z mladých Pashtunů, které prováděly 

hlídky a zajišťovaly tak v oblasti určitý stupeň pořádku (Abbas, 2014, s. 62; Sky, 2007, 

s. 17). Ze skupinek vznikající organizaci se brzy začalo říkat Taliban. Brzy se sílící 

podporou obyvatel začal rozšiřovat i do dalších částí země. Spolu s Pákistánskou 

podporou, která tradičně mířila na pashtunské skupiny, měl Taliban z kriminálních 

aktivit, zahrnující drogový business, stejně jako z darů zahraničních sympatizantů, 

vysoké finanční zisky (Abbas, 2014, s. 174; Giustozzi, 2017, s. 15). Ty mu zajišťovaly 

přísun nových členů a podporu dalších lokálních skupin, warlordů a převážně 

pashtunských kmenů (Abbas, 2014, s. 63). Přesto byl Taliban v počátečních fázích více 

pákistánským než afghánským. Velká část jeho bojovníků totiž proudila z Pákistánu, 

kde byli také vycvičeni a vyzbrojeni. Byl to trend pokračující z dob války, neboť 

Pákistán otevřeně podporoval protisovětské hnutí odporu, což souviselo s regionálními 

zájmy Pákistánu. Pákistánská vláda totiž usilovala o existenci spojenecké síly v regionu 

v případě střetu s Indií (Maley, 2002, s. 221-222).  

Taliban je často považován za homogenní radikální islamistickou skupinu, 

nicméně to není přesný obraz, který by jej popisoval. Ve skutečnosti to je velmi 

decentralizované hnutí, v němž často dochází ke střetům různých vnitřních frakcí 
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(Giustozzi, 2017, s. 15). To je dáno hlavně etnickým a národnostním složením 

Afghánistánu. S tím, jak Taliban rozšiřoval svůj vliv napříč zemí, byl pro úspěšný 

postup nucen uzavírat spojenectví a dohody s místními kmeny, což dále zvětšovalo jeho 

nejednotnost. I sami Pashtunové, kteří byli vždy hlavní částí hnutí, mají k homogennosti 

daleko (Abbas, 2014, s. 63). Vnitřní struktura Talibanu byla skutečně velmi proměnlivá, 

kdy velice záleželo na vývoji jeho povstalecké taktiky. S tím, jak si Taliban osvojoval 

stále sofistikovanější způsoby vedení guerillové války, přijímal taky novou podobu 

organizace, která vykrystalizovala v tzv. loy mahaz. Byly to větší lokální a vysoce 

mobilní a samostatné skupiny, v jejichž čele obvykle stála určitá vůdčí vojenská 

osobnost Talibanu (Giustozzi, 2017, s. 14). Taliban je jednoznačně skupinou, která 

usiluje o ovládnutí teritoria a místního obyvatelstva, zatímco Al-Kaida a částečně i 

Hizb-i Islami jsou spíše spojeny s mezinárodním džihádem a ideály „svaté války“ 

(Rynning, 2012, s. 121; Abbas, 2014, s. 56). Role Al-Kaidy a Hizb-i Islami od roku 

2002 slábla, a po roce 2012 jejich vojenské zapojení do konfliktu v Afghánistánu nikdy 

nepřesáhlo 15% povstaleckých sil (Giustozzi, 2017, s. 14). 

 

3.2. Situace před intervencí 

Afghánistán je válečnou zónou téměř bez přestávky již přes třicet let. V prosinci 

roku 1979 do země vtrhla sovětská vojska a začal více než dekádu dlouhý boj mezi nimi 

a místními skupinami, které se této invazi postavili na odpor (Abbas, 2014, s. 53-54). 

Zprvu byl tento odpor veden převážně v rámci kmenů, nicméně po čase přerostl v to, co 

je všeobecně známo jako Afghánský džihád, kdy pro osoby v něm zapojené se vžilo 

označení mudžáhidíni (Ibid, s. 54). Těm se s velkou podporou Pákistánců (ale také 

americké vlády) časem podařilo Rudou armádu materiálně a lidsky vyčerpat, až byla 

nucena zemi na začátku roku 1989 opustit. Vítězství ve válce však Afghánistánu klid 

nepřineslo, neboť jej nezaznamenalo jednotné národní, ale extrémně roztříštěné a 

nejednotné hnutí odporu. Prakticky ihned po odchodu sovětských vojsk začalo tvrdé 

soupeření a později ozbrojený konflikt mezi jednotlivými ozbrojenými skupinami o 

moc v různých oblastech (Ibid, s. 58). Jak jsem již zmínil, v ní se úspěšně prosadilo 

nové hnutí Taliban, které postupem času začalo obsazovat různé části země
9
, převážně 

však ty, které byly dlouhodobě těžce zaostalé a mimo zájem centrální vlády (Ibid, s. 

65). Během let 1978 a 2001 kvůli ozbrojeným konfliktům zemřelo téměř milion 
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Afghánců, milionu
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 dětí přišlo o rodiče a více jak třetina obyvatelstva byla vyhnána ze 

svých domovů (Sky, 2007, s. 10). 

V devadesátých letech navázal Taliban spolupráci s organizací kolem Usámy bin 

Ládina, který v zemi působil od roku 1996, kam se přesunul ze Súdánu (Abbas, 2014, s. 

72). Přesto, že ho s Talibanem pojila náboženská ideologie, byl jeho směr více 

dogmatický a salafistický. V únoru 1998 oficiálně vytvořil Al-Kaidu v Afghánistánu. 

Během toho prohlašoval, že je povinností každého muslima, aby v případě, že je to 

možné, zabíjel Američany a jejich spojence (Ibid, s. 73). Bin Ládin stál v pozadí mnoha 

teroristických útoků, do dějin ovšem vstoupil jako strůjce toho z 11. září 2001. Jeho 

působení v Afghánistánu bylo přímou příčinou zahájení intervence USA v zemi v rámci 

operace Enduring Freedom v říjnu 2001. Jelikož Taliban se od bin Ládina nikdy 

nedistancoval, ale naopak s ním úzce spolupracoval, byly Spojené státy kromě 

eliminace strůjců útoků na New York a Washington rozhodnuti ztrestat i organizaci 

Taliban (Ibid, s. 73). Na podzim 2001 začala operace, během níž se za méně než 3 

měsíce podařilo 100 agentům CIA, 350 členům speciálních sil a kolem 15 tisíc 

bojovníkům protitalibanské opozice svrhnout režim Talibanu (Jones, 2008, s. 7). Kromě 

amerických vojáků se proti Talibanu postavila i řada kmenů a afghánských warlordů, 

jinak označovaných jako Northern Alliance, která působila v severních částech země 

jako opozice Talibanu po celou dobu jeho vlády (Abbas, 2014, s. 65). Pod náporem 

z podzimu 2001 se Taliban zhroutil v nečekaně krátkém čase a jeho ztráty vyšplhaly až 

12 tisíců padlých, 20 tisíců raněných a 6 tisíců zajatých bojovníků. Zbylé skupinky byly 

nuceny uchýlit se do hor nebo překročit afghánsko-pákistánské hranice (Ibid, s. 77). 

 

3.3. Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly ISAF 

 Zatímco jednotky Spojených států amerických na podzim roku 2001 pátraly po 

strůjcích zářijových útoků, probíhaly na nejvyšších místech OSN a NATO debaty o 

vzniku mezinárodní koalice, která by úsilí Spojených států v Afghánistánu podpořila. 

Důvodem bylo to, že to teroristické útoky tvrdě dopadly nejenom na USA, ale i drtivou 

většinu zemí světa, pro byla všeobecně intervence považována za oprávněnou a 

pochopitelnou. V této atmosféře tedy došlo v prosinci 2001 na konferenci v Bonnu 

(které se zúčastnili i afghánští představitelé opozice proti Talibanu) k přijetí Bonnské 

                                                                                                                                               
9
 první větší expanzí bylo obsazení příhraniční oblasti na jihozápadě země, konkrétně místa známého jako 

Spin Boldak (Abbas, 2014,. s63) 
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dohody, která dala vzniknout misi ISAF, neboli International Security Assistance Force 

(NATO, 2016). O dva týdny později, konkrétně 20. prosince, pak rezolucí 1386 Rada 

bezpečnosti na základě článku VII Charty OSN misi ISAF schválila (Ibid.). Tato 

rezoluce dávala ISAF šestiměsíční mandát (ten se pak dalšími rezolucemi prodlužoval), 

v jehož rámci měla podpořit bezpečnostní situace v Kábulu a jeho okolí a zapojit se do 

budování ANSF (Maloney, 2007, s. 31). Působnost byla limitovaná jen na oblasti uvnitř 

Kábulu a v přilehlých oblastech. První jednotky ISAF dorazily do Afghánistánu v lednu 

2002 (NATO, 2016). V té době byli již několik měsíců bojovníci Talibanu a jiní 

nestátní násilní aktéři z Kábulu vytlačeni. Členové Talibanu, kteří nebyli zabiti či zajati 

na podzim roku 2001, ustoupili do hor v jižních částech země, nebo přešli afghánsko-

pákistánské hranice, protože Pákistán pro ně stále představoval bezpečné útočiště 

(Maloney, 2007, s. 30). V té době byla organizace vskutku pod těžkým tlakem a na 

ústupu, což mělo silný vliv na její aktivity v průběhu dalších několika let. 

 Zatímco budoucnost Talibanu se zdála být jasnou, do Afghánistánu bylo 

přesunuto na 5 tisíc vojáků mise ISAF z 19 různých zemí, aby začali pracovat na 

úkolech mise, z čehož však jen 1500 osob bylo určeno pro případné bojové aktivity 

(Abbas, 2014, s. 88, Maloney, 2007, s. 31). Jedním z úkolů mělo být zajistění 

bezpečnosti Kábulu a jeho okolí, počet vojáků ISAF byl ale tak nízký, že vytyčený úkol 

bylo možné plnit jen s krajními obtížemi. Ve srovnání s místními protitalibanskými 

skupinami (představovanými hlavně Severní aliancí), které čítaly až 26 tisíc bojovníků 

vybavených širokou škálou zbraní, byla mise ISAF v rané fázi skutečně velmi omezená, 

proto i její role v afghánské situaci byla zprvu spíše symbolická (Maloney, 2007, s. 31; 

Abbas, 2014, s. 88). Situace se změnila, až když NATO v srpnu roku 2003 převzalo 

vedení mise. Do té doby totiž kromě omezených materiálních a lidských zdrojů trpěla 

ISAF i značnými problémy souvisejícími s jejím velením. ISAF nebyla mise OSN, ale 

v jejím čele po šesti měsících rotovaly jednotlivé zapojivší se země (NATO, 2016). To 

ovšem přinášelo značné komplikace, neboť s neustálými změnami v poměrně krátkých 

intervalech bylo velení mise značně nekonzistentní a nejednotné.  

ISAF rozhodně nebyla plánovaná jako protipovstalecká operace (Giustozzi, 

2017, s. 20). Jejím prvotním smyslem byl peacemaking a peacekeeping v konfliktem 

zmítané Afghánistánu. Tomu zcela odpovídá i význam akronymu ISAF, tedy 

Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly. Společně s misí OSN UNAMA měla převážně 

podporovat přechodnou afghánskou vládu, asistovat při budování jejích bezpečnostních 
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složek a zajišťovat bezpečnost PRT
11

. Charakter ISAF se však začal měnit v souvislosti 

s tím, jak se začalo vyvíjet samotné povstání. Četnost útoků proti mezinárodním silám 

v Afghánistánu se totiž začala po roce 2005 rapidně zvyšovat, stejně jako se prudce 

zhoršovala bezpečnostní situace v mnoha provinciích. Začínalo být čím dál jasnější, že 

ISAF se bude muset plně zapojit spolu Enduring Freedom do protipovstaleckých 

operací, neboť přítomnost a činnost povstalců přímo ohrožovala stabilizační snahy 

v zemi. Při vzniku měl ISAF operovat pouze v rámci hlavního města, nicméně v době, 

kdy vedení mise převzalo NATO, došlo již k rozšíření působnosti na celou zemi 

(NATO, 2016). Bylo to nicméně značně iluzorní a teoretické rozšíření, neboť teprve 

v roce 2006 se jednotky ISAF začaly dostávat do jižních provincií se silnou přítomností 

povstalců, ve kterých do té doby vůbec nepůsobily (Sky, 2007, s. 16). Větším 

problémem bylo to, že budování ANSF bylo extrémně pomalé a jejich působnost byla 

značně lokalizovaná (Maloney, 2007, s. 32). V mnoha oblastech, převážně jižních 

částech země, jako byly provincie Kandahar nebo Helmand, nepůsobily bezpečnostní 

složky vůbec, nebo velice omezeně, neboť jim v činnosti bránily místní klany a milice. 

V tomto prostředí se Taliban dokázal postupně reorganizovat, přestože jeho 

akceschopnost a velikost operací byly stále značně limitované (Maloney, 2007, s. 34).  

S tím, jak se Spojené státy čím dál více angažovaly v Iráku, měnila se i role mise 

ISAF v Afghánistánu. Ta sice formálně rozšířila svou působnost na celý Afghánistán již 

v říjnu 2003, nicméně teprve s přebíráním odpovědnosti za RPT v severních provincií 

od Američanů odstartovalo skutečnou expanzi sil ISAF napříč zemí, kdy její první etapa 

proběhla v severních oblastech (NATO, 2016). V průběhu roku 2004 pod ISAF již 

spadaly RPT v severním Afghánistánu a jeho síly se podílely na posilování bezpečnosti 

v 9 provinciích, kde měly kromě podpory budování ANSF za úkol také ochranu 

rekonstrukčních týmu. I přes činnost ISAF na severu však aktivity Talibanu, Hizb-i 

Islami a Al-Kaidy na jihu Afghánistánu byly čím dál četnější (Sky, 2007, s. 17). 

Skupiny byly sice po vojenské stránce stále velmi chabě organizované, nicméně díky 

základnám na jihu a východě země byly schopny stupňovat útoky na jednotky ISAF a 

OEF, kdy jejich hlavní taktikou bylo používání IED. Přesto povstalecké/teroristické 

skupiny nemohly z důvodů přítomnosti vzdušné podpory ISAF a OEF provádět akce 

s větším počtem mužů, jinak by se staly snadným cílem vzdušných sil (Henriksen, 

2014, s. ix). Působení ISAF v severních provinciích bylo poměrně klidné kvůli nízkému 
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stupni povstaleckých aktivit. Přesto i zde došlo k několika incidentům, jako například 

bombovým útokům na německé vojáky v severoafghánském Kunduzu (Maloney, 2007, 

s. 34). Přesto se zdejší role ISAF jevila jako úspěšná. V září 2005 probíhaly v zemi 

volby, které byly díky silnému zapojení ISAF do bezpečnostních opatření poznamenány 

jen minimální mírou násilností. Bohužel po volbách přítomnost a aktivity sil ISAF 

zeslábly, což velice negativně ovlivnilo bezpečnostní mechanismy, ale také důvěru 

Afghánců v pomoc zahraničních sil (Sky, 2007, s14).   

V únoru 2005 NATO avizovalo druhou etapu expanze svých sil směrem do 

západní části země, v prosinci třetí do jižních provincií a v říjnu 2006 čtvrtou etapu 

rozšíření na východ Afghánistánu (NATO, 2006). Zatímco v první polovině roku 2006 

probíhala druhá etapa poměrně klidně, situace se prudce zhoršila od léta 2006, kdy 

ISAF rozšířil svou působnost na 6 jižních provincí, z nichž patrně nejdůležitější roli 

měla oblast Panjwai  v provincii Kandahar. Bylo to nejenom symbolické místo vzniku 

Talibanu, ale v té době také oblast, kde byl silně přítomen a velmi aktivní (Carl, 2010, s. 

6). Další klíčovou provincí byl Helmand, který představoval jedno za stěžejních míst 

afghánského drogového businessu, který v roce 2006 utěšeně rostl a jehož objem v té 

době činil až 2,7 miliardy dolarů (Sky, 2007, s. 11). 

Na začátku září 2006 proběhla v Kandaháru první skutečná bitva ISAF 

v Afghánistánu, známá jako operace Medusa. Jejím cílem bylo zajistit si kontrolu 

v oblasti a zasáhnout klíčová nervová centra povstalců a dále pomoci zde nastolit 

legální lokální vládu (Henriksen, 2014, s. 41). Operace byla vedena Kanadou a zapojili 

se do ní vojáci z dalších 9 zemí. ISAF měla pro Medusu k dispozici kolem 1400 vojáků, 

povstalců se pak odhaduje stejný počet (Rynning, 2012, s. 122). Operace byla úspěšná, 

neboť Taliban se během ní snažil udržet kontrolované území, čímž se vystavil útoků 

protipovstaleckých vzdušných sil. Odhaduje se, že během bojů bylo zabito až 1000 

povstalců, kdy přeživší zmizeli v hornatých oblastech (Ibid). ISAF však také utrpěla 

ztráty, kdy 4 vojáci padli v boji a jeden zemřel během útoku amerických letounů A-10, 

kteří omylem zahájily palbu do koaličních sil. Při vyšetřování incidentu se zjistilo, že 

jednotky ISAF mají systematické nedostatky při koordinaci se vzdušnou podporou, což 

bylo vyhodnoceno jako příčina incidentu (Henriksen, 2014, s. 42). 

Díky Meduse se sice podařilo způsobit povstalcům ztráty, nicméně úspěch to byl 

pouze dočasný. Již během 6 měsíců po operaci se počet násilností v Panjawai oproti 

období před útokem zvýšil o 600% (Rynning, 2012, s. 122). ISAF se v té době snažil 

prosazovat taktiku ink spots (inkoustových skrn), která spočívala v zabezpečování 
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oblastí s vysokou hustotou obyvatelstva. Ta měla být zabezpečena, aby v nich mohly 

vzniknout Afghan Development Zones (ADZ), tedy centra rozvojových a stabilizačních 

aktivit. Protipovstalecké síly měly poté působit vně ADZ a provádět Clear-Hold-Build 

operace (Ibid, s. 123). ISAF však v této činnosti byl silně limitován dvěma problémy. 

První z nich byla přetrvávající nejednotnost uvnitř NATO o povaze ISAF, ze které pak 

vychází problém druhý, a to že počty vojáků byly pro efektivní protipovstalecké 

operace v regionu příliš nízké, což limitovalo i šance na budování ADZ. V únoru 2007 

měl tehdejší velitel ISAF McNeill v oblasti k dispozici 41 tisíc vojáků
12

, o rok později 

ale uvedl, že by ve skutečnosti potřeboval kontingent až 400 tisíc osob pro úspěšný 

COIN (Ibid, 2012. s146). 

I přes řadu operací, kterých se účastnily jednotky až o velikosti praporu, se 

v letech 2006 až 2009 nepodařilo významně narušit safe havens Talibanu v oblastech 

Zhari a Panjwai v provincii Kandahar (Carl, 2010, s. 12). Taliban totiž přijal strategii 

hit-and-run, díky níž dokázal vést afektivní asymetrickou válku proti ISAF a OEF. 

Jednotky ISAF sice ovládaly město Kandahar city, nicméně povstalcům se dařilo 

provádět útoky i na již obsazených územích (Rynning, 2012, s. 119). Teprve v roce 

2009 a 2010 se díky nasazení dalších 40 tisíc vojáků v Afghánistánu a tím i nárůstu 

protipovstaleckých sil ISAF a OEF v regionu podařilo zahájit efektivní vyčišťovací 

operace, díky kterým byla pozice Talibanu v této části země významně oslabena (Carl, 

2010, s. 9).  

V následujících letech ISAF pokračoval s aktivitami v rámci PRTs a různých 

protipovstaleckých operací v rámci celé země, avšak s důrazem na rizikové jižní 

provincie. Od roku 2011 se ovšem Talibanu dařilo aplikovat stále profesionálnější a 

sofistikovanější guerillovou taktiku, jejímž středobodem zůstávaly IEDs představující 

smrtelné riziko i pro moderní vojenskou techniku a které Taliban dokázal stále obratněji 

využívat (Giustozzi, 2017, s. 19). Povstalci také přijímali další novinky, jako byl jakýsi 

důstojnický systém uvnitř bojujících skupinek, dále zavádění zdravotníků a po roce 

2013 i používání těžkých protipancéřových a protiletadlových zbraní a těžkých 

minometů (Ibid, s. 18). Taliban sice postupem času ztrácel homogenitu a byl ovlivňován 

řadou vnitřních sporů, přesto v roce 2012 se počet jeho bojovníků v Afghánistánu podle 

odhadů pohyboval kolem 40 tisíc (Ibid, s. 15).  

 

                                                 
12

 Z tohoto počtu bylo 15 tisíc vojáků ze Spojených států amerických (Rynning, 2012. s145) 
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3.4. Způsob vedení protipovstalecké operace ISAF 

Mise ISAF nebyla při jejím vzniku zamýšlena jako protipovstalecká operace. 

Nicméně s tím, jak se bezpečnostní situace v Afghánistánu postupem času zhoršovala, 

bylo NATO nuceno vzhledem k sílícím útokům proti vojákům mise začít určitým 

způsobem zareagovat. Bohužel, v multinacionálním ISAF nebyl jednotný přístup, jakou 

protipovstaleckou strategii je třeba přijmout (Giustozzi, 2017, s. 20). ISAF se tedy 

zapojoval primárně do protiteroristických operací v městských oblastech, převážně 

Kábulu, neboť v něm v roce 2003 došlo k řadě útoků pomocí IED (Maloney, 2007, s. 

33-34). Od roku 2006 již ISAF ve spolupráci se silami OEF prováděly regulérní 

protipovstalecké operace, a to převážně v jižních oblastech země.  

V začátku těchto operací obvykle nejprve docházelo k zabezpečení 

významnějších míst a hustě zabydlených oblastí, jako byla hlavní města provincií 

například pomocí budování kontrolních stanovišť (checkpointů)(Carl, 2010, s. 16). I 

přes tyto snahy se povstalcům dařilo provádět útoky ve velkých městech Kábulu, 

Kandaháru a Kunduzu a dalších. Pro ilustraci, z 6 sebevražedných útoků v roce 2004 

vzrostl jejich počet na 140 za rok 2007 (Jones, 2008, s. 36). Bezpečnostní opatření byla 

tedy značně neefektivní. Při expanzi do jižních provincií v roce 2006 došlo k pokusům o 

budování již zmíněných ink spots, nicméně z důvodů kriticky nízkého počtu vojáků 

ISAF nebyly tyto snahy úspěšné. V následujícím období se nedařilo ISAF opět kvůli 

kapacitním problémům významně omezit aktivity povstalců na jihu země. S výměnou 

velitelů ISAF došlo i k opuštění strategie ink spots, a hlavním tahounem 

protipovstaleckých aktivit se stávaly cílené údery na důležité osoby (Rynning, 2012, s. 

144) Talibanu, které byly prováděné převážně vzdušnými silami. Jelikož i v tomto 

druhu zbraní panoval v ISAF nedostatek, významným způsobem asistovaly americké 

letouny mise OEF. Jak uvádí velitelé vzdušných sil ISAF i OEF, je velmi těžké rozlišit, 

kdy operovaly stroje pod hlavičkou ISAF a kdy pod OEF, nicméně je jasné, že 

jednoznačně větší podíl mají americké vzdušné síly. Počet úderů prudce rostl od roku 

2005, kdy vrcholů dosahoval v půlce roku 2007 (Henriksen, 2014, s. 288). 

Po roce 2009 začal výrazně stoupat počet vojáků ISAF, proto se po neurčitém 

vlivu leteckých úderů z předchozích let na bezpečnostní situaci opět začala prosazovat 

strategie Clear-Hold-Build ve stále kritických jižních provinciích Helmand a Kandahár. 

Časem se skutečně podařilo přítomnost Talibanu v oblasti viditelně snížit, přesto že 
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asymetrické útoky se vysokou měrou v těchto provinciích udržely v následujících letech 

(Carl, 2010, s. 17). 

   

3.5. Hodnocení mise ISAF 

Mise ISAF skončila 31. prosince 2014, kdy hned druhý den na ní navázala 

mnohem menší nebojová mise Resolute Support (NATO, 2016). Ta má dále pomáhat 

ANSF v budování jejich kapacit, protože již od roku 2011 postupně od ISAF přebíraly 

otěže zodpovědnosti za vnitřní bezpečnost v zemi. Afghánská vláda přesto v roce 2014 

neměla kontrolu nad celým územím země (Giustozzi, 2017, s. 22). Už od roku 2011, 

kdy bylo ohlášeno budoucí stažení ISAF ze země, panovaly značné pochybnosti, zda 

budou ANSF a afghánská vláda schopny obstát v konfrontaci s povstalci. OEF a ISAF 

se sice za více jak deset let podařilo určité části země skutečně stabilizovat, na druhou 

stranu v mnoha oblastech byly v tomto úsilí neúspěšní. Nebyly schopní přijmout 

efektivní a udržitelnou protipovstaleckou strategii, takže bezpečnostní situace převážně 

v jižních provinciích zůstala i po mnoha operacích a těžkých bojích stále velmi tíživá. 

V tomto stavu byla ISAF ukončena a nechala málo početné, špatně vyzbrojené a 

vycvičené ANSF zajišťovat bezpečnost v zemi samotné. Ve zprávě NATO z října 2013 

se sice uvádí, že ANSF mají přes 300 tisíc členů
13

, ovšem jejich reálná síla a 

akceschopnost je velmi diskutabilní (což tvrdí i Guistozzi – 2017, s. 23). Například na 

podzim 2015 se podařilo Talibanu na dva měsíce obsadit severoafghánské město 

Kunduz. O pár měsíců později ANSF v provincii Helmand pod tlakem povstalců téměř 

zkolabovaly, čemuž zabránil až zásah 300 amerických a britských vojáků ve spolupráci 

s afghánskými speciálními silami. V návaznosti na tyto události americký prezident 

Obama v roce 2016 schválil opětovné nasazení menších jednotek, které měly podpořit 

COIN úsilí afghánských ozbrojených sil (Ibid, 2017. s29). 

Intervence v Afghánistánu byla po celou svou dobu poznamenána chronickým 

nedostatkem bojových sil. Ve svém maximu disponovaly ISAF sice více jak 130 tisíci 

osobami z 51 členských a partnerských zemí NATO (NATO, 2016), nicméně to se ani 

nepřiblížilo počtu, který byl podle vojenských velitelů ISAF v Afghánistánu zapotřebí. 

Znovu opakuji, že jeden z velitelů ISAF uvedl, že odpovídající síla by činila 400 tisíc 

vojáků (Rynning, 2012. s146). Také je potřeba si uvědomit, že v době, kdy probíhaly 

klíčové operace v jižních provinciích, byl počet vojáků koalice mnohonásobně menší a 
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 z tohoto počtu připadá 180 tisíc na armádu a 150 tisíc na národní policii (NATO, 2013) 
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to samozřejmě jejich průběh zásadně ovlivnilo.  Dalším spoilerem mise byla názorová 

nejednotnost uvnitř NATO a aliance. Jelikož ISAF se protipovstaleckou operací stal až 

v průběhu své existence, přijímal protipovstaleckou strategii až ex post, což ovšem 

probíhalo jen s obtížemi a výsledek byl značně rozpačitý.  

V rámci americké armády kolovalo ironické rčení, že zkratka ISAF ve 

skutečnosti znamená „I Saw an American Fight“ (Nordenman, 2014, s. 16). To je však 

vzhledem k bojovému nasazení a ztrátám zemí v mise ISAF velmi cynické. Jak uvádí 

Nordenman, přepočteno na počet nasazených osob měly totiž nejvyšší ztráty Estonsko, 

Dánsko, Kanada a Velká Británie, což bylo dále způsobeno převážně tvrdostí bojů, 

kterými jejich vojáci prošli (Ibid.). Celkem ISAF a OEF utrpěly v Afghánistánu od roku 

2001 ztráty čítající 3481 osob, z toho 2353 Američanů. Padlých Čechů bylo celkem 10 

(iCasualities, 2017). Největší ztráty byly v provinciích Helmand a Kandahar, kdy 

v těchto dvou bylo zabito na 1500 osob (Ibid.). Oproti tomu se počty zabitých povstalců 

odhadují na 21 až 26,4 tisíc bojovníků (Bump, 2016). To, jaký bude mít působení ISAF 

a OEF dlouhodobý vliv na situaci v Afghánistánu, ukáže až čas. Již teď je nicméně 

zřejmé, že plánovaná bezpečnostní a politická stabilizace země byla spíše neúspěšná. 

Ani po více jak 15 letech se nepodařilo eliminovat povstání a etablovat určitou formu 

efektivní vlády nad celým územím. Země je v současné době stále ponořena do 

vnitrostátního konfliktu, ze kterého se nedaří nalézt cestu. 
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4. Mali, operace Serval (2013-2014) 

Poslední ze tří protipovstaleckých operací, které jsem zařadil do své práce, je 

francouzská vojenská intervence v Mali v roce 2013, označená jako operace Serval.  

Byla to přímá reakce na povstání v severní části země z ledna předchozího roku, které 

mělo za následek hlubokou vnitrostátní krizi Mali. Na rozdíl od intervencí v Somálsku a 

Afghánistánu je v případě Mali vzhledem k malému časovému odstupu obtížné 

analyzovat dlouhodobé politické a bezpečnostní dopady francouzského zásahu, nicméně 

zhodnotit samotnou vojenskou operaci je díky dostatečného množství podrobných 

informací možné. Přesně o to se pokusím v následujících řádcích. Mapa Mali se nachází 

v příloze 8. 

 

4.1. Aktéři malijského povstání 

Aktéry malijské krize a francouzské intervence můžeme rozdělit do dvou větších 

kategorií, na místní a na externí. Ty místní je nutné dále dělit do tří menších podskupin. 

První z nich tvoří ozbrojené složky Mali, tedy převážně armáda. Její stav nelze hodnotit 

jinak než jako bídný. V roce 2009 čítala jen něco málo přes 7500 vojáků (Cline, 2013, s. 

627), jejichž vybavení bylo tvořeno malým počtem zastaralých zbraní sovětské 

provenience. Armáda byla také dlouhodobě podfinancována, což mělo odpovídající 

dopad na její morálku. Výsledkem těchto skutečností bylo, že malijská armáda měla 

k dispozici jen asi 3000 vojáků, kteří byli reálně připraveni k boji (Ludvík, 2016, s. 12). 

Druhou podskupinu tvoří islamistické skupiny místního původu, ze kterých 

nejvýznamnější roli měla organizace Ansar Dine.
14

 Tato skupina vznikla na začátku 

roku 2012, skládala se převážně z Tuaregů a v jejím čele stál Ag Ghali. její síla je 

odhadována na několik stovek bojovníků (Shurkin, 2014. s. 6). Třetí podskupinou jsou 

etnická hnutí. Těch bylo několik desítek, nicméně zcela klíčovou byla MNLA - 

Mouvement National pour libération de l´Azawad – neboli Národní hnutí za osvobození 

Azawadu (Christiani;Fabiani, 2013, s. 87). Azawad je název pro severní část Mali (Ibid, 

s. 78). MNLA je etnická skupina Tuaregů, v jejímž čele stál Mohamed Najem. Sílu 

MNLA se nepodařilo přesně vyčíslit, nicméně opět se pohybuje kolem několika stovek, 

pravděpodobně se přibližuje k 1000 osobám (Shurkin, 2014, s. 6; Cline, 2013, s. 623).  

I externí aktéry dělíme do dvou skupin, a to na externí islamistické násilné 

aktéry a na zahraniční vojenské síly. Přítomnost islamistů je v celém regionu Maghrebu 
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 nebo také Ansar al-Din, „Obránci víry“ (Ludvík, 2016, s. 10) 
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dlouhodobá a silně ovlivnila i vývoj malijské krize. Z těchto skupin měla největší tradici 

organizace AQIM (al-Káida islámského Maghrebu), která byla v roce 2007 vytvořena 

transformací ze skupiny alžírských islamistů GSPC (Salafistická skupina pro kázání a 

boj) (Christiani;Fabiani, 2013, s. 90). Její příslušníci byli převážně Arabové, kterých 

mohlo být mezi 1000 až 3000 (Ludvík, 2016, s. 11). Druhou významnou islamistickou 

skupinu představuje MUJWA, francouzsky MUJAO (Hnutí za jedinečnost a džihád 

v západní Africe), které vzniklo v roce 2011. Jeho členů patrně nebylo více jak 500 

(Ibid.). Musím zdůraznit, že počty příslušníků jednotlivých skupin jsou spíše odhady, 

které často liší. Jejich přesný počet není znám. 

 

4. 2. Vznik povstání 

Západoafrická Mali se potýká s vnitřní nestabilitou již od doby jejího vzniku po 

francouzské dekolonizaci v roce 1960. Země byla od začátku zatížena řadou negativních 

faktorů, které zahrnují její velikost, tvar hranic, přírodní podmínky a také velmi 

různorodé obyvatelstvo. Tradičně nejkritičtější byla situace v severních částech země. 

Christiani uvádí, že to bylo převážně kvůli těmto třem faktorům: 1. neschopnost 

centrální vlády Mali zajistit si zde monopol legitimního násilí a autoritu – dělba o moc 

s místními klany a big meny; 2. chudoba a etnické vyloučení – Mali je dlouhodobě 

extrémně chudý vnitrozemský stát bez dopravní sítě, obyvatelé země jsou dále etnicky, 

společensky a nábožensky heterogenní, na severu žijí nomádské klany i nekočovní 

obyvatelé, Tuarégové, Songhaiové a Arabové, přičemž i tyto skupiny mají do vnitřní 

jednotnosti daleko; 3. přítomnost narkodžihádistů – jsou to islamistické skupiny Sahelu 

(převážně o AQIM), jejichž ekonomické aktivity jsou silně spojeny s pašování drog 

(Christiani;Fabiani, 2013, s. 81-82). 

 Tyto faktory již v minulosti způsobily několik povstání Tuarégů proti centrální 

vládě, jelikož ta podle nich nebyla schopná řešit jejich naléhavé problémy a ani o ně 

neprojevovala zájem (Ibid, s. 82). Vztah Bamaka
15

 s Tuaregy byl tedy extrémně 

vypjatý. Tři předchozí povstání se podařilo nakonec díky jednání a příslibům Bamaka 

vyřešit, to se ovšem nepodařilo v případě povstání z roku 2012, neboť v té době byla 

centrální vláda v takovém stavu, že nebyla schopna situaci sama účinně řešit (Boeke, 

2015, s. 805). 
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V říjnu 2011 došlo v Azawadu ke vzniku skupiny MNLA. MNLA byla 

z místních etnických skupin největší a nejsilnější, proto jednoznačně ztělesňovala 

opoziční hnutí proti Bamaku. Události se daly do pohybu v půlce ledna roku 2012. 

Tehdy začala ofenziva ozbrojenců MNLA v Azawadu proti přítomným jednotkám 

malijské armáda (Charbonneau;Sears, 2014, s. 196). Odpor armády, pokud vůbec 

nějaký existoval, nebyl schopen nijak zastavit probíhající povstání. Naprosto 

demoralizovaná a nedostatečně vyzbrojená armáda nepředstavovala pro MNLA 

žádného protivníka.
16

 MNLA během své ofenzivy vytvořila koalici s islamistickými 

skupinami, přesto zůstávala stále hlavním hráčem povstání (Shurkin, 2014, s. 5). Nutno 

dodat, že šlo o spojení účelové, neboť MNLA byla sekulární skupinou (Wing, 2016, s. 

62). V březnu 2012 MNLA ovládla již téměř celý sever země. To vyvolalo hlubokou 

státní krizi, která se 22. března projevila státním převratem proti prezidentovi Tourému 

ze strany některých příslušníků armády vedených kapitánem Sanogem (Ludvík, 2016, s. 

12). Tato událost již zcela rozložila malijskou armádu, neboť ta se rozdělila na dvě 

frakce podporující buď svrženého prezidenta Tourého, nebo pučisty (Christiani;Fabiani, 

2013, s. 85). Mezitím na jih dále postupovala koalice ozbrojenců. 

Mezi MNLA a islamisty však došlo brzy k roztržce. Jakmile byly zbytky armáda 

vyhnány ze severu, začal ihned boj o moc ve vzniklém mocenském vakuu. Ještě 

začátkem dubna MNLA vyhlašuje Nezávislý stát Azawad, ovšem již o dva měsíce 

později se otevřeně střetává s Ansar Dine a MUJAO ve městě Gao, ze kterého je 

posléze vypuzena (Cline, 2013, s. 626). Podobný scénář se opakoval i ve městech 

Timbuktu a Kidal (Wing, 2016, s. 62), kdy vnitřními spory zmítaná MNLA je nucena 

před islamisty, tedy i AQIM, ustupovat. To patrně způsobilo jistý obrat v politice 

některých vůdců MNLA, neboť ti začali omezovat své požadavky a žádosti o 

nezávislost Azawadu na Bamaku, čímž si jistě připravovali možnost na jednání a 

případné spojení se proti islamistům, postupujících zatím na jejich úkor. Ti v srpnu 

2012 dobývají nejjižnější tuarégské město Douentzo. Povstalci, v jejichž čele v té době 

stály již AQIM, MUJAO a Ansar Dine, do léta 2012 ovládli celou severní polovinu 

země, a to včetně měst na řece Nigeru a dopravních komunikací mezi nimi. To z nich 

pro danou chvíli dělalo pány situace, neboť kontrolovali jediné dopravní tepny v oblasti, 

což jim zajistilo možnost vlády nad obsazeným územím. V rámci něj pak rychle začaly 

zavádět tvrdou verzi islámského práva Sharia, což s dalšími kroky proti civilnímu 
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obyvatelstvu mělo za následek uprchlickou vlnu o velikosti až 400 tisíc lidí 

(Tramond;Seigneur, 2014, s. 78). Během podzimu nedošlo k žádným výrazným akcím 

povstaleckých a ani protipovstaleckých sil, proto se tomuto období začalo přeneseně 

říkat podivná válka (Shurkin, 2014, s. 6). 

Těmi prvními, kdo začaly situaci v Mali s nervozitou pozorovat, byly jeho 

sousedé. Povstání totiž začalo ve velmi neklidné době, kdy celým severem Afriky 

hýbalo Arabské jako. Na podzim 2011 byl Kaddáfí po smrti a Libye ponořena 

v občanské válce, proto destabilizace další země, navíc se silnou účastí islamistických 

skupin, představovalo enormní bezpečnostní riziko pro okolní další státy. Přesně tomu 

chtěla zabránit regionální organizace ECOWAS (Economic Community of West 

African States), která sdružuje 16 států západní Afriky. Tato organizace byla založena 

v roce 1975 pro ekonomickou a kulturní spolupráci zemí tohoto regionu, nicméně brzy 

se začala věnovat i bezpečnostním otázkám. (ECOWAS, 2016). Jenom mezi lety 1990-

2004 ECOWAS vedla v oblasti 5 vojenských misí (Ludvík, 2016, s. 14). Problémem 

organizace nicméně bylo, že i přes papírově velký počet vojáků, kterými teoreticky 

členské země disponovaly, byla jejich skutečná vojenská hodnota velmi nízká. Podobně 

jako armáda Mali, tak i ty z ostatních států západní Afriky trpěly nedostatkem financí, 

výcviku i techniky. Největšími ozbrojenými silami organizace disponuje Nigérie, 

nicméně jak uvádí Global Security, velká část jejího mužstva není schopna více než 

„základních obranných operací (Ibid)“. 

I přesto však po vojenském puči proti prezidentu Tourému země ECOWAS 

začaly silně volat po rozhodné akci proti nestátním násilným aktérům na severu Mali a 

obnově pořádku v této zemi (Weiss, 2014, s. 896). Zůstalo však pouze u plánování. 

Společně s Africkou unií chtěly země ECOWAS zahájit vojenskou intervenci v Mali. 

Mise dostala název AFISMA (African-led International Support Mission to Mali). 

Mnoho státníků v OSN na ní hledělo poněkud s nedůvěrou, což je také pravděpodobně 

jeden z důvodů, proč se AU a ECOWAS snažily o co nejlepší možnou přípravu a 

budoucí provedení mise, což však vedlo průtahům, kvůli kterým ECOWAS a AU 

nenávratně ztratily cenný čas. I tak byla AFISMA schválena Radou bezpečnosti OSN 

v prosinci 2012 (Ibid).  

Vše ale dostalo rychlý spád. Koncem prosince 2012 přicházely zpravodajské 

informace, že islamisté se chystají k novému výboji směrem na jih (Boeke, 2015, s. 

810). Dne 8. ledna 201 islámští ozbrojenci zahájili svou ofenzivu jižně od Nigeru, 

kolem něhož se do té doby soustředili. Téměř bez odporu se jim podařilo obsadit město 
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Konna (Tramond;Seigneur, 2014, s. 78). Bylo stále jasnější, že jejich úmyslem je postup 

i do jižní části Mali. Islamisté postupovali ve dvou skupinách o 80 a 30 vozidlech po 5-

6 ozbrojencích (Spet, 2015, s. 69). Hlavní město Bamako se tak ocitlo v bezprostředním 

ohrožení, neboť armáda nebyla schopna jejich postup zastavit. Bamako se tak prakticky 

stalo otevřeným městem (Boeke, 2015, s. 801). Byla by to otázka jen desítek hodin, než 

by rezzous, což je označení pro vysoce mobilní ozbrojené skupiny v Sahelu, toto město 

obsadily, čímž by se prakticky zhroutil zbytek země (Shurkin, 2014, s. 8). Přesně tohoto 

scénáře se obávala francouzská vláda. Ta společně s ostatními na mezinárodní scéně 

pečlivě sledovala malijskou krizi. Až do ledna 2013 se však zdálo nepravděpodobné, že 

by Francie stála v čele intervence v zemi, která bývala její kolonií (Ludvík, 2016, s. 16). 

 

4.3. Francouzská intervence (operace Serval
17

) 

Francouzská intervence v Mali byla zahájena prezidentem Hollandem 11. ledna 

2013. Toho dne ve svém projevu prezident uvedl, že není možné již dále přehlížet 

události v Mali a že vojenský zásah se vzhledem k událostem stal zcela nezbytný 

(Ludvík, 2016, s. 17). Bylo rozhodnuto provést v Mali vojenský zásah, který dostal 

za úkol dosáhnout těchto tří cílů: 1. zastavit teroristickou agresi, 2. stabilizovat a 

zabezpečit zemi, ve které je tisíce francouzských občanů, 3. zajistit v Mali obnovení její 

teritoriální integrity (Shurkin, 2014, s. 8). Francouzské intervenci předcházela formální 

žádost malijské vlády o francouzskou pomoc (Spet, 2015, s. 69).  

Před začátkem operace měla Francie v Mali několik tisíc občanů, nicméně žádné 

vojenské síly. Ty se ovšem vyskytovaly na vojenských základnách v jiných zemích 

západní Afriky (CDEF, 2014, s. 8). Jednalo se o 250 vojáků v Senegalu, 950 vojáků se 

stíhačkami Mirage 2000D v Čadu a o 450 osob v Pobřeží slonoviny. Dále v Burkině 

Faso působil kontingent Speciálních operačních sil (SOF), jenž se skládal z přibližně 

400 členů, kteří měli k dispozici bojové vrtulníky a zpravodajský tým (Shurkin, 2014, s. 

6-7). Díky tomu bylo možné, aby již 5 hodin po Hollandově projevu a zahájení operace 

(tedy v extrémně krátkém čase) mohli první příslušníci francouzských speciálních sil 

zahájit Fázi 0 operace Serval, během které mělo dojít k zastavení postupu ozbrojených 

povstaleckých skupin (CDEF, 2014, s. 4; Tramond;Seigneur, 2014, s. 80). SOF ze 

základny v Burkina Faso v odpoledních hodinách 11. ledna 2013, po předchozí akci 

dvou malijských helikoptér Mi-24, provedly útok s podporou dvou útočných vrtulníků 
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Gezelle na konvoj islamistů (Spet, 2015, s. 72). Velké množství vozidel povstalců bylo 

zničeno, díky čemuž byla první skupina ozbrojenců zastavena. Při útoku nicméně 

zemřel i pilot Gezelle, který byl zasažen pozemní střelbou (Shurkin, 2014, s. 13). Přesto 

byl útok SOF úspěšný a díky němu se již v první den operace podařilo významně 

narušit povstaleckou ofenzivu. Ještě toho dne večer byly do Bamaka přemístěny první 

jednotky francouzských konvečních pozemních sil o velikosti 200 vojáků, kteří byli 

letecky transportováni z vojenských základen v regionu. Jejich úkolem bylo 

zabezpečení Bamaka a příprava na příjezd dalších jednotek (Shurkin, 2014, s. 13; 

Tramond;Seigneur, 2014, s. 80). Od 12. ledna do Mali přesouvána vojenská technika 

spolu s dalšími stovkami vojáků z Francie nebo opět z regionálních základen. Ve 

stejnou dobu, tedy během prvního týdne Servalu, francouzské stíhačky a vojenské 

helikoptéry provedly několik útoků na kolony ozbrojenců a na jejich velitelská centra 

(Spet, 2015, s. 72). 

Do Mali 17. ledna dorazily také první jednotky afrických zemí z ECOWAS, 

které měly spolupracovat s Francií na probíhající protipovstalecké operaci (Spet, 2015, 

s. 70).  O den později pak malijští vojáci za podpory francouzských obsadily město 

Konno (Tramond;Seigneur, 2014, s. 81). Jednalo se o důležitý úspěch, který měl velký 

dopad na morálku obyvatel a reformující se malijské armády. Do 21. ledna se povedlo 

zcela odvrátit hrozbu plynoucí z ofenzivy ozbrojených skupin, což byl cíl fáze 0. Díky 

bleskovému a precizně provedenému začátku operace Serval byli ozbrojenci zcela 

zaskočeni. Francouzské velení si bylo vědomo, jak důležitý faktorem je moment 

překvapení a udržení iniciativy, proto zahájili Fázi 1, v jejímž rámci měly být rychlým 

postupem obsazeny a vyčištěny oblasti a města v oblouku řeky Niger ve střední části 

Mali. Zde se nacházela města, která drželi povstalci od roku 2012 (Tramond;Seigneur, 

2014, s. 82). Ta byla strategicky důležitá taky kvůli poloze, neboť jimi protékala řeka a 

procházela silnice, což byly jediné dopravní spojnice v oblasti. 

Fáze 1 probíhala od 21. ledna, nicméně již šest dní před tím začala francouzská 

ofenziva směrem na sever (Ibid, s. 80). Francouzi spolu s vojáky Mali a dalších 

afrických zemí se přesouvali směrem k Timbuktu a Gao, což byla největší města severu 

země. Během přesunu se prakticky nesetkali s odporem (Ibid, s. 81). Francouzští 

výsadkáři zajistili letiště v Gao a Timbuktu (25. a 29. ledna), do konce měsíce pak byla 

obě města zcela obsazena. Boje ve městech byly jen zcela sporadické a například 

Timbuktu ozbrojenci téměř kompletně vyklidili již před příjezdem protipovstaleckých 

sil (Ibid). Po obsazení města Gao se dalším cílem stalo osvobození Kidalu, ve kterém 
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byla epicentra tuarégských povstání již od roku 1963 (Spet, 2015, s. 72). Francouzští 

velitelé si byli vědomi, jak důležitý je pro úspěch Servalu vztah s místními obyvateli, 

kteří v mnoha směrech chovali k povstalcům sympatie.  Z tohoto důvodu sehráli v 

Kidalu důležitou roli afričtí spojenci a Tuarégové, kteří byli příslušníky malijské 

armády, neboť ti měli být významnou součástí jednotek, které město obsadí. Úmyslem 

bylo, aby místní vnímali příchod vojáků jako příchod osvoboditelů z islamistického 

jařma, nikoliv jako návrat okupantů z Bamaka. V posledním lednovém dnu se 

francouzským SOF podařilo spolu s 1800 vojáky Čadu a přítomností MNLA obsadit 

celé město Kidal (Shurkin, 2014, s. 15). Operace Serval tedy v lednu proběhla více než 

úspěšně, neboť se podařilo odvrátit riziko ofenzivy islamistů. Také proběhla 

protiofenziva, během které byla takřka bez odporu opětovně obsazována ztracená města 

a území. 

Na začátku února došlo k řadě incidentů, které jednoznačně ukázaly, že 

protivník není stále poražen. Několik ozbrojenců skupiny MOJWA například podniklo 

útoky na francouzské a malijské vojáky v Gao za pomoci ručních zbraní a 

sebevražedných vest. Trvalo několik hodin, než byly členové MOJWA eliminováni 

(Tramond;Seigneur, 2014, s. 82). Ozbrojené jednotky islamistických skupin byly sice 

vytlačeny z měst a části z nich se podařil ústup do hor na severu země. Proto byla 8. 

února zahájena Fáze 2, během které mělo dojít k vyčišťovacím operacím v regionu Gao 

a konečné eliminaci islamistů v horských oblastech Adrar des Ifoghas (Ibid). 

Vyčišťovací operace probíhaly poměrně hladce, to ovšem neplatí pro boje v horách. 

Pokud doposud islamističtí ozbrojenci dávali před tuhým odporem přednost ústupu, 

situace se zcela změnila ve chvíli, kdy byli zatlačeni do výhodných defenzivních pozic, 

které jim pouštní horská oblast nabízela. V těchto podmínkách kladly 

protipovstaleckým silám tuhý odpor. Ty tvořili Francouzi s 1200 vojáky, dále 800 

vojáků z Čadu a neurčité množství osob malijské armády (Spet, 2015, s. 73). 

Protipovstalecké síly měly k dispozici 8 helikoptér a 2 155mm houfnice. Povstalci měli 

pak k dispozici několik sovětských 122mm houfnic a raketometů (Tramond;Seigneur, 

2014, s. 83). Tuto výzbroj si zajistily díky válce v sousední Libyi, během které se z této 

země dostalo velké množství lehkých i těžkých zbraní do rukou povstalců 

(Christiani;Fabiani, 2013, s 82; Shurkin, 2014, s. 6) 

Tvrdé boje v extrémních saharských podmínkách probíhaly během března 2013. 

Francouzským a čadským vojákům se dařilo postupovat velmi pomalu, avšak jistě. 

Mnoho francouzských vojáků byli veteráni z Afghánistánu, proto již měli bojové 
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zkušenosti z nehostinných afghánských hor, což mohli v Mali dokonale využít (Shurkin, 

2014, s. 22) Přesto se dařilo jednotlivé obranné pozice islamistů eliminovat jen 

s velkými obtížemi. To, jak tvrdé boje, vedené často na bezprostřední vzdálenost, se zde 

odehrávaly, dobře ilustruje počet padlých vojáků Čadu, kterým se podařilo zabít přes 90 

členů AQIM, přičemž ovšem sami ztratili 23 svých mužů (Tramond;Seigneur, 2014, s. 

83). Protipovstalecké jednotky přesto dokázaly dobře využít palebnou a vzdušnou 

podporu, kterou měly k dispozici. Do konce března se pak podařilo zbývající odpor 

zlomit. Protipovstalecké jednotky operující na severu se poté vydaly zpět ke Gao a 

Kidalu, kde v průběhu dubna prováděly vyčišťující operaci Gustav proti zbylým 

skupinkám ozbrojenců, kteří od konce března prováděli útoky proti intervenujícím 

vojákům za pomoci nástražných výbušných zařízení (Shurkin, 2014, s. 23). Jak uvádí 

Ludvík, z povstalců „zůstaly nanejvíš rozptýlené skupinky, které se buď stáhly mimo 

území Mali, neboo se usadily v neobydlených oblastech, či se jejich členové jeden po 

druhém promísili s civilním obyvatelstvem (Ludvík, 2016, s. 18)“. Do začátku května 

tak boje prakticky skončily. 

 

4.4. Způsob vedení protipovstalecké operace v Mali 

 Francouzská armáda se na případnou intervenci připravovala již v době, kdy 

politické špičky pouze vyčkávaly, jak se situace bude dále vyvíjet (Boeke, 2015, s. 

810). Plánovači francouzské armády připravili jasný operační plán a strategii, která byla 

aplikována v samém počátku operace Serval. Strategie měla dva základní pilíře 

(Shurkin, 2014, s. 9). Prvním z nich spočíval rychlosti. Plukovník Helluy, který byl 

jedním z plánovačů operace, argumentoval, že zásah proti povstalcům musí být tak 

rychlý, jak to bude možné, neboť francouzská rozvědka totiž předpokládala, že 

povstalecké skupiny nebudou klást odpor, ale spíše se budou snažit o ústup (Ibid). 

Pokud bylo cílem operace tyto skupiny eliminovat, bylo nutné je zničit dříve, než se jim 

povede stáhnout do hor nebo rozptýlit mezi civilisty (Ibid). Druhým pilířem bylo 

přenesení hlavních bojových úkolů na pozemní síly, které ovšem měly mít k dispozici 

dostatečnou palebnou a vzdušnou podporu. Hlavní roli v nastávající operaci měly mít 

pozemní síly převážně díky novému trendu ve francouzské armádě. Ten vycházel 

z přesvědčení, že pouze boots on the grand mohou zajistit obsazení a kontrolu dobytého 

území, nikoliv pouze jeho destrukci, jakou mohly působit vzdušné údery (Ibid, s. 12). 

Jeden z významných francouzských vojenských teoretiků, generál Desportes, zastává 
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názor, že sen o vedení úspěšných vojenských operací z bezpečné vzdálenosti, tedy 

převážně z kokpitů letounů, se čím dál více rozplývá. Dodává k tomu, že „pokud chcete 

získat kontrolu, musíte být fyzicky přítomní na místě, kde krize vznikla, rozrostla se a též 

byla rozhodnut - tedy na zemi (Ibid, s. 10)“. Stejný názor zastávali i vojenští plánovači 

operace Serval, která z tohoto důvodu sázela v první řadě na nasazení menších, vysoce 

mobilních pozemních jednotek. 

  K naplnění rychlostních požadavků tedy bylo nutné využít relativně malé a 

vysoce mobilní jednotky, které budou schopny povstalce úspěšně stíhat a ničit. Právě 

z tohoto důvodu přijala francouzská armáda během operace Serval koncept 

autonomních taktických skupin (Shurkin, 2014, s. 27), které měly dvě úrovně: 1. SGTIA 

(Combined Arms Tactical Subgroups) – jedná se o základní typ jednotky francouzských 

pozemních sil. SGTIA se skládá ze 4 čet (3 pěchotních nebo motorizovaných a 1, 

zpravidla ženijní), podpůrných elementů a velitelské jednotky na úrovni roty. SGTIA 

velí dva kapitáni, kdy jeden je odpovědný za palebnou podporu. V případě nutnosti 

může být SGTIA rozšířena až na velikost 8 čet. Velikost SGTIA je obvykle 200 mužů, 

kteří mají k dispozici obrněná vozidla, dělostřeleckou baterii a leteckou podporu; 2. 

GTIA (Combined Arms Tactical Groups) – rozdíl oproti SGTIA je v tom, že na místo 

čet je tvoří roty. Je složena opět na principu 3/1 jako SGTIA. Obvykle je tvořena 

přibližně 850 muži, kteří mají k dispozici rotu lehkých tanků, dělostřeleckou jednotku 

s dvěma 155mm houfnicemi a čtyřmi 120mm minomety a vzdušnou podporu. Výhoda 

těchto taktických skupin tkví v jejich autonomnosti. Velitelé SGTIA a GTIA dokážou 

plnit operační úkoly velmi flexibilně a reagovat na bojové situace efektivně. Vojáky, 

kteří v těchto menších skupinách operují, lze také lépe integrovat do ad hoc jednotek, 

neboť ty opět tvoří SGTIA nebo případně GTIA (Shurkin, 2014, s. 27-31). 

 Páteř francouzských pozemních sil v Mali představovalo více jak 300 obrněný 

pěchotních vozidla VBL, VAB a VBCI, 21 lehkých tanků AMX-10RCR a 4 samohybné 

155mm houfnice CAESAR (Ibid, s. 36). Jelikož pozemní jednotky měly za úkol 

obsazovat z jihu všechna území držená povstalci, prošly tyto stroje těžkou zatěžkávací 

zkouškou, neboť byly v neustálém pohybu. Řada z nich během několika týdnů zvládla 

stovky kilometrů dlouhé přesuny v extrémních podmínkách bez možnosti návratu na 

základnu a provedení oprav (Ibid, s. 36). Stroje tak byly využívány na samém okraji 

jejich technických možností. Krom pozemní techniky měly protipovstalecké síly 

k dispozici vzdušné síly. Ty byly tvořeny 6 lehkými vrtulníky Gazelle, 6 lehkými 
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bojovými vrtulníky Tiger, 11 těžkými transportními vrtulníky Puma a 6 stíhačkami 

Mirage 2000R (Ibid, s. 36).  Do bojů se zapojilo také několik strojů nigerijské armády. 

  

4.5. Hodnocení protipovstalecké operace 

 Operace byla z vojenského hlediska velmi úspěšná. Podařilo se jí ve velmi 

rychlém čase dosáhnout všech cílů, které jí byly vytyčeny, tedy zastavení postupu 

povstalců, jejich eliminace a obnovení kontroly nad ztracenými oblastmi. Od ledna do 

dubna (v tomto měsíci kromě sporadických útoků jednotlivců již nedošlo k větším 

střetům) se podařilo protipovstaleckým silám eliminovat pravděpodobně 400 až 500 

ozbrojenců povstaleckých a islamistických skupin (Boeke, 2015, s. 801). Francie pro 

operaci Serval vyhradila 94 milionů dolarů (Weiss, 2014, s. 897) a nasadila ve vrcholu 

operace přes 4000 vojáků, podpořených několika stovkami dalších z afrických zemí 

(Boeke, 2015, s. 814). Ztráty této koalice byly poměrně nízké, na straně Francie to bylo 

5 zabitých v období od ledna do konce dubna 2013, největší ztráty po tvrdých horských 

bojích měl Čad, jenž ztratil více jak 30 svých vojáků. (Cline, 2013, s. 629; Shurkin, 

2014, s. 25). Povstalecké skupiny byly vojensky zcela eliminovány a jejich zbylí 

členové, kteří nepadli nebo nebyli zajati, uprchli do okolních zemí, převážně pak Libye 

a Mauretánie (Tramond-Seigneur, 2014, s. 84). V květnu začalo stahování 

francouzských vojáků z Mali, kdy však kontingent čítající 2000 zůstal v zemi, aby 

podpořil misi OSN MINUSMA vedenou africkými zeměmi. Operace Serval oficiálně 

skončila 15. června 2014, kdy však od května 2013 docházelo pouze k ojedinělým 

útokům (Spet, 2015, s. 73). Přesto, že vojensky byly islamistické skupiny 

marginalizovány, nelze tvrdit, že z Mali po intervenci zcela zmizely a pro zemi 

představují na dále velkou bezpečnostní hrozbu. 

 Důvodů úspěchu operace Serval je několik. V první řadě se ale mezi ně řadí 

rychlost a preciznost, s jakou byla vedena. Francouzští vojáci dokázali spolu s jejich 

africkými spojenci bleskovou a rozhodnou ofenzivou zcela zaskočit a z velké části 

zničit ozbrojené skupiny dříve, než se jim podařilo stáhnutí do obydlených oblastí a 

nedostupného terénu. K tvrdším bojům v extrémních podmínkách sice došlo, nicméně i 

během něho dokázaly protipovstalecké síly udržet iniciativu a dosáhnout tak cílů celé 

mise. Velký vliv na úspěšnost intervence měla nejenom vojenská strategie, materiální a 

kvantitativní převaha, ale také citlivé taktické kroky Francouzů, jako bylo například 

navázání spolupráce s MNLA a širší zapojování afrických jednotek při osvobozování 
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bašt povstalců (Spet, 2015, s. 73). Proto se pravděpodobně Francouzům podařilo udržet 

si u obyvatel Mali vysoký kredit, a to i v případě, že se jednalo o obyvatelstvo severních 

částí země, které mělo k tuarégskému povstání z roku 2012 spíše pozitivní vztah. Díky 

tomu protipovstalecká koalice byla při obsazování dříve islamisty držených měst a částí 

země vítána jako skutečný osvoboditel (Wing, 2016, s. 65). I přesto, že je budoucnost 

Mali velmi nejistá, operací Serval se podařilo zabránit zhroucení země, což by mělo za 

následek vznik dalšího safe haven pro sahelské teroristické skupiny, které dnes 

v regionu mají významné těžiště svého působení.  
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5. Komparace vojenských zásahů 

V předcházejících třech kapitolách jsem se snažil co nejkomplexněji popsat 

mnou vybrané protipovstalecké operace. Nyní provedu vzájemnou komparaci, během 

které budu hledat odpověď na mou výzkumnou otázku, tedy „Jakým způsobem se vyvíjí 

vojenská strategie států NATO v misích proti nestátním násilným aktérům?“ Porovnávat 

budu za 1. nestátní násilné aktéry, proti kterým byly operace vedeny, za 2. prostředí, ve 

kterém se uskutečnily, za 3. druh nasazené bojové techniky protipovstaleckých sil a za 

4. jejich strategii. Stručné schéma komparace je v příloze 9. 

 

5.1. Nestátní násilní aktéři 

Intervence OSN v Somálsku měla za cíl oslabit či eliminovat dva druhy 

násilných nestátních aktérů. První z nich tvořily kriminální skupiny a takzvaní sobels, 

kteří přestavovaly v počátcích somálské mise hlavní bezpečnostní hrozbu a překážku ve 

stabilizačních a humanitárních aktivitách. Během období UNITAF se podařilo činnost 

těchto skupin významně omezit a bezpečnostní situaci v Somálsku stabilizovat. 

Postupem času však začali reálné riziko představovat somálští warlordi, big men a clan 

chiefs, kteří tvoří onu druhou skupinu NNA. Ta se dostala do konfliktu s mezinárodními 

jednotkami v průběhu roku 1993 a zůstala v těžišti protipovstaleckých operací až do 

jejich praktického ukončení v říjnu 1993.  V Afghánistánu a Mali násilní nestátí aktéři 

podle typologie zahrnovali hned několik kategorií najednou, a to rebely, clan chiefs a 

big men, teroristické a kriminální skupiny. Ve všech třech případových studiích se NNA 

primárně orientovali na teritoriální zisky a politické cíle, přičemž k nim používali jak 

fyzické násilí, tak psychologický nátlak. Povstalecké skupiny v Mali konfliktem 

s malijskými státními orgány usilovaly o změnu politického statutu quo, zatímco NNA 

v Afghánistánu a převážně Somálsku se pomocí útoků na stabilizační snahy 

intervenujících sil snažili své postavení udržet a posílit. 

 

5.2. Prostředí vojenských zásahů 

Všechny tři vybrané zásahy mají společné, že probíhaly v zemích s extrémním 

povrchem a klimatem: intervence v Somálsku operovala v  subsaharských pouštích a 

těžce dostupných oblastech a městech, v případě malijské mise v saharských pouštích a 

horách severního Azawadu. Mise ISAF se musela také vyrovnat s vysokohorským 

charakterem Afghánistánu, který tvoří pohoří Hindúkuš. Hlavní protipovstalecké 
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aktivity ISAF v Afghánistánu sice probíhaly v níže položených oblastech převážně 

kolem řeky Hilmand, nicméně ty byly z důvodu extrémně špatné infrastruktury také 

velmi těžko dostupné. Z pohledu vedení vojenských operací byly nejvýhodnějším 

prostředím, a to i přes tropické klima, pouštní oblasti v Mali. Ty umožňovaly rychlé 

přesuny a efektivní vzdušné údery, které by hornatější či zalesněný terén omezoval. 

 

5. 3. Nasazené síly 

Společným znakem vybraných zásahů je jejich multinacionální charakter, který 

byl určující pro složení jejich sil a také ovlivňoval jejich využití. Mnohonárodnostní 

složení se ukázalo v Somálsku a Afghánistánu jako problematické, neboť mezi 

zapojenými zeměmi panovaly značně rozdílné názory o charakteru a cílech misí. To 

následně značně limitovalo i počet vojáků a objem nasazené techniky. Mise UNOSOM 

II a ISAF trpěly v rozhodujících chvílích kritickým nedostatkem sil, které byly nutné 

k efektivním bojovým operacím proti nestátním aktérům a které nemohly být nahrazeny 

pouze existencí materiální a technologickou převahy. Tu totiž povstalci mohli díky 

guerillové taktice a asymetrickému vedení konfliktu úspěšně vyvažovat, nehledě na 

fakt, že s prodlužováním konfliktu se dařilo povstaleckým skupinám získávat a 

efektivně využívat stále sofistikovanější zbraně, které dále oslabovaly technologickou 

převahu protipovstaleckých sil. Důkazem budiž schopnost sestřelovat vrtulníky 

Američanů během mise UNOSOM II, ale také využívání dálkově odpalovaných 

výbušných zařízení Somálsku a Afghánistánu, které dokázala ničit i vyspělou bojovou 

techniku. 

 Oproti misím v Somálsku a Afghánistánu dokázala Francouzi vedené operace v 

Mali díky momentu překvapení a své rychlosti snížit výše uvedená rizika na minimum. 

Vůdčí role Francouzů během operace Serval by se sice dala srovnat s vedoucí úlohou 

Spojených států jak v UNOSOM, tak ISAF, nicméně Francouzům se podařilo vyvarovat 

se nejednotnosti, která trápila zbylé mise. Dále také dokázali rychle nasadit a udržet 

dostatečný počet pozemních sil, který umožnil bleskový postup a efektivní potírání 

povstaleckých skupin. Je však nutno dodat, že oproti Somálsku a Afghánistánu byl 

počet bojovníků povstaleckých skupin v Mali významně menší. 
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5. 4. Strategie vojenských zásahů 

Z komparace zásahů a jejich strategií vyplývá, že skutečně došlo k vývoji 

strategie ve vztahu role pozemních a vzdušných sil. Během somálské protipovstalecké 

operace byly ozbrojené zásahy omezeny převážně na vzdušné údery proti strategickým 

cílům a na ad hoc aktivity speciálních sil a týmů rychlé reakce, ovšem k obsazování 

území povstalců nedocházelo. Bez tohoto omezování povstaleckého teritoria však 

zásahy mohly mít pouze dočasný účinek, neboť povstalci byli v oblasti dále přítomní a 

aktivní. To se přesně ukázalo během léta 1993, kdy mezinárodní síly pod vedením 

Spojených států nebyly ani přes vzdušné a pozemní údery schopny efektivně snižovat 

četnost útoků ozbrojených skupin. V období po somálské intervenci začaly země NATO 

hledat účinný způsob vedení COIN zásahů, kdy postupem času přijaly přístup Clear-

Hold-Build. Ten přestavoval posun, neboť podle něj je možné dosáhnout úspěchu 

v COIN operacích jen v případě, že se podaří obsazovat a udržet povstalecké teritorium. 

Již během misí OEF a ISAF v Afghánistánu je CHB strategie přijeta, což dokazuje úsilí 

protipovstaleckých sil o stabilizaci a o působení bezpečnostních sil v oblasti 

s přítomností povstalců. V rámci CHB samozřejmě roste význam pozemních sil, protože 

pouze ze vzduchu jde kontrolovat určitou oblast jen stěží. Bohužel, kvůli velmi 

omezenému počtu osob mise ISAF se dařilo princip CHB naplňovat jen velmi omezeně. 

Teprve v okamžiku, kdy mise ISAF dostala k dispozici větší vojenský kontingent, dařilo 

se poměrně úspěšně limitovat přítomnost a aktivity násilných nestátních aktérů 

v kritických oblastech jižního Afghánistánu.  

 Význam boots on the ground byl zcela určující pro francouzskou operaci Serval 

v Mali. Hlavní bojové aktivity byly vedeny pozemními silami, jejichž úkolem bylo 

zničení povstaleckých skupin, obsazení a udržení jejich teritoria. Během Servalu sice 

svůj význam měly i vzdušné síly, jejich role byla však podpůrná. Jejich úkolem byla 

vzdušná podpora jednotek na zemi, provádění výsadků a průzkum. Oproti tomu vojáci 

na zemi udržovali těsný kontakt s nepřítelem, aby zabránili jeho strategickému ústupu 

nebo ukrytí se v obydlených a nepřístupných oblastech, ale také aby díky němu zamezili 

civilním obětem kvůli nepřesným úderům vzdušné a palebné podpory. Díky tomu se 

podařilo způsobovat povstaleckým skupinám těžké ztráty, zároveň také omezit obětem 

z řad civilistů. 

Odpovědí na výzkumnou otázku tedy je, že zatímco role pozemní sil operace 

během somálské intervence byla značně omezena, postupným vývojem došlo 
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k opačnému trendu, neboť význam pozemních jednotek významně rostl během mise v 

Afghánistánu, aby se stal klíčovým v době intervence v Mali. Vzdušné síly jsou 

v mnoha ohledech nenahraditelnou součástí všech vojenských operací, tedy i 

protipovstaleckých zásahů, jejich bojová role je ale spíše podpůrná. To, že jde skutečně 

o vývojový posun, dokazují rozhovory s francouzskými veliteli operace Serval, neboť ti 

v nich zcela otevřeně uváděli, že se při plánování a v průběhu operace snažili vyvarovat 

strategických chyb, které nastaly v afghánské misi (Shurkin, 2014, s. 10-12) 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se vyvíjela strategie vojenských 

zásahů zemí NATO proti nestátním násilným aktérům. Výzkumná otázka zněla: Jakým 

způsobem se vyvíjí vojenská strategie států NATO v misích proti nestátním násilným 

aktérům? Na základě analýzy jednotlivých případových studií a jejich následné 

komparace jsem došel k závěru, že hlavní vývoj nastal ve vztahu mezi pozemními a 

vzdušnými silami. Oproti mé hypotéze, která předpokládala sílící roli těch vzdušných, 

se skutečný trend se jeví jako zcela opačný, což dokazuje srovnání intervencí 

v Somálsku, Afghánistánu a Mali. V prvně uvedené se pozemní jednotky soustřeďovaly 

primárně na zabezpečování zásobovacích tras a na ad hoc zásahy proti ozbrojeným 

skupinám, územní expanze napříč povstaleckým územím však byla téměř nulová. 

Během UNOSOM II a USFORSOM byly významně nasazovány vzdušné síly, složené 

z bojových vrtulníků a bitevních letounů. Jejich údery sice dokázaly povstalcům 

způsobovat ztráty a dočasně je oslabovat nebo paralyzovat, k vytlačování ozbrojenců 

z jejich území však nedocházelo.  

V letech po somálské intervenci země NATO začaly přijímat novou strategii 

COIN tvořenou na principu Clear-Hold-Build. Jejím myšlenkový základ tvořilo 

přesvědčení, že pozemní operace a obsazování povstaleckého území jsou podmínky 

nutné k úspěšné COIN. CHB strategie se stala součástí misí ISAF a OEF 

v Afghánistánu, kde ale byla často limitované nedostatečným stavem jejich sil. To 

představovalo jeden z důvodů, proč se v letech 2007 a 2008 velení ISAF orientovalo 

spíše na taktiku clear-and-sweep (koncentrované útoky s rychlými ústupy) a na vzdušné 

údery proti vedoucím představitelům povstalců. Tento přístup byl nicméně 

problematický, neboť nedokázal povstalcům zabránit v rozšiřování na další území. 

Teprve s nasazením významnějšího počtu vojáků po roce 2009 a s opětovným přijetím 

CHB strategie se podařilo v problematických jižních provinciích Afghánistánu úspěšně 

oslabovat vliv povstalců a vytlačovat je z oblastí jejich působení. 

 Zkušenosti z Afghánistánu přímo ovlivnily přípravy intervence v Mali. Dík nim 

francouzská armáda přijala koncept protipovstaleckých operací vedených pozemními 

silami, podle kterého byla naplánovaná operace Serval. Během ní byla důsledně 

dodržována CHB strategie vedená pozemními jednotkami, zatímco role vzdušných sil 

byla silně podpůrná. Jejím hlavním úkolem byl převážně transport osob a zásob a 

palebná podpora, kdy tíha protipovstalecké operace však zůstávala právě na vojácích na 
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zemi. Díky silnému tlaku na nepřítele a těsnému kontaktu s ním se v Mali podařilo 

úspěšně potlačit a eliminovat povstalecké skupiny. 

Podle zaznamenaného vývoje se dá usuzovat, že orientace směrem k pozemním 

silám a jejich efektivnímu využití bude signifikantní v budoucích protipovstaleckých 

operacích. Znovu použiji slova francouzského generála Desporta, který tvrdí, že „pokud 

chcete získat kontrolu, musíte být fyzicky přítomní na místě, kde krize vznikla, rozrostla 

se a též byla rozhodnut - tedy na zemi (Shurkin, 2014, s.10)“. Vojenské zásahy 

v Somálsku, Afghánistánu a Mali jeho názor potvrzují, neboť úspěšné byly 

protipovstalecké operace teprve tehdy, kdy došlo k nasazení většího počtu pozemních 

jednotek, které začaly operovat v oblasti kontrolovaných povstalci. Překvapivým 

zjištěním byla skutečnost, že vliv technických inovací byl spíše vedlejší. Oproti 

somálské intervenci sice měly mise v Afghánistánu a Mali k dispozici modernější 

komunikační technologie a také bezpilotní letouny a drony, nicméně jejich skutečný 

vliv byl spíše druhořadý. Jak vzdušná a pozemní technika byla druhově ve všech třech 

případových studiích téměř totožná
18

.  
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Příloha č. 9: Komparace vybraných protipovstaleckých zásahů (tabulka) 

Operace 

vedoucí země 

Místo a doba 

působení 

Cíl mise Maximální 

počet osob 

NNA a počet 

jejich 

bojovníků 

UNOSOM I a II 

USA 

Somálsko 

duben 1992 až 

březen 1995 

- zastavení hladomoru 

- bezpečnostní 

stabilizace země 

- oslabení násilných 

nestátních aktérů 

UNOSOM I 

přes 37 tisíc 

vojáků, 

UNOSOM II 29 

tisíc vojáků 

USC/SNA (10 tisíc) 

Mahdi (až 8 tisíc) 

SPM/SNA (2 tisíce) 

SNF (neznámý) 

ISAF 

USA 

Afghánistán 

prosinec 2002 

až prosinec 

2014 

- bezpečnostní 

stabilizace země po 

svržení režimu 

Talibanu 

- budování místních 

bezpečnostních složek 

- eliminace povstalců 

- rekonstrukční 

projekty v zemi 

přes 130 tisíc 

vojáků z 51 

zemí 

Taliban (až 40 tisíc) 

Hizb i Islami 

Al-Kaida 

Operace 

Serval 

Francie 

Mali 

leden 2013 až 

červen 2014 

- zastavení 

rozšiřujícího povstání 

- znovuzískání kontroly 

nad územím dobytým 

povstalci 

- stabilizace země 

- eliminace NNA 

přes 4 tisíce 

Francouzů a 

kolem 6 tisíc 

vojáků 

z afrických zemí 

AQIM (až 3 tisíce) 

MNLA (asi 1 tisíc) 

Ansar Dine 

(několik stovek) 

 

 

 

 


