
▲ Český PRT rozdal 
dvacet solárních sušáren 
na ovoce a pro představitele 
místních zemědělských 
družstev uspořádal školení, 
jak sušárny využívat. Jedna 
sušárna pojme najednou 
minimálně 20 kilogramů 
ovoce nebo zeleniny. 
Asistence při zpracování 
zemědělských produktů je 
obsažena i v takzvaném 
provinčním rozvojovém 
plánu, který byl vypracován 
komunitami v Lógaru. 
Foto: Karla Štěpánková

Součástí sklepů pro uskladnění ovoce 
a zeleniny jsou solární panely, které 
zajišťují energii pro pohon ventilace, 
osvětlení a dalších zařízení. Každý ze tří 
dosud dokončených sklepů může pojmout 
více než deset tun ovoce nebo zeleniny. 
Foto: Iva Zímová ▼

Česká republika pomáhá 
afghánskému lidu v roz-
voji země a zajišťování 
stabilního prostředí 
Více než dvacet pět let bojů a násilností zdevastovalo 
afghánskou ekonomiku i společnost. Přesto, že Táli
bán od roku 2001 v zemi už nevládne, je afghánská 
infrastruktura stále v troskách a polovina obyvatel 
žije pod hranicí chudoby. Česká republika se zapojila 
do boje proti chudobě a terorismu formou podpory 
ekonomického růstu, asistencí při vytváření efek
tivní a representativní vlády, a utvářením prostředí, 
které omezí předpoklady pro podporu terorismu. 

Na pozvání afghánské vlády a pod záštitou man
dátu OSN působí v Afghánistánu 26 provinčních 
rekonstrukčních týmů (PRT), které pomáhají 
demokraticky zvolené afghánské vládě rozšířit její 
pravomoc a zajišťovat stabilitu i základní služby pro 
její občany. Česká republika převzala od roku 2008 
odpovědnost za provinční rekonstrukční tým ve vý
chodoafghánské provincii Lógar. Český tým pracuje 
na vojenské základně Shank v Lógaru, který byl, přes 
blízkost hlavního města Kábulu a relativně snadnou 
dostupnost, dlouho opomíjenou provincií. O to 
více nyní vyžaduje zvýšenou podporu a asistenci.

PRT tvoří jak civilisté, tak vojáci Armády České re
publiky, kteří zajišťují bezpečnost civilního týmu. Ten 
v sobě zahrnuje stavební inženýry, odborníky na trva
le udržitelný rozvoj, zemědělství, bezpečnost či média. 
Civilní experti spolupracují s klíčovými aktéry v pro
vincii na širokém spektru aktivit a rekonstrukčních 
a rozvojových projektů, které mají dopad jak ve střed
nědobém časovém horizontu, tak z hlediska dlouho
dobého rozvoje provincie. Z nutnosti reagovat na oka
mžité a naléhavé potřeby, kterým čelí obyvatelé Lógaru, 
realizuje PRT také takzvané projekty rychlého dopadu.

PRT pomáhá snižovat  
chudobu
• Afghánistán se potýká se čtyřicetiprocentní 
nezaměstnaností a více než polovina Afghánců žije 
pod hranicí chudoby, tedy za méně než jeden dolar 
na den. Téměř tisíc lidí žijících v Lógaru si každý 
den vydělá minimálně 4 dolary na stavbách PRT. 

• České PRT distribuuje osivo a hnojiva 
zemědělským družstvům, která sdružují více než 
6000 lidí. Kvalitnější osivo přinese zemědělcům 
v příští sklizni až třikrát větší výnosy. 

• PRT pomáhá farmářům se zpracováním 
zemědělské produkce. 900 členů zemědělských 
družstev využívá solární sušárny a baličky, 
díky kterým bude jejich produkce kvalitnější, 
a budou ji prodávat s větším ziskem.

• Zemědělským družstvům byly v roce 2008 
předány čtyři sklepy na uchovávání ovoce 
a zeleniny, které jim umožní prodat jejich 
produkci v době, kdy se ceny na trhu zvýší.

• PRT připravuje výstavbu sběrných center 
na mléko a distribuci 1520 konví, které zvýší hy
gienické standardy konečných mléčných výrobků. 

PRT podporuje 
vzdělávání v Lógaru
• Téměř 12 000 dětí bude v roce 2009  
chodit do škol opravených českým PRT.

• PRT postavilo školu pro 800 dětí a staví 
sedm dalších základních a středních škol.

• V místě, kde se dívky učí pouze v mešitě  
a soukromých domech, staví PRT dvě dívčí školy.

• PRT opravilo a vybavilo také dívčí 
školu vypálenou povstalci.

PRT posiluje místní vládu 
a bezpečnost
• Afghánští policisté jsou v provincii Lógar nej
častějším terčem útoků povstalců a protivládních 
skupin. PRT opravuje pět policejních stanic podél 
hlavní silnice z Kábulu. Lépe vybavená kontrolní 
stanoviště se stanou bezpečným zázemím pro policisty.

• Na základě žádosti afghánského Ministerstva 
spravedlnosti financuje PRT výstavbu moderního 
nápravného zařízení s kapacitou téměř 200 osob.

• PRT staví výcvikové a školící centrum 
pro afghánskou národní policii.

• Stavba ochranných zdí kolem distriktních 
center v Baraki Barak a Mohammad Agha 
zvýší bezpečnost místní samosprávy.

• Také vojáci Afghánské národní armády 
jsou často terčem útoku povstalců, přesto 
jim chybí i základní vybavení. PRT dodalo 
afghánské armádě působící v Lógaru léky.

• Velká část úmrtí policistů v Afghánistánu je způso
bena vykrvácením. Prostředky první pomoci a školení 
na jejich používání by měly počty úmrtí snížit.

PRT se podílí na zlepšování 
zdravotní péče v Lógaru 
• Ve spolupráci s afghánskou neziskovou or
ganizací dodalo české PRT sedm sanitek pro 
svoz nemocných z těžko přístupných oblastí.

• PRT staví dvě nové lůžkové budovy v dis
triktních nemocnicích. Navýší se tak kapa
cita, takže nemocní už nebudou muset být 
umisťováni ve stanech a na chodbách.

• PRT pomáhá se zásobováním 
zdravotnických center po celé provincii. 

PRT pomáhá v dalších 
oblastech 
• V provincii Lógar se živí téměř 80 procent 
obyvatel zemědělstvím. Vzhledem k tomu, že 
většina obdělávané půdy je uměle zavlažovaná, 
je efektivní hospodaření s vodou klíčové. PRT 
renovuje zavlažovací systémy v provincii. 

• České PRT se podílí na geodetickém zamě
ření a technické dokumentaci pro stavbu 150 
kilometrů silnic, které napojí špatně dostupné 
vesnice na hlavní tah do Kábulu. Opravy bude 
realizovat Armáda Spojených států. Dostupnost 
odlehlých oblastí zvýší i stavba dvanácti mostů.

• PRT opravuje jedinou funkční 
přehradu v provincii.

• PRT podporuje nezávislá média v provincii.

Více informací: www.prtlogar.cz

Ministerstvo zahraničních věcí▲ Civilní odborníci z českého PRT diskutují se stařešiny z distriktu Chuši potenciální 
rozvojové projekty. Pravidelná setkání s volenými i neformálními představiteli Lógaru tvoří 
základ práce civilního rekonstrukčního týmu v Lógaru. Foto: Karla Štěpánková 

„Když jsem sušil ovoce 
a zeleninu na zemi, tak 
se vždy část produkce 
zkazila, protože byla 
špinavá nebo napadená 
plísněmi. Pokud budou 
rozinky čisté, budu 
je moci prodat až 
za třikrát vyšší cenu.“ 
Said Šáh (44), farmář 
z vesnice Naušar, 
provincie Lógar.

Česká republika  
přispívá ke stabilizaci  
a rozvoji Afghánistánu

www.prt logar.cz



▲ Téměř 12 000 dětí, které se dnes učí v  nevyhovujících podmínkách pod širým nebem, bude v roce 2009 chodit do škol 
opravených českým PRT. Foto: Karla Štěpánková

◀ Každému projektu předchází průzkum 
v terénu a konzultace, jak s afghánským 
ministerstvem školství, tak s komunitou 
v konkrétní obci. Český PRT staví v provincii 
Lógar sedm základních a středních škol.  
Foto: Karla Štěpánková

Podobně jako afghánská policie nebo armáda, 
také centra místní správy, se stávají častým terčem 
povstalců. Ochranná zeď kolem distriktního centra 
v Mohammad Agha zvýší bezpečnost oficiálních 
představitelů Lógaru. Český PRT postavil několik 
kilometrů zdí také kolem policejních stanic, škol 
a dalších distriktních center v provincii Lógar.  
Foto: Karla Štěpánková ▶

Český PRT slavnostně předal 
zemědělskému družstvu ve vesnici 
Kolangar v Lógaru speciální sklep 
na uchování ovoce a zeleniny. Stavba 
bude sloužit dvěma stovkám zemědělců 
z kolangarského zemědělského družstva. 
Foto: Iva Zímová  ▶

◀ Stavební inženýr PRT Petr Kavka probírá 
s vedením školy ve vesnici Babus rekonstrukci 
a dostavbu základní chlapecké školy. Stavební 
a rekonstrukční projekty jsou realizovány 
afghánskými firmami a klíčové je i zapojení 
obyvatel z dané komunity.  
Foto: Karla Štěpánková

▲ Na stavbě jezu Sheir Afghan našlo práci padesát lidí 
a každý z nich si vydělal minimálně čtyři dolary denně. 
Opravený jez byl předán v listopadu 2008 afghánskému 
ministerstvu vodního hospodářství a umožní stovkám 
farmářů v Lógaru lépe hospodařit s vodou.  
Foto: Karla Štěpánková

„Naši lidé jsou rádi, že nám PRT pomáhá 
a jsme připraveni pomáhat stavebním firmám 
a organizacím, které implementují projekty.“ 
Abdul Hakim, předseda Provinční rady Lógaru.

„Nedostatek škol je náš 
největší problém. Dal-
ším vážným problémem 
je bezpečnost. Někteří 
lidé nechtějí, aby se naše 
země rozvíjela nebo aby 
do škol chodily dívky.“ 
Kamaludin Zadran,  
ředitel Školského úřadu 
v provincii Lógar.


