
Veterinární medicína 
PRT podporuje lógarské veteri-
náře a provádí osvětové kampaně 
proti nebezpečným chorobám.

Zemědělství
Český PRT rekonstruuje sběrny 
mléka v provincii: vyšší kvalita 
mléka znamená i vyšší výnosy 
pro zemědělce.

Voda 
Odbahnění a obnova přehra-
dy Surchab je vůbec největším 

projektem českého PRT. 

Zdravotnictví 
Český PRT daroval lógarské pro-
vinční vládě sedm ambulantních 

vozů na převoz pacientů.

Školství 
V izolovaném distriktu Azra 
staví PRT střední školu pro více 

než 1200 afghánských studentů. 

Ženská práva 
V distriktu Chuši po-
stavil český PRT dvě 

školy pro 600 dívek.

Podpora afghánské policie a armády
PRT postavil pro afghánské policisty výcvikové 
a školící středisko, každý rok v něm zdokonalí 
své znalosti 600 policistů.

Rozvoj infrastruktury
Most ve vesnici Pol-e Qandahárí 
je jedním z 11 mostů, které český 

PRT opravil. 

Média
Český PRT dodal tech-

nické vybavení rozhlaso-
vé stanici Millie Paygham.
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Priorita
Hlavní cíl
Současný stav —
Příspěvek České republiky —

Česká republika pomáhá
afghánskému lidu v rozvoji země 
a zajišťování stabilního prostředí

Více než 25 let bojů a násilí se výrazně podepsalo na afghánské 
ekonomice, státní správě, infrastruktuře, školství či zdravotní péči. 
Přestože Tálibán od roku 2001 v zemi už nevládne, je afghánská 
infrastruktura stále v troskách a polovina obyvatel žije pod hra-
nicí chudoby. Česká republika se zapojila do boje proti chudobě 
a terorismu skrze podporu ekonomického růstu, asistenci při 
vytváření efektivní vlády, a utváření prostředí, které omezí předpo-
klady pro podporu terorismu.
Na pozvání afghánské vlády a pod záštitou mandátu OSN působí 
v Afghánistánu v rámci mise NATO ISAF celkem 26 provinčních 
rekonstrukčních týmů (PRT). Jejich cílem je posílení autority vlády 
a pomoc při zajišťování bezpečnosti, stability a základních služeb. 
Česká republika převzala v březnu 2008 odpovědnost za provinční 
rekonstrukční tým ve východoafghánské provincii Lógar.
PRT tvoří civilní odborníci Ministerstva zahraničních věcí a vojáci 
Armády České republiky, kteří zajišťují bezpečné prostředí pro 
realizaci rekonstrukčních projektů. Členy civilního týmu jsou sta-
vební inženýři, odborníci na rozvoj, zemědělství, bezpečnost, média 
a veterinární medicínu. Experti spolupracují s provinční vládou, 
radami starších (šúrami) a dalšími představiteli komunit na posilo-
vání jejich kapacit prostřednictvím vzájemné spolupráce na širokém 
spektru projektů, které mají dopad jak ve střednědobém časovém 
horizontu, tak z hlediska dlouhodobého rozvoje provincie. 
Rekonstrukce se soustředí do tří hlavních priorit, které vychá-
zejí z rozvojových dokumentů vytvořených afghánskou vládou: 
Afghánské národní rozvojové strategie (ANDS) a Afghanistan 
Compact. Jedná se o:

1. Podporu správného vládnutí a zvyšování bezpečnosti.
2.  Socioekonomický rozvoj s cílem snižování chudoby a po-

silování ekonomické soběstačnosti. zejména v sektoru 
zemědělství a rekonstrukce zavlažovacích systémů.

3.  Podporu afghánské vládě v zajišťování základních služeb 
pro své obyvatele, zejména v sektorech rozvoje školství, 
obnovy infrastruktury a zdravotnictví.

Tyto priority PRT naplňuje zejména projekty v sektorech podpory 
afghánské policie a armády, rozvoje zemědělství a veterinární 
medicíny, rekonstrukcí škol, nemocnic, zavlažovacích systémů a in-
frastruktury, podpory ženských práv a rozvoje nezávislých médií.  

V rámci rozvojové strategie PRT dodržuje zásady směřující k:. 
– udržitelnosti. PRT podporuje schopnost místních komunit 
starat se trvala o vybudované stavby. Proto PRT respektuje 
místní autority a diskutuje projekty ve všech fázích s místní vlá-
dou i se zástupci komunit (tzv. šúrami, neboli radami starších).

– posilování provinční vlády. Civilní experti vždy spolupracují 
s provinčními úřady, čímž posilují místní vládu, důvěru obyva-
tel v ní a v její schopnost zajistit jim základní služby. 
– budování stabilní ekonomiky. Zadáváním zakázek místním 
firmám, využíváním místních dodavatelů a místní pracovní síly 
buduje PRT kapacity firem a zároveň podporuje hospodářskou 
stabilitu v provincii.
– dlouhodobému efektu. PRT preferuje dlouhodobá řešení 
před krátkodobým efektem (přednost má například oprava 
školy před dodáním provizorního stanu, ve kterém by se děti 
mohly učit).
– transparentnosti. Během výběru a udílení zakázek PRT 
postupuje dle jasně daných pravidel a zcela průhledně tak, aby 
nevzniklo podezření ze zaujetí k jakékoli fyzické či právnické 
osobě. Tímto jednáním se zároveň nastavují standardy etického 
chování v afghánském tržním prostředí. 

Podpora správného vládnutí 
a zvyšování bezpečnosti.

Posílení kapacit provinční vlády, mimo jiné i směrem k respekto-
vání základních lidských práv, a podpora akceschopnosti bezpeč-
nostních složek jako základní předpoklad pro odchod koaličních 
vojsk z Afghánistánu.

Nestabilní prostředí souvisí s trhlinami v systému justice a práv-
ního státu, ale i s fungováním bezpečnostních sil:

 V zemi chybí mechanismy vymahatelnosti práva, fungující  —
soudy i kapacity v káznicích.
 Afghánská národní policie (ANP) postrádá základní vybavení  —
a důstojné zázemí pro výkon služby.
 Většina policistů neumí číst a psát a neovládá základy sebeo- —
brany a zacházení se zbraní.

 PRT opravil pět policejních základen na hlavní lógarské silnici  —
z Kábulu pro  80 afghánských policistů.
 Další tři kontrolní a pozorovací stanoviště pro ANP vzniknou  —
v roce 2010.
 PRT postavil pro afghánské policisty výcvikové a školící stře- —
disko včetně tréninkové věže a překážkové dráhy.
 Ochranu velitelství policie v hlavním městě Pol-e Alam zajistí  —
nová ochranná zeď.
 PRT zrekonstruoval infrastrukturu na základně Afghánské  —
národní armády pro 800 příslušníků.
 PRT staví provinční vězení pro 200 osob, které bude splňovat  —
standardy Mezinárodního Červeného kříže. 

Školství.  ▲ Poté, co bude dokončena stavba střední školy 
v distriktu Azra, opraví PRT i její starou budovu. PRT pomáhá 
afghánské vládě zajišťovat pro obyvatele základní služby: přístup 
ke vzdělání, zdravotnické péči či kvalitní infrastrukturu. Všechny 
rozvojové projekty, které PRT realizuje, jsou po svém dokončení 
afghánské vládě předány. 

vodA.  ▲ Na deset měsíců získalo díky projektu opravy přehrady 
Surchab práci 145 lidí z Lógaru.  Vytváření pracovních míst pro oby-
vatele z Lógaru je jednou ze zásad práce českého týmu. PRT postavil 
či opravil pět jezů, kanálů a ochranných zdí.

Ženská PrávA.  ▲ V údolí Chuši se dívky musely učit v sou-
kromých domech či mešitách. Více než 600 z nich od roku 2009 
navštěvuje dvě zcela nové školy postavené českým PRT. Podpora žen 
je průřezovým tématem projektů českého PRT.

rozvoj infrAstruktury.  ▲ Obnova infrastruktury je pro 
afghánskou vládu kvůli vysokým nákladům jednou z největších vý-
zev současnosti. Český rekonstrukční tým provedl v Lógaru průzkum 
pro stavbu 70 kilometrů silnic. V roce 2009 také financoval rekon-
strukce 11 a stavby 3 nových mostů. 

zemědělství.  ▲ Mlékařství je zdroj obživy pro tisíce lidí v ce-
lém Lógaru. Český PRT pracuje na rekonstrukci sběren mléka v pro-
vincii: vyšší kvalita mléka znamená i vyšší výnosy pro zemědělce.

veterinární medicínA. ▲  Součástí podpory lógarského 
zemědělství jsou i projekty v oblasti veterinární medicíny. Patří mezi 
ně školení pro soukromé i státní veterináře, informační kampaně 
o nebezpečných chorobách, či dodávky vakcín proti žloutence.

zdrAvotnictví.  ▲ Systém zdravotní péče je v Afghánistánu 
postižen dlouhodobými ozbrojenými konflikty. Vedle nedostatečné 
kapacity zdravotnických zařízení jsou omezené i možnosti přepravy 
pacientů. Není výjimkou, že lidé umírají, protože se včas nedostali 
do nemocnice či k lékaři. Český PRT mimo jiné opravil 2 budovy 
nemocnic a dodal sedm vozů na převoz pacientů.

PodPorA AnA A AnP.  ▲ Posilování bezpečnosti v Lógaru je 
jednou z priorit českého rekonstrukčního týmu. Podpora projektů 
v této oblasti vychází z předpokladu, že pro rozvoj v dalších oblastech 
je bezpečné prostředí zcela nezbytné.

médiA.  ▲ Afghánská média se ještě stále potýkají s nedostatkem 
finančních prostředků i kvalifikovaných lidí. Český PRT dodal tech-
nické vybavení pro dvě lógarské rozhlasové stanice a podpořil školení 
pro 16 novinářů. Další tři absolvovali stáž ve stanici Svobodná 
Evropa v Praze.

Autorita provinční a centrální vlády plyne i z nedostatku infor-
movanosti obyvatel:

 Vládní rozhlasová stanice do roku 2009 nevysílala kvůli nedo- —
statku vybavení.
 Úřady nemají vyvinutou komunikační strategii, o jejich aktivi- —
tách se tak občané téměř nedozví. 

 PRT posiluje pozici vlády skrze mediální kampaně o rekon- —
strukčních projektech.
 16 lógarských novinářů prošlo kurzy podpořenými PRT. —
 Vládní rozhlasová stanice vysílá díky dodanému  technického  —
vybavení.
 PRT zajistilo několikatýdenní školení pro novináře z Lógaru  —
v Radiu Svobodná Evropa (RFE) v Praze. 

Situace afghánských žen je podle měřítek OSN druhá nejhorší 
na světě:

 Většina afghánských žen se za celý svůj život nedostane ani  —
jednou k lékaři.
Tisíce jich zemřou během těhotenství či při porodu. —
 Několik set lógarských žen prošlo školením rekonstrukčního  —
týmu o volbách.
 Téměř 2000 žen se zúčastnilo oslav mezinárodního dne žen  —
spojených s osvětovými kampaněmi na podporu ženských práv.
 400 žen z celé provincie získalo formou daru základní hygie- —
nické a domácí vybavení.
 Český PRT pravidelně podporuje prodejní výstavy ženských  —
výrobků. 
 Povědomí o lidských právech zvyšuje PRT skrze mediální  —
kampaně v rozhlasových stanicích. 

Socioekonomický rozvoj

socioekonomický rozvoj s cílem snižování chudoby a posilování 
ekonomické soběstačnosti.

Neustálé konflikty se podepsaly na afghánské ekonomice a na 
přístupu k pracovním příležitostem:

V zemi je až čtyřicetiprocentní nezaměstnanost. —
 Podle posledních průzkumů z roku 2003 žilo v zemi 53 procent  —
lidí pod hranicí chudoby, tedy za méně než jeden dolar na den.
 Hrubý domácí produkt Afghánistánu je 37krát nižší, než  —
v České republice. 

 PRT spolupracuje na realizaci projektů s afghánskými společ- —
nostmi a poskytuje tak práci přímo lidem z provincie Lógar.
 Každý den si více než tisíc lidí vydělá nejméně 4 dolary pro  —
sebe a své rodiny na projektech českého PRT. 

V celé provincii prakticky neexistuje žádná možnost odborného 
vzdělávání:

 Zemědělci  jsou závislí na občasných školeních, organizova- —
ných českým PRT.
 Znalosti se dědí z generace na generaci stovky let.  —
 Neznalost odborných postupů způsobuje, že farmáři nedokáží  —
plně využít potenciálu využívané půdy. 

 V hlavním městě Lógaru Pol-e Alam vyroste střední zeměděl- —
ská a mechanická škola s internátem pro 1000 studentů. 

Zemědělství je v Lógaru nejčastější formou obživy. Rozvoj sek-
toru však naráží na zásadní problémy:

 Většina farmářů nemá k dispozici základní vybavení a kvalitní  —
osiva a hnojiva.
 Používání moderních technologií zpracování produktů je  —
naprostou výjimkou, zemědělci často používají doslova středo-
věké metody.
 V provincii Lógar není žádná možnost odborného vzdělávání. —
 Kurzy a školeními od PRT prošlo v roce 2009 více než 1100  —
farmářů. 

 PRT postavil dvě sběrná centra na mléko a rozdal zeměděl- —
cům 1520 kvalitních nerezových nádob. Oba projekty výrazně 
zvyšují kvalitu mléka a tedy i zisky pro zemědělce.
 PRT postavil pět sklepů na skladování ovoce a zeleniny. Díky  —
nim mohou farmáři prodávat své produkty i v době, kdy jsou 
jejich ceny na trhu vyšší.
 PRT předal zemědělským družstvům 80 tun kvalitních osiv  —
a 150 tun hnojiv. Ta jim při sklizních přinášejí až třikrát vyšší 
výnosy.

Zisky zemědělců jsou přímo závislé na místních zdrojích vody:
 Tradiční zavlažovací systémy byly během posledních desetiletí  —
zničeny.
 Potřebné zadržování vody zajišťují většinou improvizované  —
jezy z jílu a pytlů s pískem. 

 3500 farmářů získalo přístup k vodě díky kompletní renovaci  —
Surchabu, jediné funkční přehrady v provincii.
 PRT opravil či postavil sedm jezů a zavlažovacích kanálů pro  —
6500 zemědělců.
 Opravená vodní díla jsou vybavena i informačními panely, jak  —
má komunita jez či zavlažovací kanál udržovat.

Podpora afghánské vládě v zajišťování 
základních služeb pro své obyvatele.

vybudování důvěry obyvatel v afghánskou vládu, která je jim 
schopna zajistit základní služby jako vzdělání a dostupnou zdra-
votní péči.

Vzdělávací systém je v Afghánistánu jednou z nejzanedbaněj-
ších oblastí:

Pravidelně se vzdělává jen polovina dětí. —
Jen pětina učitelů má potřebnou kvalifikaci. —
 60 procent dětí se učí ve stanech či jiných improvizovaných  —
prostorách. 

 PRT opravil, rozšířil či postavil 77 tříd v devíti základních  —
a středních školách, další tři školy staví.

Vzdělání pro ženy je oblastí, která se v Afghánistánu obnovuje 
jen velmi pomalu:

16 procent žen umí číst a psát.   —
Pouze pětina všech škol je určena pro vzdělávání dívek. —
Ve třetině distriktů v celé zemi není škola žádná.  —

Více než 1000 dívek se bude učit ve třech nových školách. —

Afghánské zdravotnictví je osm let po pádu Tálibánu v troskách:
 Nedostatečná kapacita nemocnic nutí personál umisťovat  —
nemocné na chodbách či dokonce ve stanech.
 Lékařům chybí nezbytné vybavení a léky, přístup k elektřině  —
a čisté vodě.
Průměrný Afghánec se dožívá 44 let. —
Úmrtnost dětí do jednoho roku je v zemi 3. nejvyšší na světě.  —

PRT rozšířil dvě distriktní nemocnice o nové lůžkové budovy. —
PRT pomáhá se zásobováním léky pro zdravotnická zařízení. —
Do deseti zdravotnických zařízení byly dodány solární panely. —
 PRT dodává ministerstvu zdravotnictví  vakcíny proti žlouten- —
ce a pořádá osvětové kampaně proti šíření chorob.  

Česká republika  
přispívá ke stabilizaci  
a rozvoji Afghánistánu

www.prtlogar.cz

ČESKÝ PROVINČNÍ 
REKONSTRUKČNÍ TÝM
LÓGAR, AFGHÁNISTÁN

www.youtube.com/PRTLogar
www.facebook.com/PRTLogar


