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1. Úvod 

Pro vypracování absolventské práce jsem si vybrala téma „Války 21. století“, protože 

mě toto téma velice zaujalo. Když se řekne slovo válka, tak si lidé u nás většinou 

představí 1. nebo 2. světovou válku. Ve světě je ovšem i dnes řada oblastí, kde válečné 

konflikty stále probíhají. Války tedy zasahují do životů lidí bohužel i ve 21. století. 

Nejedná se sice o tak rozsáhlé konflikty, jako byly obě světové války 20. století, 

ale i v těchto válkách stále umírají lidé. Z toho důvodu si myslím, že by nám to rozhodně 

nemělo být lhostejné a chtěla bych, aby se o tomto tématu prostřednictvím mé práce 

dozvědělo co nejvíce lidí. 

 

V práci bych chtěla pojmenovat jednotlivá ohniska nepokojů. Rozkrýt příčiny vzniku 

těchto konfliktů. Dále bych chtěla zjistit, jaký mají války dopad na život místních 

obyvatel, co brání k jejich mírovému ukončení, či jakými zbraněmi se v těchto válkách 

bojuje. Způsob vedení současných válek se jistě v mnohém liší od válek minulých. 

Jedním z jevů moderních válek je například zapojení dětí přímo do válečných bojů. 

I tomuto průvodnímu neblahému jevu současných konfliktů bych se v práci ráda 

věnovala.  

 

Pomocí různých zdrojů se pokusím shromáždit co nejvíce informací a napsat práci, 

která by mohla napomoci širšímu povědomí o těchto problémech a ukázat tak, že války 

jsou vážným problémem i v této době. Chtěla bych připomenout svému okolí, že žít 

v míru ještě stále není úplnou samozřejmostí, a že by nebylo od věci si toho alespoň 

občas vážit. Pojďme se tedy nyní podrobně seznámit s válkami 21. století. 
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2. Cíle 

 Nalézt a vyjmenovat současná světová ohniska nepokojů. 

 Rozkrýt a popsat příčiny vzniků současných válek. 

 Zjistit, jaký dopad mají války na život místních obyvatel. 

 Pokusit se zjistit a pojmenovat důvody, které brání k mírovému ukončení 

těchto konfliktů.  
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3. Současná ohniska nepokojů 

3.1 Čečensko-Ruská válka 

Tento konflikt probíhal mezi Čečenskem a Ruskem. První část války se odehrávala 

v letech 1994-1996, druhá v letech 1999-2009.  

Obrázek č. 1: Mapa Čečenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <Ondřej Lazar Krynek, Mapy.cz/> [cit. 2012-03-06] 

 

3.1.1 Vznik a průběh Čečensko-Ruské války 

Válka vypukla v době vlády Borise Nikolajeviče Jelcina
1
a Džokara Dudajeva

2
. 

Tento konflikt vyvrcholil díky tomu, že Čečensko chtělo být nezávislé. 

11. prosince1994 vstoupila ruská vojska ze tří stran na území Čečenska a po 

několika pokusech se jim podařilo dobýt město Groznyj
3
. Poté se ruské vojenské 

jednotky pokusily ovládnout i horské čečenské oblasti. Tato snaha byla nicméně 

neúspěšná, jelikož byly zahnány zpět partyzány. V té době bylo spácháno několik 

atentátů, například v červnu 1995 Šamil Basajev spáchal teroristický útok na nemocnici 

v Buďonovsku, při kterém zemřelo nejméně 100 lidí. 

21. dubna 1996 byl raketovým útokem zabit Džokar Dudajev a jeho nástupcem se 

stal  Zelimchan Jandarbijev
4
, který byl zabit při atentátu. 

Čečenci se jen nebránili, snažili se o opětovné získání ztracených pozic. V srpnu 

1996 se jim podařilo dobít zpět město Groznyj. 

                                                 
1
Bývalý ruský prezident (1991-1999) 

2
 Bývalý čečenský prezident (1991-1996) 

3
 Hlavní město Čečenska 

4
 Prezident Čečenska (1996-1997) 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelimchan_Jandarbijev
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Porážky Ruska a prezidentské volby zaktivovaly politická jednání. Důsledkem 

toho bylo 31. srpna 1996 v Chasavjurtu podepsáno příměří, kterým byla Rusko-Čečenská 

válka ukončena a problém republiky odložen na 5 let. 

Ani ne po 5 letech tento konflikt vypukl znovu. Důvodem k pokračování války 

byl vstup oddílů Šamila Basajeva do sousedního Dagestánu, aby ustanovily kalifát
5
 

na Kavkazu. Dalšími důvody byly teroristické útoky na Moskvu a Volgodoňsko. Z těchto 

teroristických útoků byli obviněni čečenští separatisté, což se 8. srpna 1999 stalo 

záminkou pro další válku. 

Ruští vojáci zahájili letecké útoky a 1. září překročili hranice Čečenska.  Následně 

se jim podařilo obsadit nížinnou část republiky. Do konce prosince byla polovina 

republiky obsazena ruskými vojsky. 6. prosince 1999 byli pod hrozbou likvidace 

letectvem a dělostřelectvem obyvatelé města Groznyj vyzváni, aby město opustili. 

Poslední město Šatoy, které dosud zůstávalo v čečenských rukou, bylo dobyto 29. února 

2000. Rusko oznámilo vítězství, které se hodilo do volební kampaně Vladimira Putina. 

V roce 2002 Rusko ukončilo ozbrojené akce a začalo v Čečensku zavádět plán 

normalizace, jejímž účelem bylo zbavení volební legitimity
6
 prezidenta Maschadova. 

Mezi další cíle patřila nová ústava a prezidentské volby. Ústava byla schválena 

23. března 2003 a platit začala 2. dubna. V této ústavě se píše, že Čečensko je částí 

Ruska. Prezidentské volby v roce 2003 vyhrál Achmand Kadyrov, který byl následně 

v květnu 2004 zabit při pumovém atentátu v Grozném. V nových volbách pak vyhrál Allu 

Alchanov, po kterém v roce 2007 nastoupil Ramzan Kadyrov, který je prezidentem 

dodnes. 

Po ukončení rozsáhlých bojů, se začalo s bombovými útoky. Mezi největší 

bombový útok můžeme zařadit teroristický útok na Beslanskou školu, kde teroristé drželi 

tři dny 1200 rukojmí a následné nechali vybuchnout bombu, která zabila nejméně 500 

lidí. Koncem března ruský prezident Medveděv, vyzval k ukončení zvláštního režimu
7
, 

který v Čečensku panoval. Tento akt je považován za oficiální konec války.  

3.1.2 Způsob vedení bojů Čečensko-Ruské války 

V těchto válečných konfliktech proběhlo několik teroristických útoků a atentátů, 

kde nejpoužívanějšími zbraněmi byly pumy, bomby, střelné zbraně a letouny. Při 

atentátech čečenských separatistů byly použity bomby v letadlech nad určeným místem, 

                                                 
5
 Náboženská instituce, která zahrnuje prakticky veškerá území ovládaná muslimy 

6
 Oprávněnosti 

7
 Zákaz vycházení, zátarasy na silnicích a domovní prohlídky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amil_Basajev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dagest%C3%A1n
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na zastávkách MHD a v místních nemocnicích. Bylo spekulováno i o tom, že Rusko 

chtělo zaútočit jadernými zbraněmi. 

Bylo evidováno také použití filtračních táborů, které byly přirovnávány 

ke koncentračním táborům, ve kterých byly usmrceny stovky lidí. 

Na denním pořádku bylo také znásilňování, vraždy, únosy, obchody s mrtvolami 

a lidskými orgány a mučení. 

3.1.3 Důsledky Čečensko-Ruské války 

Podle odhadu přišlo o život přibližně 7 500 vojáků ruské armády, 4 000 

čečenských bojovníků a více jak 80 000 civilistů. Z více než 171 000 lidí, jejichž města a 

vesnice zůstaly ležet v troskách, se stali uprchlíci a odmítají se vrátit zpět do Čečenska. 

70% obyvatelstva nemá zaměstnání a živí se pašeráctvím. Na obnovu Čečenska byly 

určeny 3 mld. dolarů, ale většina peněz byla zpronevěřena. I dnes, po utichnutí bojů, 

Čečensko zažívá menší potyčky, ale v zemi už se začínají vytvářet podmínky pro 

obnovení zdroje ekonomiky a infrastruktury. 

 

3.2 Občanská válka v Libyi 

Tento válečný konflikt probíhal mezi režimem Muammara Kaddáfího 

a libyjskými demonstranty od 15. února 2011 do 20. října 2011. Konflikt byl ukončen 

výhrou demonstrantů, svržením režimu a smrtí Muammara Kaddáfího. 

 

Obrázek č. 2:  Mapa Libye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://www.turkey-visit.com/libya-map.asp/> [cit. 2012-04-24] 
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3.2.1 Vznik a průběh Libyjské občanské války 

Tento konflikt byl jedním z řady konfliktů, které byly součástí tzv. arabského 

jara
8
. Hlavním důvodem byla chudoba, nezaměstnanost, špatné životní podmínky 

a nespokojenost s místními režimy. V Libyi chtěl tyto rozsáhlé protesty režim Muammara 

Kaddáfího potlačit vojensky, což vedlo k Libyjské občanské válce. 

Tento konflikt oficiálně vypukl 15. února 2011 nasazením armády a letadel 

na demonstranty. Poté se části ozbrojených sil začaly přidávat k demonstrantům 

a následně ovládly východ Libye a začaly hlídat libyjsko-egyptskou hranici. Pod 

Kaddáfího režimem zůstalo už jen několik měst na západě, mezi které patřilo hlavní 

město Tripolis. O metropoli probíhaly největší boje, protože se Kaddáfí za žádnou cenu 

nehodlal vzdát. Do ulic hlavního města nasadil tanky, aby střílely i po těch, kteří budou 

pomáhat zraněným. V březnu Kaddáfí vyhlásil příměří, ale útoky na povstalce dále 

pokračovaly. Po té vyšly na veřejnost zprávy o úmyslném páchání vojenských zločinů 

Kaddáfího jednotek. V souvislosti s tím byl na Kaddáfího vydán mezinárodní zatykač. 

V srpnu bylo dobyto Kaddáfího sídlo v Báb al-Azízíju, nicméně Kaddáfímu se 

podařilo uprchnout. Následně 20. října 2011 se pokoušel uniknout v konvoji aut, na který 

zaútočilo letectvo NATO. On sám se schoval do odpadní roury, kde ho dopadli povstalci. 

Vůdce byl následně lynčován a zastřelen. Smrtí mnohaletého vůdce tak byla válka 

ukončena. 

3.2.2 Způsob vedení bojů Libyjské občanské války 

V tomto válečném konfliktu byly nejčastěji použity střelně zbraně, letouny, tanky 

a bomby. Nejpoužívanějšími letouny se v této válce staly např. stíhací letoun F-15, 

bitevní letoun AV-8B Harrier II, strategické bombardéry atd. 

Byly použity i stíhačky, jejichž piloti tehdy odmítli bombardovat povstalce 

a raději i se stíhačkami odletěli na Maltu, která jim poskytla azyl a letouny vrátila až 

po pádu režimu. Jedním z problémů Libye byla i tzv. oslavná střelba, kdy povstalci 

stříleli munici do vzduchu, ale aniž by si to uvědomili, mohli někoho zabít nebo zranit. 

3.2.3 Důsledky Libyjské občanské války 

Počet mrtvých v tomto konfliktu byl u povstalců až 3 000, z Kaddáfího strany 

kolem 2 000 vojáků a dále přibližně 20 000 civilistů. I po smrti Muammara Kaddáfího, 

                                                 
8
 Vlny protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhaly ve většině arabských zemí od konce roku 

2010 
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drželi povstalci v zajetí kolem 7 000 zajatců, kteří jsou podezříváni, že během konfliktu 

bojovali jako vojáci na straně svrženého diktátora Muammara Kaddáfího. Vězní je 

v žalářích a záchytných centrech.  Nemají šanci na soud, protože v zemi po svržení 

režimu soudy ani policie nefungují. V několika případech bylo dokázáno, že povstalci 

umučili zajatce k smrti rovnou na místě. 

Na obranu si najal i tzv. žoldáky, kteří měli speciální výcvik, nejčastěji pocházeli 

z Běloruska. Po pádu režimu odešli do Mali, kde si 6. dubna 2012 založili svůj nezávislý 

stát Azavad. 

  Cena tohoto konfliktu se pohybuje kolem 47 miliard, ale i po ukončení války 

hrozí Libyi další konflikt, jelikož se v zemi nedaří dostat pod kontrolu znepřátelené 

povstalce. Odmítli jmenovat i nového velitele armády, který měl stabilizovat libyjské 

ozbrojené síly, pro podezření z ignorace jejich kandidátů.  

Čím dál tím častěji dochází ke střetům mezi jednotlivými povstaleckými 

skupinami, které se mezi sebou dohadují o větší podíl v rozhodování a nehodlají složit 

zbraně, tím cena války pořád roste. 

3.3 Nepálská občanská válka 

Válka probíhala na území Nepálu od 13. února 1996 až do 21. listopadu 2006, 

mezi vládními silami a maoisty
9
. 

 

Obrázek č. 3:  Mapa Nepálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/np.htm/> [cit. 2012-03-14] 

                                                 
9
 Povstalci, kteří uznávají praxe, které prosazoval čínský vůdce Mao Ce-tung 
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3.3.1 Vznik a průběh Nepálské občanské války 

 V Nepálu byla dlouholetá hospodářská a politická krize, zaviněná především 

vládou nepálských králů. Následkem toho vypukla 13. února 1996 válka.  

Začaly vznikat maoisticky orientované partyzánské skupiny, které zahájily 

ozbrojené útoky na nepálskou vládu. Boj maoistů přerostl v celonárodní občanskou 

válku. Na některých místech Nepálu měli tak velkou moc, že ustanovili vlastní správu, 

chtěli zrušit monarchii a nastolit lidovou demokratickou republiku. Obyvatelům slíbili 

lepší sociální podmínky, díky čemuž měli od lidí velkou podporu. 

Bylo spácháno několik bombových útoků, a to hlavně na policejní stanice, kde se 

jim podařilo zabít tehdejšího šéfa policie.  

21. listopadu 2006 uzavřeli maoisté mírovou smlouvu se členy nepálské vlády 

a stali se členy parlamentu. Z voleb v roce 2008 pak vyšla Komunistická strana Nepálu 

(maoisté) vítězně.  

3.3.2 Způsob vedení bojů Nepálské občanské války 

Mezi nejčastěji používané zbraně patřily především střelné zbraně, minová pole 

a bomby. Hlavní zbraní maoistů byla podpora nepálského obyvatelstva, jelikož jim 

slibovali lidovou republiku. Válka byla vedena spíše partyzánským stylem, vyhýbali se 

velkým bitvám a soustředili se spíše na přepadové akce. Často docházelo k únosům dětí, 

které pak maoisté věznili v tzv. vojenských táborech a následně byly nasazeny 

do válečných bojů jako tzv. dětští bojovníci. Až v roce 2009 se po jednání Nepálské 

vlády a maoistů podařilo, aby byli propuštěni. 

3.3.3 Důsledky Nepálské občanské války 

Boje si vyžádaly kolem 13 000 mrtvých a 200 000 lidí, kteří byli nuceni opustit 

své domovy. Díky válce patří Nepál mezi nejchudší země světa, má špatnou 

a neudržovanou infrastrukturu, lidé žijí v chudobě. Proti civilistům bylo vytvořeno 

několik minových polí, většina z nich byla po válce zneškodněna. V roce 2008 rebelové 

vyhráli ve volbách a zrušili monarchii. Nicméně po sporu o odvolání vrchního velitele 

armády odešli z vlády, což zemi vrátilo zpět do politické nejistoty. 
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3.4 Válka v Iráku 

Válka byla zahájena 20. března 2003 a v tomtéž roce byly hlavní bojové aktivity 

ukončeny. Nicméně vojska USA zůstala na území Iráku do 15. prosince 2011. 

Obrázek č. 4:  Mapa Iráku 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: <http://www.thedebate.org/> [cit. 2012-03-14] 

 

3.4.1 Vznik a průběh války v Iráku 

Před invazí byly Spojené státy, Velká Británie a Francie s Irákem v konfliktu 

kvůli vynucování bezletových zón. Irácká protiletadlová obrana často zaměřovala 

americká a britská letadla. Spojené státy zahájily operaci Southenn Focus, aby oslabily 

vojenskou strukturu Iráku. 

USA a Velká Británie měly podezření, že Irák produkuje zbraně hromadného 

ničení, a proto G. Bush
10

 požadoval, aby produkci ukončili a inspektorům umožnili 

neomezený přístup do míst, kde by mohly být zbraně vyráběny. Začátkem roku byl Irák 

varován, aby splnil rezoluce, jinak dojde k vojenské akci. 

20. března 2003 proběhla invaze vojsk USA na území Iráku. V dubnu byla 

vytvořena dočasná vláda, která měla řídit Irák až do té doby, kdy bude zvolena regulérní 

vláda.  Skupina ISG
11

 měla vypátrat zbraně hromadného ničení. 1. května G. Bush při 

svém projevu vyhlásil vítězství a ukončení bojových operací, protože irácké síly byly 

vesměs poraženy, ale některá území však dobyta ještě nebyla. Po zničení irácké armády 

a kolapsu politického vedení začala koaliční vojska podléhat častějším útokům, a to 

                                                 
10 

Bývalý prezident USA ( 2001-2009) 
11

 Iraq Survey Group, hledala zbraně hromadného ničení 
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hlavně v sunnitském trojúhelníku
12

. Velmi často docházelo k masivnímu rabování. 

Snahou OSN bylo ustanovení stabilního demokratického státu.  

22. července 2003 byli v přestřelce zabiti synové Saddáma Husajna. 13. prosince 

2003 při operaci Rudý úsvit byl zajat sám Saddám Husajn. Následně skončily bojové 

aktivity, ale vojska USA zůstala na území Iráku až do 15. prosince 2011, kdy začaly 

konflikty pomalu klesat. 

 

3.4.2 Způsob vedení bojů války v Iráku 

Hlavní roli v tomto konfliktu hrálo podezření, že Irák produkoval zbraně 

hromadného ničení. To měla zjistit speciální skupina ISG. Toto podezření ale nebylo 

dokázáno. Američané používali v Iráku chemické zbraně, konkrétně bílý fosfor. Použití 

této chemické látky pak Američané popírali. V konfliktu se odehrálo několik 

teroristických útoků, např. v Sadr City, kde bylo minomety a pěti auty naplněnými 

výbušninami zabito nejméně 215 lidí. Od prosince roku 2007 zajišťovali čeští vojáci 

ostrahu mezinárodní základny v jihoirácké Basře. Tito vojáci nejčastěji pocházeli 

z Olomouce z tankového praporu Přáslavice. Vláda později rozhodla, že většinu vojáku 

stáhne a v oblasti zůstane jen malá skupina našich vojáků, kteří budou spolu s Američany 

zabezpečovat výcvik příslušníků irácké armády ve výcvikovém středisku v Taji. 

  

3.4.3 Důsledky války v Iráku 

Celkem bylo zabito přes 56 000 vojáků, 9 900 iráckých obyvatel. Počet iráckých 

obyvatel je odhadován na 25 až 27 milionů, přičemž 2 miliony uprchly během války do 

zahraničí. Z dalších 2 milionů se stali uprchlíci ve vlastní zemi, jelikož nemají střechu 

nad hlavou. Země se po válce dostala do humanitní krize. Na většině území se nenachází 

čistá a pitná voda, elektřina, 70% dětí nechodí do školy, vzrostl také počet žen, které se 

díky finanční situaci a nemožnosti sehnat práci uchýlí k prostituci. Cena války se 

vyšplhala k 800 miliardám dolarů, z této částky největší náklady nesly Spojené státy 

americké. V letošním roce proběhlo hned několik pumových útoků proti šíitům, které 

zabily několik desítek lidí. Sektářské násilí po odchodu amerických vojsk značně vzrostlo 

a spekuluje se i o tom, že Irák prochází další politickou krizí. 

 

                                                 
12

Centrum Iráku, kde probíhaly největší útoky 
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3.5 Válka v Afghánistánu 

Tento konflikt vypukl díky dlouholetým teroristickým útokům Usáma 

bin Ládina a jeho organizace Al-Káidy. Spojené státy americké a Severní aliance
13

 proto 

zahájily operaci- ,,Trvalá svoboda“ bombardováním pozic Tálibánu
14

 od 7. října 2001. 

Tento konflikt nebyl dosud ukončen. 

 

 

Obrázek č. 5 : Mapa Afghánistánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:< http://intocabledigital.cat/28/la-decisio-india-part-ii/afghanistan/> [cit. 2012-04-18] 

 

3.5.1 Vznik a průběh války v Afghánistánu 

Tomuto konfliktu předcházel teroristický útok na světové obchodní centrum 

v New Yorku, kde zemřelo několik tisíc lidí. Následně zahájily Spojené státy americké 

7. října 2001 operaci- ,,Trvalá svoboda“ bombardováním pozic Tálibánu v Afghánistánu. 

Poté, co přešly k pozemním a leteckým útokům, dobyly v listopadu Kábul. Vláda 

Tálibánu pak padla, ale stále se ještě nějakou dobu držela zejména v jižních oblastech 

Afghánistánu, kde působili partyzáni věrní Tálibánu. V prosinci byla sestavena nová 

vláda, jejíž premiér Hamíd Karzáí se stal v roce 2002 prezidentem. Nová vláda převzala 

moc nad většinou území kromě jihu, ale některé oblasti ovládala víceméně dohodami 

s místními vůdci. 

                                                 
13

 NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
14

 Nábožensko-politická skupina, která vládla Afghánistánu 
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Počátkem roku 2006 začaly sílit bombové útoky a nepokoje, došlo k přepadení 

i několika vojenských základen. Pořádek měla udržovat mise Mezinárodních 

bezpečnostních podpůrných sil
15

, která byla schválená OSN.  

V červenci 2008 proběhla bitva u Wantu, kdy 200 talibanských mužů z několika 

stran napadlo rozestavěnou americkou základnu Kahler, následně byl vydán rozkaz 

na stažení amerických jednotek ze základny. Mezi další patřila také bitva u základny 

Shank v říjnu téhož roku, kdy bojovníci odpalovali na základnu několik raket. 

Tento konflikt nebyl zatím ukončen, protože Tálibán stále na některých místech 

Američanům vzdoruje. 

 

3.5.2 Způsob vedení bojů války v Afghánistánu 

Této války se zúčastnila vojska ze 42 států světa, z toho nejvíce zastoupeny jsou 

USA, Velká Británie, Německo, Francie, ale i Česká republika, která vyslala do země 

kolem 519 vojáků. V Afghánistánu už zemřelo pět našich vojáků. Nejvíce vojáků se 

nachází na jižní části země, kterou se nedaří dostat pod kontrolu. Tento konflikt probíhá 

spíše partyzánským stylem, protože bojovníci jsou ukryti v horách, kam se nedostane 

žádná technika.   

 Zvláštní tým amerických sil v květnu 2011 zaútočil na luxusní dům Usáma 

bin Ládina v Pákistánu. Proběhla přestřelka, při které byl Usáma střelen do hlavy 

a zemřel. 

 

3.5.3 Důsledky války v Afghánistánu 

Odhady civilních obětí se pohybují kolem 34 000 lidí, ztráty na straně 

afghánských bezpečnostních sil jsou zhruba 9 000 policistů či vojáků. Koaliční jednotky 

ztratily kolem 3 000 vojáků. Z několika tisíců lidí se stali uprchlíci. 

V Afghánistánu je poškozena infrastruktura. Většina obyvatel trpí nedostatkem 

potravy, oblečení, bydlení, lékařské péče a potýká se s problémy způsobenými 

vojenskými operacemi a politickou nejistotou. Mnoho farmářů začalo pěstovat na export, 

nikoli na výživu místního obyvatelstva. Vrátili se k pěstování máku na výrobu opia.  

Cena války už se vyšplhala k několika biliardám dolarů. Jelikož konflikt stále 

pokračuje, cena se každým dnem zvyšuje. 

                                                 
15

 Byla vedena Severoatlantickou aliancí a měla za úkol zajistit Afghánistán proti Tálibánu 
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3.5.4 Co brání k mírovému ukončení války v Afghánistánu 

Tento konflikt se nedaří ukončit, protože Tálibán stále vzdoruje Američanům 

a stále usiluje o to, aby dostal Afghánistán pod svoji kontrolu. Jelikož je Afghánistán 

hornatá země, spousta partyzánských skupin je ukryta v horách, kam se nedostane žádná 

vojenská technika, a tak není možné tyto partyzány porazit a tento konflikt nadále 

probíhá.  

 

3.6 Další v současné době probíhající konflikty 

V této kapitole jsem se snažila dokončit svůj první cíl, kterým bylo nalézt 

a vyjmenovat současná ohniska nepokojů. Zahrnula a popsala jsem zde zbytek konfliktů, 

kterým jsem se v práci podrobně nevěnovala. 

3.6.1 Válka v Somálsku 

Skupina vzbouřenců Al-Šabáb, která je napojena na teroristickou síť Al-Káida, 

léta bojuje proti centrální vládě. Usilují o to, aby v Somálsku vytvořili islámský stát. 

Díky tomuto konfliktu panuje v zemi hladomor. 

 

Obrázek č. 6: Mapa Somálska 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: < http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=623469/> [cit. 2012-05-01] 

 

3.6.2 Občanská válka v Ugandě 

Tento konflikt začal v roce 1986, kdy byl sesazen prezident z kmene Acholiů 

a jeho nástupcem se stal radikální politik Yoweri Museveni. Od té doby je země 

rozdělena na dvě části, severní a jižní. Jižní část Ugandy je stabilní a její ekonomika 
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roste, ale v severní části probíhá brutální válka. Povstalci vytvořili armádu božího odporu 

a usilují o zavedení křesťanské vlády. 

 

Obrázek č. 7: Mapa Ugandy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://www.geographic.org/maps/new2/uganda_maps.html/> [cit. 2012-05-01] 

 

3.6.3 Válka v Sýrii 

V návaznosti na Arabské jaro od března 2011 v Sýrii probíhaly demonstrace proti 

režimu. Následně ozbrojené síly vojensky zakročily proti demonstrantům, což mělo 

za následek válku. Tato situace převládá v zemi dodnes. 

 

Obrázek č. 8: Mapa Sýrie 

 

Zdroj: <http://www.vbmap.org/middle-east-maps-10/syria-map-318//> [cit. 2012-05-01] 
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3.6.4 Válka v Súdánu 

Tento konflikt navázal na válku, která byla ukončena v roce 2005. Od začátku 

roku 2012 začaly další spory mezi Súdánem a Jižním Súdánem
16

 kvůli ropě. Súdán začal 

bombardovat pohraničí Jižního Súdánu, kde se nacházejí ropná pole. Následně proběhla 

desetidenní bitva o ropné pole Heglig. Tento konflikt dále pokračuje. 

 

Obrázek č. 9: Mapa Súdánu 

 

Zdroj: < http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=726222 /> [cit. 2012-05-01] 

 

3.6.5 Konflikt v Turecku 

V tomto konfliktu dochází k násilným střetům mezi ozbrojenci Kurdské strany 

pracujících a tureckou armádou. Hlavním cílem Kurdů je boj za vytvoření vlastního 

kurdského státu. 

                                                 
16

 Byl uznán nezávislým v roce 2011 
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Obrázek č. 10: Mapa Turecka 

 

Zdroj: <http://cyclotherapy-aaa.blogspot.com/2009/04/kurdistan.html /> [cit. 2012-05-08] 

 

3.6.6 Konflikt v Nigérii 

Radikální islamisté ze sekty Boko Haram bojují pomocí bombových atentátů a 

střelby za svržení vlády a ustanovení islamistického státu. Jejich cílem se stali křesťané, 

kteří jsou nuceni, aby odešli. Členové sekty tak vraždí v křesťanských kostelech, školách 

a úřadech. 

 

Obrázek č. 11: Mapa Nigérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=742935/> [cit. 2012-05-08] 
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3.6.7 Válka v Burundi 

Proti sobě stojí kmeny Hutů a Tutsiů. Rozbuškou tohoto konfliktu se v roce 1993 

stala vražda hutského prezidenta Melchiora Ndadaye, Toho zabila Tutsii ovládaná 

armáda. Poté následovaly roky válečných zvěrstev a pokusů o mír. Následně bylo v roce 

2005 podepsáno příměří. V průběhu několika let ale začali opětovně shánět zbraně 

a dávat dohromady nové bojovníky.  

 

Obrázek č. 11: Mapa Burundi 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=608273/> [cit. 2012-05-08] 

 

3.6.8 Válka o Kašmír 

Tento konflikt probíhá mezi Indií a Pákistánem. Hlavním cílem obou zemí je 

získat si území Kašmíru. Kašmír umožňuje cestu do střední Asie. Ovládnutím celého 

sporného území by se Indie dostala k afghánským hranicím a do severního Pákistánu, kde 

by získala cestu pro přímý útok na hlavní město Islámábád. Pokud by Kašmír ovládal 

Pákistán, může zaútočit na stát Himáčalpradéš a může ze strany ohrozit Pandžáb. 
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Obrázek č. 12: Mapa kašmíru  

 

Zdroj:<http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3930<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.pht

ml?id=608273/> [cit. 2012-05-08]  

 

3.6.9 Občanská válka v demokratické republice Kongo 

V návaznosti na druhou válku v Kongu, která byla ukončena v roce 2005, začaly 

od roku 2009 pokračovat boje mezi armádou a ozbrojenými skupinami v provincii Ituri. 

Příčinou tohoto konfliktu jsou hlavně spory mezi etnickými skupinami. 

 

Obrázek č. 13: Mapa Konga a provincie Ituri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3195341.stm/> [cit. 2012-05-08] 
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4. Závěr 

Na závěr bych ráda ohodnotila, jak se mi podařilo naplnit vytčené cíle. 

Prvním cílem bylo vyjmenovat současná ohniska nepokojů. Zde jsem se zabývala 

konkrétně čtyřmi již ukončenými konflikty a jedním současným. Nicméně další současná 

ohniska jsem pojmenovala v kapitole 3.6. Existuje ještě několik již ukončených konfliktů, 

kterým se v práci nebudu věnovat. 

Dalším cílem bylo rozkrýt a popsat příčiny vzniků současných válek, kde jsem 

zjistila, že většina válek má odlišnou příčinu svého vzniku. Ve válce mezi Ruskem 

a Čečenskem byla příčinou snaha Čečenska vybojovat si nezávislost. V Libyi to byla 

vzpoura chudší části obyvatelstva proti dlouholeté diktatuře Muammara Kaddáfího. 

V Iráku údajná produkce zbraní hromadného ničení a napojení na Al-Kájdu. 

V Afghánistánu několik teroristických útoků, které měly spoustu obětí na životech. Dále 

válka v Nepálu, kde probíhala dlouholetá politická a hospodářské krize.  

Třetím cílem bylo zjistit, jaký dopad mají války na život místních obyvatel. 

Průběhy a výsledky válek v jednotlivých zemích ukázaly, že jimi nejvíce trpí místní 

obyvatelé. Ztratili střechu nad hlavou, mají nedostatek potravy, žijí v bídě, nemají pitnou 

vodu a panuje mezi nimi násilí. Válkou trpí i děti, které byly konkrétně ve válce v Nepálu 

nasazovány do válečných bojů. Přesné údaje o ztrátách jsem uvedla v jednotlivých 

kapitolách. 

Domnívám se, že první tři cíle se mi podařily splnit. U čtvrtého cíle se ale vyskytl 

problém, že jsem vybrala již ukončené konflikty, tím pádem jsem nemohla analyzovat, co 

brání k mírovému ukončení. Tento cíl jsem se snažila splnit konkrétně ve válce 

v Afghánistánu, kde jsem analyzovala důvody, které brání k ukončení války. 

Obtížnější fází práce bylo pro mne zjištění způsobu vedení bojů v jednotlivých 

válkách a současná ohniska nepokojů, protože se mi těžko hledaly zdroje, které se tímto 

problémem zabývaly. V této práci jsem nepoužívala literaturu, jelikož pro mne 

neobsahovala aktuální zdroje. Nejvíce jsem tudíž používala elektronické zdroje, protože 

obsahovaly spoustu aktuálních zpráv. 

Jak už jsem se zmínila v úvodu, chtěla bych se touto prací pokusit svému okolí 

sdělit, že žít v míru není ani dnes úplnou samozřejmostí. Doufám, že se mi tato práce 

podařila a dokážu ji následně i dobře obhájit. 
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