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KAPITOLA 14

Subsaharská Afrika v české zahraniční 
politice

Ondřej Horký-Hlucháň

ZPÁTKY dO AfRIKY, ALE POZdĚ

někdy se zdá, jako by česká společnost a politika začaly vážně vnímat globální trendy 
až tehdy, pokud na ně upozorní nějaký autoritativní zdroj ze západu. podobnou roli 
sehrál v prosinci 2011 britský časopis The Economist, který publikoval na úvodní 
stránce titulek „africa rising“, tedy „afrika na vzestupu“. v následujícím roce se pak 
v českých médiích objevily titulky jako „nový příběh o africe. povědomí o ‚bezna-
dějném kontinentu‘ se mění“ nebo „Češi objevují afriku. nejde o safari, ale o pe-
níze“.2 Mediální obraz subsaharské afriky (dále jen afriky) se samozřejmě od jejího 
vnímání jako problému směrem k příležitosti proměňoval postupně. navíc neplatí ab-
solutně, protože afrika zůstane stejně jako kterýkoli jiný region směsicí pozitivních 
i negativních trendů. předchozí kapitoly této knižní řady na nové příležitosti v af-
rice upozorňovaly, stejně jako tak činilo mnoho dalších aktérů české zahraniční poli-
tiky, zejména na nižší úrovni, s přímou diplomatickou zkušeností z regionu nebo lidé 
z podnikatelské a akademické sféry.

pravděpodobně právě v tomto roce se však trend upozaďování subsaharské af-
riky v české zahraniční politice definitivně zlomil a ministerstvo zahraničních věcí do-
konce započalo kroky vedoucí k silnější institucionální přítomnosti České republiky 
v regionu. loňská kapitola Ve světle nové koncepce, politického nezájmu a mediál-
ního zkreslení ocenila otevřenou diskusi k nové dílčí koncepci české africké politiky 
a plány znovuotevření zastupitelského úřadu v Dakaru jako brány do českou diploma-
cií opuštěné frankofonní afriky, byť v omezeném rozsahu.3 zdá se však, že jde o běh 
na dlouhou trať, neboť ani jeden z procesů nebyl během roku 2012 dokončen. sil-
nější konsenzus o důležitosti afriky mezi aktéry české zahraniční politiky hraje vel-
kou symbolickou roli. otázkou však zůstává, zda omezené příjmy veřejných i sou-
kromých rozpočtů v době hospodářské recese a pokračující soutěž s dalšími více či 
méně tradičními teritorii nepovede k promeškání příležitostí tím spíše, že Česká re-
publika svůj zájem o afriku obnovuje se zpožděním.
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AfRICKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
VÝCHOdISKA A POLITICKÝ KONTEXT

v roce 2011 schválená koncepce zahraniční politiky stanovila obchod a bezpečnost 
jako hlavní priority českého postoje k subsaharské africe především na základě již 
probíhajících aktivit.4 tomu také odpovídalo i její naplňování v roce následujícím. Již 
v roce 2011 započatá dílčí Strategie vztahů České republiky vůči státům subsaharské 
Afriky byla na kulatém stole v Černínském paláci, kam ministerstvo pozvalo řadu ak-
térů z veřejné, akademické, obchodní a nevládní sféry, předložena v pracovní verzi až 
4. 12. 2012 a neprošla ani diskusí v zahraničním výboru poslanecké sněmovny. Jejímu 
hodnocení se proto bude věnovat až zhodnocení roku následujícího.

Již v březnu 2012 nicméně vláda schválila Exportní strategii České republiky pro 
období 2012–2020, kterou předložilo Mpo. nová exportní strategie se vyjadřuje kri-
ticky k nedostatečné síti zahraničního zastoupení České republiky na africkém kon-
tinentě a počítá s jejich zřízením na základě přesunutí kapacit a zdrojů z duplicitních 
úřadů v rámci evropské unie.5 strategie však nijak nezasáhla do seznamu prioritních 
a zájmových zemí českého exportu, který se nezměnil od roku 2009. Mezi dvanácti 
prioritními zeměmi stále nefiguruje žádná subsaharská země, v seznamu zájmových 
zemí pak zůstává angola, etiopie, Ghana, Jihoafrická republika (Jar), nigérie a se-
negal, v konečném součtu tedy jen šest ze sedmatřiceti států.6 Je třeba připomenout, že 
až donedávna měla Česká republika přímé diplomatické zastoupení ve všech jmeno-
vaných zemích, po úsporných opatřeních však pouze ve čtyřech z nich s tím, že velvy-
slanectví v abuji, addis abebě, akkře a pretorii také kromě politicky motivovaného 
setrvání v harare zůstávají jedinými na jih od sahary. zároveň je však nutné dodat, že 
v původní verzi exportní strategie pro léta 2006–2010 bychom z celkem devatenácti 
prioritních zemí na jih od sahary nenašli žádnou.7 až aktualizace starší exportní stra-
tegie z roku 2009 snížila počet prioritních zemí na 12 a přidala 25 zájmových zemí, 
jejichž seznam se tedy od té doby nezměnil. Jen pomalu pokračuje vypracování akč-
ních plánů pro jednotlivá teritoria.8 k připomínkování strategie ovšem nebylo Mzv 
přizváno, a tak nemohlo ovlivnit ani výběr prioritních a zájmových zemí.

AfRICKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
AGENdA A UdÁLOSTI

Politické vztahy a bezpečnost
vzhledem k tomu, že roku 2011 z hlediska vzájemných vztahů České republiky 
s padesátkou zemí subsaharské afriky dominovala druhá státní návštěva prezidenta 
klause v subsaharské africe obecně a v senegalu konkrétně, rok 2012 lze hodnotit 
jako klidnější co do výše úrovně návštěv, avšak přinejmenším jako srovnatelný, neli 
živější co do frekvence vzájemných vztahů.9 zatímco na ministerské úrovni navští-
vily Českou republiku v minulém roce dvě delegace (namibie, senegal) stejně jako 
v letošním roce (Gabon, súdán) a na nižší úrovni pak jedna (loni kongoBrazzaville, 
letos súdán), v marži zasedání valného shromáždění osn v new Yorku proběhlo na-
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víc dalších pět setkání ministrů zahraničních věcí (Džibutsko, Guinea, senegal, sú-
dán a zimbabwe) a náměstek ministra tomáš Dub navštívil tři země (senegal, etio-
pie a Gabon).

Dne 10. dubna se uskutečnila schůzka ministra zahraničních věcí karla schwar-
zenberga s jeho súdánským protějškem alim ahmedem kartim.10 Jejím těžištěm 
byl opět především vzájemný obchod, jeho právní rámec a súdánský dluh, ale také 
český archeologický výzkum a aktuální situace v regionu. schůzka se podle všeho 
vyhnula otázce lidských práv a uzavřel ji podpis memoranda o porozumění. násle-
dující den byl pak ministr přijat v senátu.11 intenzitu vztahů se súdánem podtrhlo se-
tkání návštěva prahy delegací guvernéra chartúmu abdulrahmanema el khedirema 
na začátku listopadu, kdy jej přijal náměstek ministra zahraničních věcí vladimír 
Galuška.12 návštěvu také přijali místopředseda sněmovny lubomír zaorálek s mís-
topředsedou jejího zahraničního výboru Janem hamáčkem.

v květnu navštívila Českou republiku gabonská delegace. náměstek ministra za-
hraničních věcí t. Dub přijal ministra průmyslu a hornictví régise immongaulta.13 
Ministr průmyslu a obchodu Martin kuba pak přijal ministra zdravotnictví nzoubu.14 
hlavním tématem obou jednání s delegací této země byl především obchod a inves-
tice, zejména v oblasti stavebnictví, a vybavení zdravotnických zařízení, tedy oblastí, 
ve kterých je již aktivní česká firma helika, a dále pak v dopravě, ropném průmyslu, 
energetice a dodávkách zemědělských strojů.

v marži zářijového zasedání valného shromáždění osn se ministr schwarzenberg 
setkal se svým guinejským protějškem eduardem Gnakoyem lamou. kromě politické 
situace v západní africe se staly tématem i malé lokální projekty v oblasti zdravotnic-
tví. situaci v sahelu a obchodní příležitosti pak řešil s ministrem zahraničních věcí se-
negalu aliounem Badarou cissém a oznámil mu znovuotevření českého úřadu v Da-
karu. konečně se setkal s ministrem zahraničních věcí Džibutska Mahamoudem alim 
Youssoufem. zemi ocenil za její stabilizační roli v rohu afriky a ministra pozval na 
pracovní návštěvu prahy.15 z české iniciativy proběhlo také setkání s ministrem za-
hraničních věcí zimbabwe za politickou stranu prezidenta roberta Mugabeho zanU 
pF, simbarashem Mumbengegwim. Ministr schwarzenberg jej informoval o zacho-
vání českého úřadu v harare, vyslání nového chargé d’affaires a podle Mzv ve „velmi 
živé“ debatě kladl mj. důraz na porušování lidských práv a smysl práce s opozicí.

v září 2012 navštívil náměstek ministra zahraničních věcí t. Dub senegal, etiopii 
a Gabon. v senegalu projednal otázku znovuotevření zastupitelského úřadu. v etio-
pii, kde byl doprovázen podnikatelskou misí, posuzoval možnosti posílení obchodní 
a rozvojové spolupráce. v Gabonu jednal s několika ministry a předsedou vlády o po-
sílení smluvní základny pro aktivity českých firem na tamním trhu a také předal po-
zvání k oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí v České republice.

na unijní úrovni se situací v sahelu s důrazem na Mali zabývala i březnová rada 
ministrů zahraničních věcí.16 vojenský zásah Francie v lednu 2013 s pozdější účastí 
českých vojenských jednotek na stabilizaci země však bude tématem až příští ka-
pitoly této ročenky. i přesto, že rok 2012 byl po všech stránkách počtem konfliktů 
i vnitřně přesídlených osob horším než rok předchozí, žádný z nich nevybočoval tak, 
aby Mzv vydalo jakékoli prohlášení týkající se subsaharské afriky.17 na mnoho-
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stranné úrovni stojí za zmínku klimatická konference osn (cop17), která se konala 
ještě na sklonku roku 2011 v jihoafrickém Durbanu. Českou delegaci vedla velvy-
slankyně v Jar Blanka Fajkusová.18

Hospodářské a další vztahy
přes určitou módu „afriky na vzestupu“ v roce 2012 došlo k poklesu českých vývozů 
do subsaharské afriky o dvě procenta na 15,6 mld. kč, dovozy naopak i přes recesi 
vzrostly o procento na 9,9 mld kč.19 po nárůstu exportů téměř o tři čtvrtiny z roku 
2009 na rok 2011 jde spíše jen o korekci, která zatím příliš nenarušuje celkový pozi-
tivní trend. pokles vývozů navíc způsobil především pokles obchodu s Jihoafrickou 
republikou, se zbytkem zemí jako celkem byl naopak růst vývozu kladný. Je vidět, že 
trpíli česká ekonomika svojí závislostí na vývozech do evropské unie v rámci světa 
jako celku, v rámci subsaharské afriky zůstává z velké části stále odkázaná na vývoj 
obchodu s Jihoafrickou republikou.

i přesto, že jihoafrická ekonomika rostla v roce 2012 tempem 2,5 %, bylo to nic-
méně o procentní bod pomaleji než v předchozím roce.20 to může vysvětlovat i po-
kles českého vývozu do největší ekonomiky na jih od sahary o půl miliardy na 9,07 
mld. kč. České exporty jsou navíc tradičně soustředěné zejména do automobilového 
průmyslu: jen spalovací motory přesáhly v hodnotě přes 1,3 mld. kč a převodovky 
půl miliardy kč, z dalších klíčových vývozních položek se nad miliardu korun dostaly 
ještě procesorové jednotky. Dovoz z Jar v roce 2012 poklesl dokonce o miliardu na 
6,16 mld. kč, nicméně vzhledem k předchozí dynamice jde jen o korekci, která má 
blíže k předchozímu roku než k základně z roku 2010 a odpovídá ekonomickému vý-
voji Čr. z dalších zemí miliardovou hodnotu vývozů přesahuje o 400 mil. kč nigé-
rie, Mali přesáhlo toto hranici poprvé. na dalších místech pokles zaznamenala an-
gola, Ghana a Mauritánie, nárůst naopak senegal a keňa. etiopie jako zájmová země 
exportní strategie země osciluje kolem 100 mil. kč bez přesvědčivého trendu, a to 
i přes její výsadní postavení v dalších segmentech zahraniční politiky vůči kontinentu. 
z hlediska dovozu po Jihoafrické republice následuje pobřeží slonoviny, které útočí 
na miliardovou hranici, následované Mosambikem, Mauriciem a Ghanou.

zatímco velká část obchodu se subsaharskou afrikou a konkrétně Jihoafrickou re-
publikou v automobilovém průmyslu se odehrává v tichosti korporátních transakcí, do 
médií se dostanou spíše vývozní operace českých firem, jako např. výrobce traktorů 
zetor v článku s titulkem „Byznys s afrikou má velkou budoucnost, věří zetor“.21 zá-
stupce firmy nicméně přiznal, že afrika není jejich klíčovým trhem, ale pouze trhem 
s vývozním potenciálem, a pominemeli alžírsko, export do subsaharské afriky, kon-
krétně do Jar, Ghany a rwandy, se počítal spíše v jednotkách ročně. v africe navíc 
zetor nekonkuruje západním hráčům, ale levnějším čínským a indickým výrobcům. 
i u ostatních citovaných firem se nejedná o obrovské dodávky, např. výrobce malo-
traktorů vari do konce roku uzavřel obchody za 150 mil. kč.22 výjimku tvoří výrobce 
brokátů veba, která je na západoafrických trzích závislá a která je i největším zaměst-
navatelem Broumovska.23 této pozice dosáhla ale postupně, neboť na trhu Mali za-
čala přímo působit až po 2004. Do té doby byla závislá na subdodávkách západních 
firem.24 ačkoli Mzv dnes vidí afriku jako budoucí pojistku před vyčerpáním růstu 
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zemí skupiny Brics, podíl subsaharské afriky na českém exportu dnes stále dosa-
huje jen půl procenta všech vývozů a konkrétní obchodní případy ukazují, že cesta na 
africké trhy je pomalá. podnikatelé se však vždy shodnou na tom, že politická pod-
pora mateřské země pro soukromé podnikání v regionu zůstává klíčová.

o zahraniční rozvojové spolupráci a její komerční návaznosti, o humanitární po-
moci a transformační politice (konkrétně vůči zimbabwe) pojednává kapitola o roz-
vojovém rozměru české zahraniční politiky. v rámci zahraniční politiky panuje určité 
pnutí mezi rozvojovými a politickými aspekty. teritoriální odbory a zastupitelské 
úřady např. ne vždy pozitivně vnímají koncentraci pomoci, např. v oblasti vládních 
stipendií pro studující na českých vysokých školách, které vůči některým zemím sub-
saharské afriky zůstávají jedním z mála nástrojů zahraniční politiky v situaci velmi 
řídkého rozmístění zastupitelských úřadů.

AfRICKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
IdENTIfIKACE A CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH AKTÉRů,
MÉdIA A VEŘEJNÝ PROSTOR

v rámci Mzv neproběhly v hierarchii sestupující k odboru států subsaharské afriky 
(aFr) žádné výrazné změny. pod náměstkem t. Dubem ve funkci vrchního ředitele 
od roku 2011 pokračoval bývalý zástupce velvyslance a chargé d’affaires ve Washing-
tonu Daniel koštoval i pavel Řezáč ve funkci ředitele odboru. co se týče sítě čes-
kého zastoupení, v červnu 2012 byl otevřen honorární konzulát v Gabarone. honorár-
ním konzulem v Botswaně byl jmenován Branko cavrić.25 o zájmu o afriku svědčí 
i její rostoucí místo v rámci pravidelných setkání vedoucích zastupitelských úřadů. 
na straně partnerů nigérie obnovila svoje velvyslanectví v praze a v září předala pre-
zidentu pověřovací listiny nová velvyslankyně catherine U. okon. o měsíc později 
pak nový velvyslanec Ghany samuel Mbrayeh Quartey.26 v praze tak sídlí čtyři více 
či méně aktivní velvyslanectví subsaharských zemí.

celkem aktivní byla na obou stranách také meziparlamentní a meziresortní spolu-
práce. v září přijal zahraniční výbor poslanecké sněmovny delegaci parlamentu nige-
rijského státu kano.27 v říjnu pak přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tě-
lovýchovu delegaci provinčního parlamentního výboru pro vzdělávání jihoafrického 
kwazulu natalu. Do další spolupráce se Jihoafrická republika zapojila s MŠMt.28 
Další akademická spolupráce mezi Českem a subsaharskou afrikou se rozvíjela in-
tenzivněji především díky strukturálním fondům eU na brněnské Mendelově univer-
zitě nebo v rámci sítě univerzit a dalších aktérů resareas.29 konečně delegace vý-
boru pro životní prostředí sněmovny navštívila v listopadu etiopii.30 z dalších resortů 
delegace ministerstva vnitra jednala o spolupráci v keni.31

ze všech aktérů stojí za zmínku především zahraniční výbor poslanecké sněmovny, 
který se sice v roce 2012 konkrétně na problematiku subsaharské afriky nezaměřo-
val, byl však tradičně kritický v související agendě omezování sítě ambasád a ekono-
mické diplomacie. z řad opozice zazněla kritika nedostatečné komunikace Mzv se 
zahraničním výborem stejně jako třeba to, že Mzv pro podporu obchodu dostatečně 
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nevyužívá bývalé vládní stipendisty a stipendistky.32 Členové a členky výboru pod-
pořili plán znovuotevření velvyslanectví včetně již plánovaného senegalu a vyžádali 
si od Mzv dlouhodobý výhled rozšiřování sítě.33 celkově lze říci, že ve sporu mezi 
Mzv a Mpo se zahraniční výbor jako celek stavěl spíše na stranu ministerstva prů-
myslu a obchodu. Dělící linie však nejsou jen opoziční, ale také stranické a resortní. 
Ministra schwarzenberga za zavírání afrických ambasád znovu zkritizoval vládní eu-
roposlanec Jan zahradil.34 pro doplnění diplomatické sítě se vyjádřil i ministr průmy-
slu Martin kuba, oba za občanskou demokratickou stranu (oDs).35 vláda jako celek 
ani prezident se jinak v roce 2012 africe otevřeně nevěnovali.

přes častější pozitivní reprezentaci subsaharské afriky, od které se „odpíchla“ 
i tato kapitola, se v médiích jednotlivé typy zpráv spíše opakují, s rozhodným důrazem 
na český element. například jen v senegalu „Češi zajistili“ reprodukci antilop Der-
byho nebo „Češi vyhráli“ soutěž o návrh památníku otroctví na ostrově Gorée – i když 
autorkou je žena.36 realizaci projektu aleny Mocové z firmy helika navíc zpochyb-
nily zprávy z následujícího roku. Místo obviněných ze špionáže v zambii média krátce 
informovala o zadržení a obvinění doktoranda hradecké univerzity v togu. problém 
byl rychle vyřešen i díky zásahu české diplomacie a výzkum doktoranda navíc nebyl 
ohrožen.37 většina „pozitivních“ zpráv nevládních organizací charitativního typu se 
ovšem odehrává na předpokladu zbídačelého a konflikty drásaného kontinentu a me-
diální pozornost se i nadále zaměřuje především na děti.38 tento rámec ale přesahuje 
např. projekt pražské zoo, který dětskou tematiku kombinuje s ochranou zvířat.39 Jen 
v minimální míře se média zajímala návazností na humanitární krizi v rohu afriky.40

ZÁVĚR

v české zahraniční politice vůči subsaharské africe, která se zaměřuje především na 
obchodní výměnu, nelze z roku na rok očekávat žádné zvraty. pokud však vezmeme 
jako ukazatel českého důrazu na tento region míru diplomatické přítomnosti, mů-
žeme konstatovat, že ta dosáhla svého dna v roce 2011. i přes to, že se po koncent-
raci zahraniční rozvojové spolupráce agenda spolupráce s africkými zeměmi omezila 
na ekonomiku, částečně bezpečnost a jen ve velmi malé míře na další oblasti, český 
„návrat do afriky“ se jeví jako pomalý. Do určité míry se jedná i o podnik riskantní 
vzhledem k rostoucí konkurenci spolupráce Jih–Jih, zejména ve formě nástupu vy-
nořujících se mocností. přes silný hospodářských růst v mnoha zemích se navíc často 
přeceňuje fenomén nové africké střední třídy, kterou lze na základě výše příjmů jen 
obtížně srovnávat s evropou.

tím spíše, že se Česko do afriky „vrací“ se zpožděním, je na místě v naplňování 
znovuobjevené priority spěch. Čelíme však situaci, kdy výdaje jednotlivých resortů 
zůstávají vzhledem k pokračujícím slabým příjmům veřejných rozpočtů nízké a kdy 
se alternativní „lehké“ formy zahraničního zastoupení jeví jako vhodnější především 
v geograficky blízkých zemích. zdá se tedy, že se česká zahraniční politika vůči af-
rice odlepuje ode dna pomalu. na druhou stranu především zde platí přísloví, že lépe 
později než nikdy.
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