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Shrnutí 

• I přes zvyšující se počty mezinárodních jednotek se násilí v Mali neustále stupňuje. Počet 

násilných útoků se od roku 2016 zpětinásobil. Posledních několik měsíců se v zemi 

demonstrovalo za odstoupení prezidenta Boubacara Keity. 18. srpna 2020 došlo v zemi 

k vojenskému převratu.  

• Výcviková mise EU v Mali je nyní přerušena. Jejím cílem byla podpora legitimní malijské 

vlády. Ta byla nyní svržena vojáky, kterým European Union Training Mission (EUTM) 

poskytuje výcvik. Česká republika ani další země EU zatím neplánují své vojáky z Mali 

stahovat. 

• Byla malijská vláda v době převratu stále považována za legitimní? Pokud ano, vojenská 

junta po takovém činu nemůže nadále získávat podporu mezinárodní komunity, včetně té 

od EU a ČR. 

• K populárním protestům bude v Africe docházet čím dál častěji. Covid-19 může ještě více 

prohloubit chudobu a nezaměstnanost obyvatel afrických zemí, což ještě více podryje 

autoritu tamních vlád a zvýrazní problematiku korupce ve státních aparátech.  

• Mali čeká období politické nejistoty. Podmínky přechodného období musí být pečlivě 

vyjednány, aby byl zachován alespoň nějaký stupeň stability. Stabilita je klíčová 

pro udržení boje s extremismem v zemi. 
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„Na videokonferenci Koalice pro Sahel jsme s ministry obrany a zástupci OSN a EU řešili dění 

v oblasti, zejména v Mali. Panuje shoda. Obnovení aktivit mise EUTM je odvislé 

od urychleného řešení politické situace,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar na svém 

twitterovém účtu 2. září.1 Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by k „urychlenému řešení 

politické situace“ mohlo dojít. Naopak 13. září došlo k uzavření dohody o ustanovení 

18měsíčního přechodného období, po kterém by měly následovat demokratické volby. Příslib 

přišel po třech dnech rozhovorů mezi opozicí, občanskými skupinami a armádou, která minulý 

měsíc v zemi provedla převrat. Původně armáda požadovala dvouleté přechodné období. 

Dosud není jasné, zda přechodnou vládu povede civilista nebo voják.   

Aktuální situace v Mali – příčiny a souvislosti 

I přes zvyšující se počty mezinárodních jednotek se násilí v Mali neustále stupňuje. Počet 

násilných útoků se od roku 2016 zpětinásobil. Až 1,7 milionu osob bylo podle OSN vysídleno. 

Nejde však pouze o špatnou bezpečnostní situaci. Mali zažívá rovněž ekonomickou krizi. 

Nebylo tedy divu, že posledních několik měsíců se v zemi demonstrovalo za odstoupení 

prezidenta Ibrahima Boubacara Keity (75 let). Lidé vládu kritizovali za korupci, špatné řešení 

ekonomické situace a za neschopnost zvládnout islamistické radikály působící zejména 

v severní a centrální části země. Malijci byli špatnou správou v zemi a všudypřítomnou korupcí 

již unaveni. 18. srpna došlo v zemi k vojenskému převratu.  

Vzbouření armádní důstojníci zadrželi prezidenta Keitu a premiéra Bouboua Cissého. Oba 

politici byli v obrněném voze převezeni do města Kati, kde leží vojenská základna, 

na které vzpoura propukla. Situace připomněla vzpouru z března roku 2012. Ta vypukla 

rovněž v Kati a také přerostla ve vojenský převrat. Nyní se jednalo v pořadí už o čtvrtý malijský 

převrat od získání nezávislosti na Francii v roce 1960. Převrat okamžitě odsoudila mezinárodní 

komunita, byl však přivítán mnohými Malijci. V hlavním městě Bamaku propukly oslavy. 

Prezident Keita byl později propuštěn a 5. září odletěl do Spojených arabských emirátů. Údajně 

prodělal mrtvici. Zadržení vrcholných malijských politiků a celý převrat odsoudil generální 

tajemník OSN i zástupci EU. „Evropská unie odsuzuje pokus o převrat v Mali a odmítá 

jakékoliv protiústavní změny. Toto v žádném případě nesmí být reakce na hlubokou 

společensko-politickou krizi, která Mali v posledních měsících zasáhla,“ uvedl šéf unijní  

diplomacie Joseph Borrell.2  

Vůdci převratu uvedli, že jejich cílem bylo zabránění chaosu v zemi, ke kterému pomalu 

docházelo prostřednictvím několika navzájem se překrývajících krizí. Bezpečnostní krize byla 

zažehnuta již v roce 2012. Tuarežští separatisté na severu země využili nestability způsobené 

předešlým převratem. Spojili se s odnoží Al-Káidy a nakrátko ovládli rozsáhlá území na severu 

Mali. Z momentálního stavu nadále těží skupiny napojené na tzv. Islámský stát či Al-Káidu. 

Dochází rovněž k mezi-komunitnímu násilí, ze kterého opět těží džihádisté. Vůdci převratu 

si říkají National Committee for the Salvation of the People (CNSP), v češtině Národní výbor 

pro spásu lidu. Samozvaným vůdcem převratu má být plukovník Assimi Goita. Vojáci slíbili 

přizvat zástupce občanské společnosti a opozice k vyjednávání o návratu moci do rukou 

 
1 Lubomír Metnar, Twitter.com, 2. 9. 2020, dostupné z 

https://twitter.com/metnarl/status/1301202619969478658.  
2 Petr Jadrný, iRozhlas, 18. 8. 2020, dostupné z https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/mali-armada-

prevrat-vzpoura-vojaci_2008181437_pj.  
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civilistů. Také slíbili, že se předání moci civilistům uskuteční v „rozumném“ časovém rámci. 

Výraz „rozumný“ však každá strana vidí jinak.  

Regionální uskupení ECOWAS (The Economic Community of West African States) se s vojáky 

v Mali nedokáže shodnout. ECOWAS pozastavilo finanční toky do Mali a požaduje, aby došlo 

k předání moci civilistům už do jednoho roku. To však CNSP odmítalo a požadovalo dvouleté 

přechodné období. Jak bylo zmíněno v úvodu, momentálním kompromisem se zdá být rok 

a půl. Jak dlouho však tento kompromis bude platný zůstává otázkou. Francie, vojensky 

nejaktivnější mezinárodní aktér v Mali, si přeje, aby došlo k předání moci civilistům „v řádu 

měsíců“. Ministryně obrany Florence Parlyová dodala, že pokud k předání nedojde, z nastalé 

situace budou těžit zejména teroristé.3 Těm totiž prostředí slabého a nefungujícího státu 

ideálně vyhovuje. V tom má francouzská ministryně nepochybně pravdu. Předání moci 

do rukou civilistů „v řádu měsíců“ je ale značně naivní požadavek.  

Češi v Mali 

Čeští vojáci v Mali působí v rámci výcvikové mise Evropské unie (EUTM), která od roku 2013 

podporuje malijskou armádu v jejím budování a v boji s povstaleckými a islamistickými 

skupinami. Česká armáda nyní tuto misi dokonce vede. Velení se ujal brigádní generál 

František Ridzák, který bude v jejím čele stát šest měsíců. Funkci velitele mu předal jeho 

portugalský předchůdce Joao Boga Ribeiro. EUTM čítá přibližně 700 vojáků. Rada EU letos 

rozšířila mandát mise a navýšila počet personálu i rozpočet. Mise tak bude moci 

prostřednictvím vojenského poradenství či výcviku poskytnout pomoc i dalším zemím, 

především Nigeru a Burkině Faso. Naplnění nového mandátu bude jedním z Ridzákovo úkolů. 

Na rozdíl od francouzské operace Barkhane však EUTM neprovádí aktivní operace 

proti teroristům a povstalcům.  

V reakci na vojenský převrat je EUTM nyní přerušena. Jejím cílem bylo podporovat legitimní 

národní instituce, tedy malijskou vládu. Ta byla nyní svržena vojáky, kterým EUTM poskytuje 

výcvik. Česká republika ani další země EU své vojáky z EUTM zatím neplánují stahovat. 

V Berlíně to po neformálním jednání ministrů obrany zemí EU řekl český ministr obrany 

Lubomír Metnar: „Všichni jsme se shodli, že nebudeme vojáky stahovat.“4 Za jeden z důvodů 

Metnar označil i uchování vážnosti EU a možnosti vyvíjet úsilí, aby se moc v Mali dostala zpět 

do rukou civilní vlády.5 Účastníci berlínského neformálního jednání vojenský puč odsoudili. 

V zájmu EU je i nadále angažovat se v boji proti terorismu, pučisté by však měli urychleně 

uvolnit cestu novým volbám. I podle ministra Metnara dojde k návratu k běžnému chodu mise 

až podle vývoje situace a po předání moci civilní vládě.6 Potíž je v tom, že to se s největší 

pravděpodobností jen tak nestane. 

Převrat v roce 2012 versus 2020  

V roce 2012 byl převrat vzpourou služebně mladších důstojníků, se kterými bylo náročnější 

vyjednávat. Nyní, v roce 2020, vede převrat vysoce postavený důstojník Assimi Goita – 

plukovník malijských speciálních sil. V roce 2012 ustoupili pučisté již dva týdny po převratu 

 
3 Baba Ahmed a Krista Larson, The Washington Post, 30. 8. 2020, dostupné z 

https://www.washingtonpost.com/world/africa/france-mali-juntas-timeline-out-of-the-

question/2020/08/30/0508cf64-eace-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html.  
4 iDnes.cz, 26. 8. 2020, dostupné z https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/mali-prevrat-eu-cesti-

vojaci-zustanou-eutm-vycvikova-mise.A200826_212202_domaci_brde.  
5 Tamtéž.  
6 Tamtéž.  

https://www.washingtonpost.com/world/africa/france-mali-juntas-timeline-out-of-the-question/2020/08/30/0508cf64-eace-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/africa/france-mali-juntas-timeline-out-of-the-question/2020/08/30/0508cf64-eace-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/mali-prevrat-eu-cesti-vojaci-zustanou-eutm-vycvikova-mise.A200826_212202_domaci_brde
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/mali-prevrat-eu-cesti-vojaci-zustanou-eutm-vycvikova-mise.A200826_212202_domaci_brde
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mezinárodnímu tlaku, devastujícím sankcím ECOWASu, mezinárodním zákazům cestování 

a vyhlášení nezávislosti separatistických oblastí na severu země. Výsledkem bylo brzké předání 

moci do rukou přechodné vlády vedené předsedou parlamentu. Volby v roce 2013 již vyhrál 

nyní odstavený prezident Keita, stejně jako následující volby o pěl let později. Nynější převrat 

byl mezinárodní komunitou, včetně regionálních vůdců, razantně odsouzen. Regionální 

prezidenti se bojí, že by převrat v Mali mohl inspirovat armády ve vlastních zemích. Jejich 

opatrný kolektivní postup rovněž napovídá, že za svou prioritu považují zamezení šíření násilí 

v regionu, k jehož vzestupu by rovněž mohlo v důsledku malijského převratu dojít.  

Dvě roviny strategických úvah 

Při plánování dalšího postupu v malijské krizi je třeba zvážit dva úhly pohledu na proběhlý 

převrat a jeho příčiny. Odpovědné orgány na české straně si nejprve musí uvědomit, 

co se v Mali vlastně stalo. Zjednodušeně řečeno, malijská armáda, kterou ČR v rámci EUTM 

pomáhá cvičit, se rozhodla svrhnout civilní vládu vzešlou z demokratických voleb. Malijská 

vláda byla tou, která o výcvikovou misi pro svou armádu původně požádala. Byla malijská vláda 

v době převratu stále považována za legitimní? Pokud ano, vojenská junta přeci po takovém 

činu nemůže nadále získávat podporu mezinárodní komunity, včetně té od EU a ČR. Pokud 

vláda legitimitu ztratila a její rezignaci si žádalo nemalé množství protestujících, ospravedlňuje 

to armádní převrat? A jaké jsou parametry pro shledání vlády nelegitimní?  

První rovina: Protivládní protesty jsou skutečně celospolečensky populární nebo alespoň 

dostatečně populární na to, aby ospravedlnily snahu o svržení vlády.  

Druhá rovina: Rozdíl mezi legálností a legitimitou. Požadavek na svržení vlády je 

protiústavní a je úplně jedno, zda je legitimní nebo ne.  

Lze souhlasit s argumentem, že zvolené vůdce je možné odvolat z funkce opět pouze 

regulérními volbami, nikdy prostřednictvím pouličních protestů či armádního převratu. 

Jaká však byla situace v Mali? Když byl prezident Keita v roce 2018 znovuzvolen, volba byla 

všeobecně považována za férovou. Keita ale už v následujícím roce čelil masivním 

demonstracím. Nejnovější protesty byly započaty zpochybněním výsledků parlamentních 

voleb v dubnu 2020. Volby byly označovány za kontroverzní a sporné. Dostává tím armáda 

právo na svržení vlády? Pokud se nikdy v minulosti nekonaly volby, či se konaly jen na oko 

a nebyly spravedlivé a transparentní, dá se z toho logicky vyvodit, že neschopných vůdců se lze 

zbavit skutečně pouze nekonvenční cestou (viz Súdán). Byl toto však případ i Mali?  

Odsuzování převratu ze strany Africké unie a ECOWASu indikuje, že se jedná primárně 

o ochranu jiných afrických nefunkčních režimů. Odsoudit převrat je mnohem jednodušší, 

než podniknout odvážné politické kroky cílené na řešení příčin společenské nespokojenosti. 

Volání mezinárodních aktérů po co nejrychlejším uspořádání voleb je přinejmenším 

diskutabilní, vezme-li se v úvahu, že samotná ústava či volební systém dané země jsou 

problematické.  

Situace v Mali po převratu v roce 2012 ukázala, že snaha o urychlení přechodného období 

vedoucího k uspořádání voleb může vyprodukovat slabou vládu. Ta je pak náchylná k další 

společenské nestabilitě a novému převratu, jak se tomu stalo nyní v Mali. Uspěchané volby 

často naruší vyjednávací proces, jehož správné uchopení je základním předpokladem 

pro budoucí stabilní socio-politické uspořádání v zemi.  

Politická krize v Mali je příležitostí k přehodnocení stávajících preventivních nástrojů 

pro řešení konfliktů. Zejména na kvalitu správy věcí veřejných by měla být upřena větší 

pozornost, nikoliv na samotný důsledek v podobě protiústavních převratů a povstání. 
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Politickým krizím je třeba předcházet, nikoliv je ex-post sankcionovat. Více pozornosti je třeba 

věnovat zprostředkování dialogu a komplexnímu krizovému managementu. Striktní 

sankcionování protiústavních změn může paradoxně pomoci autoritářským diktátorům, 

kteří se chtějí za všech okolností udržet u moci.  

Malijský převrat byl odpovědí na extrémně špatné fungování státních institucí, přetrvávající 

vládní nečinnost a kompletní zhroucení společenských dohod. Trpělivost Malijců s vládou byla 

ovlivněna rovněž přetrvávajícím konfliktem v zemi a společenskou krizí. Ztráta důvěry ve státní 

instituce vyvrcholila v dubnu tohoto roku, když malijský ústavní soud potvrdil manipulace 

s výsledky parlamentních voleb. Malijci celkem pochopitelně ztratili důvěru v demokratický 

proces, který se v jejich očích nyní stal zmanipulovaným, zkorumpovaným a podvodným.  

Převrat je tedy nutné vnímat jako výsledek masového lidového povstání proti demokraticky 

zvolenému, avšak zcela selhávajícímu systému.  

Budoucí trendy 

Armádní představitelé začínají vyjednávat o popřevratovém přechodném uspořádání, 

které bude ve znamení korupčních obvinění představitelů svrženého režimu. Budou také 

pokračovat ve spolupráci proti extremistům v zemi a rezolutně zamezí návratu stoupenců 

předešlého režimu. Některé z těchto snah narazí u opozičních skupin, což by mohlo 

zkomplikovat a prodloužit přechodné období a podnítit nové protesty.  

Flore Berger, analytička Mezinárodního institutu pro strategická studia, tvrdí, že ozbrojené 

skupiny v Mali nebudou tentokrát ze situace těžit v takové míře jako po převratu v roce 2012.7 

Zaprvé, v rozlehlých oblastech severního Mali již extremisté působí. Sice nekontrolují celou 

oblast, jejich přítomnost je však znát. Zadruhé, extremisté změnili svou taktiku. Už se nesnaží 

ovládnout centra velkých měst. Současným trendem je jejich snaha o získání vlivu na území 

směrem jižně od Sahelu, a to až k břehům Guinejského zálivu. V následujících týdnech 

po převratu může dojít ke zvýšené aktivitě radikálů. Mohou tím chtít ukázat slabost vládnoucí 

junty a podlomit důvěru společnosti v nové vedení země.  

Vůdci CNSP prohlásili, že budou pokračovat ve spolupráci s mezinárodními silami působícími 

v Mali. Co se týče mezinárodních sil, Francie i mise OSN v Mali (MINUSMA) již oznámily, 

že budou pokračovat ve svých operacích i v přechodném období. Spojené státy a EU však 

dočasně své aktivity v reakci na převrat pozastavily.  

Malijská armáda byla značně neschopná již za prezidenta Keity. V podstatě jen vyplňovala 

území vybojovaná mezinárodními jednotkami. Pokud by se však plánovaná přechodná vláda 

skládala pouze z vojenských vůdců, dá se předpokládat, že by se muselo do Bamaka stáhnout 

větší množství vojáků na úkor vybojovaných území. Mohlo by tak dojít k narušení bojových 

misí.  

Otázkou zůstává, do jaké míry bude malijská armáda motivována k provádění potřebných 

reforem, včetně vyšetřování zločinů spáchaných bezpečnostními složkami.  

Čím dál častěji dochází k masovým lidovým protestům v afrických zemích. Trend je zřejmý 

zejména v poslední dekádě (tzv. Arabské jaro, Burkina Faso, Gambie, Alžírsko, Súdán). 

K populárním protestům bude v Africe docházet zřejmě čím dál častěji. Když jsou stížnosti 

obyvatel legitimní a protestů se účastní velké množství populace, je těžké povstání zastavit. 

 
7 Joseph Stepansky, Al-Jazeera, 31. 8. 2020, dostupné z 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/coup-mali-spiralling-security-crisis-

200830123003087.html.  

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/coup-mali-spiralling-security-crisis-200830123003087.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/coup-mali-spiralling-security-crisis-200830123003087.html
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Když dojdou občané hromadně k závěru, že vláda selhala, vyjdou do ulic a budou požadovat 

její rezignaci.  

Covid-19 může ještě více prohloubit chudobu a nezaměstnanost obyvatel afrických zemí, 

což ještě více podryje autoritu tamních vlád a upozorní na problematiku chronické korupce 

ve státních aparátech.  

Doporučení a závěr  

Špatná bezpečnostní situace v zemi úzce souvisí se skomírající ekonomikou. Pokud se má 

situace zlepšit v dlouhodobém horizontu a pokud má být dosaženo míru, musí být primárně 

vyřešeny politické a ekonomické problémy. Mělo by také dojít k přezkoumání vhodnosti 

vojenské intervence. I přes mezinárodní vojenskou intervenci se situace od roku 2012 

konstantně zhoršuje.  

Operace v Mali mohou pokračovat navzdory převratu. Česká republika by však převrat neměla 

schválit a předstírat, že se nic nestalo. Pokud může být svržena civilní vláda, aniž by tento akt 

měl jakýkoliv zásadnější efekt na mezinárodní podporu pro Mali v boji s terorismem, nabízí se 

otázka, kdo má vlastně v Mali kontrolu nad vojenskými operacemi.   

Mali čeká období politické nejistoty. Podmínky přechodného období musí být pečlivě 

vyjednány, aby byl zachován alespoň nějaký stupeň stability. Stabilita je klíčová pro udržení 

boje s extremismem v zemi. Úspěch či neúspěch přechodného období určí směr, 

kterým se bude bezpečnost země do budoucna ubírat.  

Podpora ze strany Evropské unie v rámci mise EUTM, stejně jako další mezinárodní podpora, 

oficiálně směřuje malijské vládě. Sami Malijci však nikdy neoplývali podporou pro centrální 

vládu. Většinové etnikum Bambarů, obývající jih země, vidělo vládu jako zkorumpovanou, 

neschopnou a drženou u moci pouze díky štědrosti mezinárodní komunity, která preferuje 

stabilitu. Mezinárodní aktéři měli několik příležitostí, jak situaci před převratem uklidnit 

a předejít krizi. Je třeba si uvědomit, že mezinárodní odsouzení převratu je v rozporu 

s veřejným míněním obyvatel Mali. Malijci totiž už dlouho volali po zodpovědnějšímu 

a legitimnějšímu přístupu k řízení země. Bylo by tak chybou vnímat vojenský převrat pouze 

jako zneužití moci ze strany armády. 
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Seznam zkratek 

CNSP – National Committee for the Salvation of the People (Národní výbor pro spásu lidu)  

ECOWAS – The Economic Community of West African States (Hospodářské společenství 

západoafrických států)  

EUTM Mali – European Union Training Mission Mali (Výcviková mise Evropské unie v Mali)  

MINUSMA – United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 

(Stabilizační mise Organizace spojených národů v Mali) 
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