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PROVINČNÍ REKONSTRUKČNÍ TÝM V LOGARU
Co je provinční rekonstrukční tým

·

·

·

Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je
společným projektem Ministerstva zahraničních
věcí a Ministerstva obrany ČR.
PRT pracuje v afghánské provincii Lógar od března
2008 jako součást mise ISAF NATO, jejíž
přítomnost v Afghánistánu je založena na rezoluci
OSN č. 1386 z roku 2001.
PRT tvoří 10 civilních odborníků z Ministerstva
zahraničních věcí a 273 vojáků Armády ČR.

Co provinční rekonstrukční tým

·

·

·

·

Hlavním cílem aktivit PRT je podpora centrální a
provinční vlády při zajišťování potřeb obyvatelstva
a bezpečného prostředí skrze rekonstrukci
provincie a spolupráci s afghánskými
bezpečnostními složkami.
V rámci rozvoje se soustředí na tři hlavní priority:
snižování chudoby, vládu a bezpečnost, podporu
vzdělanosti a zlepšování zdravotní péče.
Tyto priority naplňuje projekty v oblastech obnovy
školského systému, vodních zdrojů, podpory
bezpečnosti, zdravotnictví, zemědělství, ženských
práv a nezávislých médií.
PRT pracuje v souladu se základními afghánskými
rozvojovými a politickými dokumenty (zejména
Afghanistan National Development Strategy, Bonn
Agreement, Afghanistan Compact).

Kde působí tým

·

Český PRT sídlí na vojenské základně Shank
v centru Lógaru jen několik kilometrů od hlavního
města provincie Pol-e Alam.

·

PRT pracuje v šesti z celkem sedmi lógarských
distriktů.

Financování PRT

·

Rozpočet českého PRT na jeden rok činí 80 milionů
Kč, které jsou vyhrazeny ze státního rozpočtu
České republiky.

Počty vojáků v operaci ISAF podle jednotlivých zemí
Albánie
Arménie
Austrálie
Rakousko
Ázerbájdžán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Kanada
Chorvatsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Německo
Řecko
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Jordánsko
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Černá Hora
Nizozemí
Nový Zéland
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Makedonie
Turecko
Ukrajina
Spojené Arabské Emiráty
Velká Británie
Spojené státy americké
Celkem

245
40
1550
3
90
560
10
525
2830
270
455
750
145
95
3750
175
4335
15
310
4
7
3160
6
170
220
9
31
1880
220
470
2140
110
970
40
230
70
1075
500
165
1835
8
25
9500
50 590
89 588

KONKRÉTNÍ PROJEKTY ČESKÉHO PROVINČNÍHO TÝMU
Zemědělství
Český PRT se v této oblasti soustředí zejména na
vzdělávání zemědělců a na podporu zemědělské produkce.
Největším českým zemědělským projektem v Lógaru je
obnova systému sběru mléka. Farmáři nejprve získali od
PRT kvalitní nerezové nádoby, v nichž každý den přivážejí
mléko do sběrných center, vlastněných zemědělskými
družstvy. Centra budou postupně zrekonstruována a
vybavena chladícími technologiemi. Stavba prvních dvou
sběrných center byla dokončena na začátku roku 2010.
Rekonstrukční tým postavil v provincii pět sklepů na
ovoce a zeleninu, které pomáhají farmářům uchovávat
produkty až do zimy, kdy je prodají s vyšším ziskem.
Zemědělci také získali 20 přenosných solárních sušáren na
ovoce, ke zvýšení kvality produkce přispěly i distribuce
celkem 80 tun odolných odrůd osiv a dodávky prostředků
na ochranu rostlin.
V oblasti vzdělávání se PRT intenzivně věnuje
nejrůznějším tematickým kurzům. Školeními v oblastech
marketingu, včelařství či používání solárních sušáren prošlo
již více než 600 zemědělců z celé provincie a několik
zaměstnanců provinčního ministerstva.
V roce 2009 začal rekonstrukční tým pracovat na stavbě
nové střední zemědělské a mechanické školy, jež bude
jedinou vzdělávací institucí svého druhu v celé provincii.

dalších projektech PRT pracuje – v létě 2009 byla například
zahájena rekonstrukce v horách odlehlého distriktu Azra či
dostavba nových tříd pro střední školu v distriktu
Muhammad Agha. V budoucnu také vznikne v hlavním
městě Lógaru střední odborná zemědělská a mechanická
škola, která bude jedinou vzdělávací institucí svého druhu
v celé provincii.
Vodní zdroje
Tradiční zavlažovací systémy byly během posledních 30 let
značně poničeny. Příkladem mohou být takzvané karezy.
Jednoduché podzemní kanály přivádějí vodu z hor
do obdělávaných oblastí, kde je jí nedostatek. O každý
karez se v minulosti starala určená osoba, která měla za
úkol systém čistit a udržovat. Občanské války však tyto
tradiční role a vazby zpřetrhaly a karezy jsou dnes
zanášeny sedimentem a chátrají. Využívání vody je
neefektivní i kvůli chybějícím moderním technologiím.
Rehabilitace jediné funkční přehrady Surchabu je vůbec
největším českým projektem v provincii. Projekty
rekonstrukčního týmu v Lógaru se dále soustředí na
rekonstrukce vodních systémů tam, kde významně
přispívají k zavlažování zemědělské půdy. Kromě toho PRT
staví ochranné zdi a zpevňuje koryta řek, aby se zabránilo
zaplavování polí. Český PRT chystá ve spolupráci s
lógarskými komunitami také rekonstrukce karezů.

Bezpečnost
Jedním z největších českých projektů v oblasti bezpečnosti
je kompletní rekonstrukce pěti kontrolních stanovišť mezi
hlavním městem Kábulem a provincií Paktia. Bezpečnost
na této komunikaci je zásadní pro fungování hospodářství i
pro udržení autority provinční vlády. Rekonstrukční tým
vybudoval pro afghánskou policii rovněž výcvikové a
výukové centrum, jež by v brzké budoucnosti mělo získat
oficiální status provinční policejní akademie.
Zatímco rekonstrukční projekty realizuje většinou civilní
část PRT ve spolupráci s vedením afghánských
bezpečnostních sil, vojenská část rekonstrukčního týmu se
podílí na intenzivním výcviku policie. Během více než
osmnáctiměsíčního působení PRT jím prošly již desítky
lógarských policistů, kteří získali zkušenosti v základech
manipulace se zbraní, v sebeobraně a fyzické kondiční
přípravě, v prohledávání budov či kontrole vozidel.
Mezi další projekty patří stavba čtyř policejních stanovišť
ve strategické soutěsce Tangi Waghjan na severu provincie
a v distriktech Azra, Chuši a Čarch. Dále pak rekonstrukce
základny afghánské armády, dodávky základního vybavení
a rekonstrukce velitelství ANP v hlavním městě Lógaru Pole Alam.

Zdravotnictví
V provincii Lógar je za poskytování zdravotní péče
zodpovědná nevládní organizace Medical Rerfresher
Courses for Afghans (MRCA), která začala pracovat
v Afghánistánu v roce 2001. Český rekonstrukční tým se
soustředí vedle podpory lógarské pobočky ministerstva
zdravotnictví právě na spolupráci s organizací MRCA.
Největším projektem jsou stavby dvou lůžkových budov
v distriktních nemocnicích v Pol-e Alam a Muhammad
Agha, které významně zvýšily jejich kapacitu.
V rámci jednoho z projektů předal český PRT organizaci
MRCA sedm ambulantních vozů pro převoz pacientů. Ve
spolupráci s touto organizací bylo také uspořádáno školení
o údržbě zdravotnického zařízení pro lógarské lékaře.
Vedle přívodu vody je pro nemocnice problémem také
dostatek elektřiny. Protože se jako její nejefektivnější zdroj
v Lógaru osvědčila solární energie, dodal rekonstrukční
tým v rámci dalšího projektu fotovoltaické panely do deseti
zdravotnických zařízení, včetně porodnice v horách
izolovaného distriktu Azra. Od roku 2009 působí
rekonstrukční tým také v oblasti veterinární medicíny a
prevence proti chorobám.

Podpora školství
Česká podpora školského systému v Lógaru spočívá
zejména v opravách a stavbách škol. Do současnosti bylo
opraveno, postaveno nebo rozšířeno devět škol. Lepší
podmínky pro vzdělávání tak získalo již téměř 12 tisíc dětí.
Největším projektem v této oblasti je stavba dvou zcela
nových dívčích škol v distriktu Chuši, kde se místní dívky
musely učit v soukromých domech či v mešitách. Na

Podpora médií
Český PRT podporuje místní média především v oblasti
zvyšování profesních kapacit novinářů poskytování a
materiální podpory rádiím. Komunitní stanice Millie
Paygham například získala nutné vybavení pro tvorbu
reportáží a pro rozšíření signálu na většinu území
provincie. PRT dodal zařízení i rozhlasové stanici Radio
Television Afghanistn (RTA). Zdroje: prtlogar.cz, nato.int

