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Projekt ANAP vznikl v roce 2006 
na podporu bezpe nosti v šesti nejvíce 
ohrožených provinciích na jihovýchod! 
Afghánistánu. Jedním z t!chto míst byla 
i provincie Lógar. P"íslušníci ANAP jsou 
najímáni afghánskou vládou na jeden 
rok z "ad místních obyvatel v okresech, 
kde je nejvyšší po et útok# protiafghán-
ských sil. Každý z nich obdržel uniformu, 
samopal a základní desetidenní výcvik.

V "íjnu 2008 p#sobnost p"íslušník# 
ANAP kon í. Jejich plat je nižší než plat 
p"íslušník# ANP. Po absolvování t"ítý-
denního kurzu pro pomocníky policie 
a získání certiÞ kátu mají však možnost 
stát se p"ímo afghánskými policisty.

V prosinci 2007 založili ameri -
tí vojenští policisté pat"ící do skupiny 
PMT (Police Mentoring Team) na zá-
kladn!, která bezprost"edn! sousedí 
s FOB Shank, Policejní akademii Lógar. 
Od dubna 2008 se do výcviku nových 

afghánských policist# zapojili p"íslušníci 
Vojenské policie a vojáci 1. kontingentu 
PRT Lógar. Úkolem tohoto za"ízení je 
p"ipravit afghánské instruktory tak, aby 
byli schopni vést samostatn! výcvik 
p"íslušník# policie a zajistit chod akade-
mie. $eši pomohli vycvi it v Lógaru více 
než sto  ty"icet nových p"íslušník# ANP 
a p"edali své zkušenosti s výukou šesti 
afghánským instruktor#m. 

„Snažíme se studenty p"edevším na-
u it, jak p"ežít a jak zacházet se zbra-
n!mi, které mají k dispozici. T"i týdny je 
velmi krátká doba, vím, že by pot"ebo-
vali nejmén! dva m!síce intenzivního 
výcviku,“ vysv!tluje prapor ík Petr Fürst, 
který má již zkušenosti s p"ípravou po-
licist# v Iráku. Výcvik zahrnuje zachá-
zení se zbran!mi, kontrolu podez"elých 
aut a osob, p!ší a mobilní patroly a také 
právo, silni ní provoz, chování policis-
ty, zacházení s v!zni, výslechy, první 

pomoc a chování p"i nálezu výbušných 
nástrah. 

„Je toho opravdu mnoho a v!tšina 
v!cí se musí u it p"edevším prakticky. 
%ada ze student# akademie neumí  íst 
ani psát. Je to da& mnohaleté války, p"i 
které tato generace nem!la možnost na-
všt!vovat školy,“ dodává nadprapor ík 
Kamil Bobocký. „Naší nejv!tší odm!nou 
je, když se nám bývalí studenti p"ijdou 
pochlubit se svými úsp!chy na stanoviš-
tích, kam byli p"id!leni po absolvování 
akademie,“ shodli se oba instrukto"i. 

Tento p"ípad se stal p"ed týdnem. 
Bývalý student akademie Said Fakír 
Ahmad se objevil v ranních hodinách 
u Policejní akademie Lógar se svým ko-
legou z kontrolního stanovišt! v Charku, 
které bylo v noci napadeno ozbrojenci. 
Kolega byl lehce zran!n, a tak hned 
putoval na ošet"ovnu FOB Shank, kde 
mu byla rána po st"epin! ošet"ena. 

Mezitím Said, který se srde n! p"ivítal 
s  eskými instruktory, vzrušen! vyprá-
v!l pr#b!h napadení. „M!l jsem zrovna 
s kolegou službu u kulometu na st"eše 
našeho st"ediska, když tu náhle vidím 
záblesky z prot!jšího kopce a vzáp!tí 
se ozval výbuch blízko školy. Okamžit! 
jsem zalehl ke kulometu, tak, jak jsem 
se to tady nau il, a za al jsem pálit sm!-
rem na kopec. Kolem hlavy mi prolet!la 
st"ela z RPG. Kdybych neležel, bylo by 
po mn!,“ dramaticky lí il Said a znova 
objal své instruktory. 

Nebyl to jediný ze student#, kte"í 
se b!hem šesti m!síc# mise ISAF PRT 
Lógar hlásili ke svým u itel#m. „V t!chto 
chvílích je velmi intenzivn! cítit, že tato 
práce má smysl,“ "ekl prapor ík Fürst. 
Pocit hrdosti je rovn!ž slyšet ve v!t!, 
kterou každý absolvent hlasit! opakuje 
po obdržení zaslouženého certiÞ kátu. 
„Di Afghanistan la para chidmat kaum!“ 
(Sloužím Afghánistánu!) zn!lo tentokrát 
osmnáctkrát v jídeln!, která slouží pro 
výuku, stravování i slavnostní ceremoni-
ál vy"azení z Policejní akademie Lógar.

V srpnu se uskute nilo st"ídání 
1. a 2. kontingentu PRT Lógar. Aby vý-
cvik pomocník# afghánské policie mohl 
probíhat plynule podle plánu, zapoji-
li se do n!j také p"íslušníci jednotky 
Vojenské policie SOG, kte"í se na zá-
kladnu Shank p"esunuli z jižní provin-
cie Helmand. Nahradili  eské instrukto-
ry z "ad PRT Lógar vracející se dom# 

do $eské republiky a pomáhají v sou-
 asné dob! vynikajícím zp#sobem p"e-
klenout období st"ídání kontingent#.

Kapitán Ladislav Jareš, velitel výjezdo-
vé skupiny Vojenské policie PRT Lógar, 
vidí budoucnost Policejní akademie 
Lógar ve spolupráci s Policií $eské re-
publiky pracující v rámci mise Evropské 
unie pod hlavi kou EUPOL v provinciích 
Kunduz, Fayzabád a Takhar. 

„Velkým p"ínosem pro výcvik a rekon-
strukci Afghánské národní policie by bylo 
p"esunutí p"íslušník# EUPOL do provin-
cie Lógar. V dob! p"íjezdu t!chto speci-
alist# z "ad P$R do Afghánistánu ješt! 

Policejní akademie Lógar, jejíž výuku mají na starost p íslušníci !eského 

provin!ního rekonstruk!ního týmu, vy adila pomocníky afghánské policie
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(Sloužím Afghánistánu!) zn!lo te
osmnáctkrát v jídeln!, která slou
výuku, stravování i slavnostní cere
ál vy"azení z Policejní akademie L

V srpnu se uskute nilo s
1. a 2. kontingentu PRT Lógar. A
cvik pomocník# afghánské policie
probíhat plynule podle plánu

nefungoval  eský PRT, a proto byli tito 
policisté za len!ni nap"íklad v p"ípad! 
provincie Fayzabád a Kunduz pod n!-
mecký PRT, kde plní r#zné úkoly souvi-
sející jednak s rekonstrukcí afghánské 
policie a také s výcvikem. V sou asné 
dob!, kdy již v Lógaru p#sobí  eský 
PRT, by bylo velmi vítané tyto p"íslušní-
ky soust"edit zde. Mohli by tak pomoci 
 eskému PRT s rozvojem a rekonstrukcí 
provincie v oblasti bezpe nostních slo-
žek. Nejednalo by se jenom o samotný 
výcvik, ale také o další projekty, kterými 
se v sou asné dob! zabývá mise EUPOL 
na území Afghánistánu. Evropská unie 
uvolnila zna né Þ nan ní prost"edky, kte-
ré mají sloužit na rekonstrukci afghán-
ských bezpe nostních složek a bylo by 
škoda tyto peníze nevyužít i v provincii 
Lógar,“ vysv!tlil kapitán Jareš. 


