
Působení českých vojáků v mírových misích OSN 

v Angole a Namibii 1989-1993 

Mise Země Od Do Celkem se zúčastnilo  
UNAVEM I Angola leden 1989 květen 1991 16 

UNTAG Namibie duben 1989 březen 1990 20 

UNAVEM II Angola květen 1991 březen 1993 39 

 

Mise OSN v Angole - UNAVEM I. UNAVEM II 
 

Rezolucí RB č. 626 se v roce 1988 rozhodlo o zřízení mírové mise 
UNAVEM I.  První ověřovací mise OSN v Angole (the first United 
Nations angola Verification Mission –  UNAVEM I)  měla za úkol 
ověřit přesun vojska kubánských jednotek na sever a jejich postupné  
stažení z území Angoly zpět na Kubu podle dohod obou zemí 
 Druhá ověřovací mise OSN v Angole (the second United Nations 
Angola Verification Mission –  UNAVEM II  byla zřízena rezolucí 
RB č. 626 z 30. května 1991 a trvala do února 1995, za účelem 

ověřování postupů schválených vládou Angoly a UNITA, monitorování ukončení bojů, 

demobilizaci vojáků vílčících stra a soustředění zbraní podle mírových dohod.  
 

Mise OSN v Namibii – UNTAG, UNTAG A 
 

Po uzavření mírové smlouvy 22. 12. 1988 podepsané v sídle OSN, 
v níţ se JAR mimo jiné zavázala ke spolupráci při zabezpečení voleb 

v Namibii, byla rezolucí č. 632 z 16. února 1989 zřízena mise 
UNTAG (United Nations  Transition Assistance Group), 

zvláštním představitelem pro Namibii určen finský diplomat Naryti 
Ahtisaari. Mise byla tvořena vojenskými, policejními i civilními 
sloţkami. Mise měla prostřednictvím uspořádání svobodných a 
spravedlivých voleb zabezpečit vznik nezávislé Namibie.Dále 

mandát mise tvořilo zajistit, aby byly ukončeny všechny nepřátelské aktivity, vojenské 
jednotky byly „upoutány“ na základny a došlo k jejich stažení  z Namibie do JAR,  došlo k 
propuštění politických vězňů a byl povolen návrat namibijských uprchlíků 

První měsíce mise doprovázely ozbrojené střety a jako důsledek těchto násilných 

incidentů, k nimţ došlo kolem hranic s Angolou byli vyčleněni pozorovatelé z Mise UNTAG 

a odesláni do Anglo k monitorování siuace severně od  hranic s Namibií. Zejména k ukončení 
bojů. Ve štábu této skupiny byli brig. gen Opande - Keňa, plk. Moriarty – Irsko a mjr. 

Jakoubě - Československo.   

Pod dohledem civilních, vojenských i policejních zaměstnanců mise proběhly 7.-11. 

listopadu 1989 v Namibii volby do ústavodárného shromáţdění, které s počtem 57% hlasů 

vyhrála SWAPO. Volby byly 14. listopadu mezinárodním dozorem prohlášeny za svobodné 

a spravedlivé. Mise UNTAG a UNTAG A ukončily své působení v březnu 1990 poté, kdy 
byla 9. Února 1990 přijata ústava namibijské republiky. 
 


