
V neklidném západoafric‑
kém státě Mali nevnímají 
Čechy pouze jako vojáky, 
kterých zde v misích OSN 

a Evropské unie působí několik de‑
sítek. Mnohem důležitější může 
být podíl českých geologů na ob‑
nově země. Geologická firma GET, 
která v Mali již několik let působí, 
už nechce nerosty jen hledat pro 
jiné. Hodlá je sama těžit.

„Našli jsme si vlastní ložisko štěr‑
kopísku a teď čekáme na udělení 
těžební licence. Až ji dostaneme, 
budeme jediný těžař přímo u hlav‑
ního města Bamako, kde žijí skoro 
dva miliony lidí,“ říká jednatel fir‑
my Tomáš Pechar. Licenci by firma 
měla dostat již velmi brzy. S reali‑
zací svých plánů chce česká společ‑
nost začít letos v listopadu, hned 
jak skončí období dešťů.

Od války k rekonstrukci
Mali prožilo v posledních několika 
letech válku mezi severem, kde se 
uchytili islamisté, a legální vládou 
v Bamaku na lidnatějším jihu, kte‑
rou v roce 2013 intervencí podpoři‑
la francouzská armáda. Čeští vojáci 
v Mali chrání velitelství výcvikové 
operace EU a trénují místní jednot‑
ky. V misi OSN zase působí české 
speciální jednotky.

Po skončení války nyní Mali čeká 
velká rekonstrukce, na niž dárci 
z různých zemí slíbili několik mi‑
liard dolarů. „Hodně si od toho sli‑
bujeme, protože se chystá obnova 
infrastruktury, letiště a mostů přes 

řeku Niger,“ uvádí Pechar. Na těž‑
bu štěrkopísku může být následně 
navázána výroba betonu. 

Čeští geologové původně v zemi 
působili v rámci projektu České 
rozvojové agentury, který probí‑
hal v letech 2008–2012. Našli pro 
místní ministerstvo dolů ložis‑
ka stavebního kamene a ověřené 
ložisko štěrkopísku, jehož život‑
nost se odhaduje na 30 let. Získali si 
dobrou pověst i kontakty na místní 
úředníky. 

Kromě toho našel GET v Mali lo‑
žiska zlata pro švýcarskou firmu 
Mamico. Práce geologického týmu 
skončily loni v prosinci vymezením 
ložiska a vypočtením zásob. Podle 
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Pechara nyní tato společnost, pro 
niž pracovali, hledá další investory, 
kteří by zajistili peníze na rozjezd 
těžby. Čeští geologové Švýcarům 
díky místním kontaktům zajistili 
i dvě těžební licence.

GET, který vznikl v roce 1993, za‑
městnává nyní přes 50 lidí a má ob‑
rat více než 30 milionů korun. Prv‑
ní zahraniční zakázku získala firma 
před 20 lety v Kambodži, kde našla 
zdroje pro novou cementárnu. 

Ložiska kvalitního vápence 
a stavebního kamene objevila 
i na Jamajce. Ve Vietnamu se čes‑
kým geologům zase podařilo vy‑
mezit jedno z největších ložisek 
sklářského písku v jihovýchodní 

Asii, kolem něhož potom vznikl 
sklářský průmysl. 

Surovinová diplomacie
Na firmy jako GET spoléhá minis‑
terstvo průmyslu a obchodu, které 
právě formuluje možnost surovi‑
nové diplomacie. „Oblastí s oprav‑
du velkým a přitom dosud nepří‑
liš využívaným exportním poten‑
ciálem je české know‑how v geolo‑
gickém průzkumu, přípravě loži‑
sek k těžbě nebo dodávkách důlní 
techniky,“ vysvětlil ředitel odboru 
surovinové politiky Pavel Kavina. 
Navázat lze podle něj i na předcho‑
zí rozvojové projekty realizované 
ještě ministerstvem. 

Kromě podpory exportu vidí Ka‑
vina význam surovinové diploma‑
cie i v možném zajištění některých 
strategických surovin pro český 
průmysl.

Zahraniční geologický průzkum 
provádí a vítá rovněž státní Čes‑
ká geologická služba. Aktuálně její 
zaměstnanci pracují v Mongolsku, 
Gruzii a Etiopii, kde se podílí na za‑
kázce na výzkum zlata. Agentura 
tak získává pět procent svého roz‑
počtu.

„Není to úplně bezvýznamná 
částka. Hlavním přínosem jsou 
nové odborné zkušenosti pro naše 
geology, protože působí v jiném te‑
rénu i jazykovém prostředí. Získají 
také kontakty na kolegy z jiných 
zemí,“ uvádí další přínos Petr Mixa, 
který v České geologické službě 
za zahraniční projekty odpovídá. 
Navazování nových obchodních 
kontaktů a profesní růst geologů 
považuje za velké plus působení 
v cizině i Tomáš Pechar.

Průzkum 
v Mali
Typický 
geologický tým, 
který zkoumá 
vzorky horniny, 
tvoří dva až 
čtyři lidé. 
GET si v Mali 
najímá i tamní 
pracovníky.
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