
důvod vnímat toho druhého jako svého nej-
bližšího spojence (Dmitrij Trenin, Raund
Putina. Ot aziatskogo turne k asiatskoj poli-
tike, Polit. ru, 26. 7. 2000).

Existují tu jistě určité společné zájmy ja-
ko vzájemná transparentnost a předvídatel-
nost, stabilita v regionu, či společný nesou-
hlas s unipolárním modelem světa, s nímž
však v podstatě nemohou ani Moskva, ani
Peking nic udělat), hovořit však o vzniku
nějaké „osy Moskva–Peking“ by bylo znač-
nou chybou. Pro něco takového neexistují
důvody. Trenin upozorňuje, že poprvé v dě-
jinách rusko-čínských vztahů je rozvoj Číny
nesrovnatelně dynamičtější než rozvoj Rus-
ka. Jestliže ještě v roce 1990 existovala
z hlediska úrovně HDP mezi Ruskem a Čí-
nou parita, pak nyní, v roce 2000 je tento
ukazatel v Číně pětkrát vyšší než v Rusku.
Za příštích deset či patnáct let lze očekávat
mezi Ruskem a Čínou rovněž paritu v jader-
né oblasti. V této situaci sice Moskva musí
své vztahy s Čínou intenzivně budovat, ne-
může však v žádném případě počítat s tím,
že v nich bude představovat dominující fak-
tor.

Geopolitické iluze
Ruský kontroverzní intelektuál a jeden

z vůdců tzv. ruské „duchovní opozice“ Ale-
xandr Dugin ve své mnohasetstránkové
publikaci Osnovy geopolitiki, Moskva
1997, 2. vyd. Moskva 1999) vnímá Čínu pa-
radoxně jako „nejnebezpečnějšího souseda
Ruska na jihu“ (s. 359). Podle Dugina před-
stavuje Čína pro Rusko nebezpečí jednak
proto, že se stává baštou „proamerického at-
lantismu“, jednak proto, že díky demogra-
fické expanzi bude v budoucnosti zákonitě
usilovat o rozšíření prostoru. Za geopolitic-
kého partnera Moskvy pokládá Dugin na-
opak Japonsko, čímž se zřetelně odlišuje od
koncepcí ruských vojenských stratégů.

Připomeňme, že ve své Velké šachovnici
(Praha 1999) tvrdí Zbigniew Brzezinski co-
si podobného. Podle něj se přirozeným spo-
jencem Číny musí stát Spojené státy, neboť
„Amerika nechová žádné plány k asijskému
kontinentu a v dějinách vždy bránila zasa-
hování Japonska i Ruska do záležitostí slab-
ší Číny“. Pro Číňany bylo podle Brzezin-
ského Japonsko hlavním protivníkem po ce-
lé minulé století, zatímco Rusku Peking ni-
kdy nedůvěřoval.

Ošidnost podobných geopolitických kon-
strukcí naznačuje nejen skutečnost, že USA
a Západ v poslední době usilují o výrazné po-
sílení svého vlivu ve Střední Asii (nejen pro
ropné zásoby), což vyvolává značnou, leč
bezmocnou nelibost Moskvy, ale i fakt, že
imperiálním ambicím, s jejichž konstantním
působením v ruské společnosti Dugin počítá,
se dostává nejen v ruské společnosti, ale
i mezi ruskými elitami stále méně podpory.

Vztahy Ruska s jeho sousedy, tedy i s Čí-
nou, jsou tak odsouzeny k tomu, aby byly
postaveny na výhradně pragmatické bázi.
Na více nyní Rusko nemá a v současné do-
bě nic více ani nepotřebuje.

❍

S výjimkou dvou oblastí na žádném místě
nevypukl vážnější konflikt. Je nutno však
mít na paměti, že konfliktní faktory ve St-
řední Asii stále existují, i když se některé
z nich v průběhu 90. let transformovaly. 

Afghánský faktor 
a drogová problematika2)

Afghánistán je vzhledem ke svému pokra-
čujícímu vnitřnímu konfliktu zdrojem napětí
a nestability pro celý region včetně Střední
Asie. Dokonce je možné jej označit za hlavní
ohnisko destabilizace ve Střední Asii. Událos-
ti v Afghánistánu ohrožují především jižní
pásmo středoasijských zemí, které s Afghá-
nistánem přímo hraničí nebo se nacházejí v je-
ho blízkosti. Nejvíce je vleklým konfliktem
postižen Tádžikistán, kde příslušníci Spojené
tádžické opozice mají dosud kontakty přede-
vším se stranou sesazeného prezidenta Rabbá-
ního. Někteří bývalí polní velitelé opozičních
jednotek udržují spojení s vedením hnutí Tali-
ban v Kábulu, především kvůli svým zájmům
na obchodování s narkotiky, avšak nejedná se
o oficiální politiku strany. 

Nejzávažnější ohrožení pro Střední Asii
však představují kontakty některých extre-
mistických skupin s hnutím Taliban, kte-
ré zajišťují především přepravu narkotik 
z Afghánistánu přes státy bývalého So-
větského svazu do Evropy. Odhaduje se, že
podíl Afghánistánu na světové produkci opia
činí 75 procent a z toho 80 procent vývozu se
uskutečňuje přes středoasijské státy.3) Pří-
jmy z opia jdou na nákup zbraní a další vá-
lečné výdaje. Pro přepravu je využívána
značná propustnost středoasijských hranic
s Afghánistánem, nejvíce v oblasti Auto-
nomní provincie Horský Badachšán, jež ne-
má centrální vláda v Dušanbe pod kontrolou,
a dále přes jižní Tádžikistán a hraniční řeku
Pjandž. Menší množství drog jde také přes
afghánsko-uzbeckou, respektive afghánsko-
turkmenskou hranici. 

Toto území kontrolují zejména dvě středo-
asijské skupiny. Obě mají kořeny v extremis-
tickém Islámském hnutí Uzbekistánu. Jednou
skupinou je ozbrojená skupina pod vedením
Džumy Nomongoniho, která se pokusila
o průnik ze základny v Tádžikistánu na úze-
mí Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Skupinu tvo-
ří především uzbečtí uprchlíci z Fergánské

kotliny a dále Tádžikové z opozičních sil, kte-
ří se nesmířili s mírovou dohodou v Tád-
žikistánu z 27. června 1997. Jde o skupinu
velmi militantního zaměření (převážně žold-
néři), o níž se předpokládá, že by se mohla
pokusit po lepší přípravě o zopakování průni-
ku do Fergánského údolí. 

Druhou skupinu vede uzbecký uprchlík
Tel Udešef; má základnu v okolí severo-
afghánského města Mazar-e Šaríf. Obě sku-
piny mají dobré kontakty s vůdci hnutí Tali-
ban a s největší pravděpodobností
i s Usamou bin Ládinem. Jedná se hlavně
o obchodní spolupráci založenou na vývo-
zu narkotik vypěstovaných v Afghánistá-
nu.

Islámský extremismus 

Přes varování mnohých komentátorů a ex-
pertů4) před vstupem radikálního islámu do
Střední Asie hraje islámský faktor mnohem
menší roli než v jiných muslimských ze-
mích, především díky nižší míře reálné reli-
giozity. Po rozpadu Sovětského svazu se ho-
vořilo o hlavní hrozbě přicházející z Íránu,
ten však neměl velké ambice na vývoz své
revoluce do Střední Asie. Na počátku 90. let
čelil Írán především vnitřním hospodářským
problémům a snažil se dostat z mezinárodní
izolace. Jako u většiny zemí je íránský zájem
o tento region podnícen spíše ekonomickými
důvody.5) V rovině islámské propagandy
a ideologie se mnohem více angažovaly Sa-
údská Arábie a Pákistán, především pomocí
při výuce arabštiny a islámských věd, finan-
cováním výstavby mešit a obnovováním
medres. Ani tyto snahy se však nesetkaly
s masovou odezvou, ačkoli se procento lidí
praktikujících islám zvýšilo. To se však ne-
dává do souvislosti ani tak s propagandou ze
Saúdské Arábie, jako spíše s možností svo-
bodně vyznávat starou víru po letech, kdy ta-
to možnost byla značně omezená. 

Fakt, že se radikální islámské myšlenky
projevují slabě a vycházejí z jiných předpo-
kladů než islámský extremismus (především
sociální situace), má několik příčin. Většina
muslimů, kteří aktivně vyznávají islám, se
hlásí k velmi umírněnému hanafijskému
směru sunnitského islámu6) a snahy o propa-
gaci ortodoxnějších islámských směrů (na-
příklad wahhábismu ze Saúdské Arábie) se tu
zatím setkaly pouze s malým ohlasem. Nej-
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Konfliktní zóny
ve Střední Asii

SLAVOMÍR HORÁK

Střední Asie je v současné době oblast, o které se v našich podmín-
kách mluví pouze velmi okrajově. Přesto se po rozpadu Sovětského
svazu zvyšuje zájem o tento prostor ze strany odborné veřejnosti i po-
litických a ekonomických špiček světových velmocí.1) Těsně po roz-
padu Sovětského svazu se předpokládalo, že vzniká další zóna nesta-
bility v blízkosti již tak neklidných regionů, jako je Blízký východ nebo
Zakavkazsko. Tyto obavy se zatím plně nepotvrdily. 



větší procento věřících existuje v Tád-
žikistánu a Uzbekistánu, v oblastech s tradič-
ními centry islámu Samarkandem, Bucharou
a Fergánskou kotlinou s usedlým zeměděl-
ským obyvatelstvem. Mezi původně kočovný-
mi národy (jako jsou Kazaši, Kyrgyzové nebo
Turkmeni) islám do roku 1917 výrazně neza-
kořenil a dnes tedy nemá na čem stavět.7)

Přestože se obnovuje výuka v tradičních is-
lámských učilištích (medresách) a islámských
univerzitách a roste zájem o poutě k význam-
ným kultovním centrům (hrobka Bahauddína
Nakšbandího nedaleko Buchary, hrobka Al-
Buchárího ve vesnici Hodža Ismoil u Sa-
markandu), není důvod k obavám z masového
rozšíření islámského extremismu.

V posledních letech jsou však stále patrněj-
ší některé skupiny, které se hlásí k radikální-
mu islámu, případně islámu využívají pro
maskování své kriminální činnosti. Typickým
příkladem je Islámská strana Uzbekistánu,
spojená s obchodem a převozem narkotik
z Afghánistánu do Ruska, jež tak získává pro-
středky pro svůj hlavní cíl: vyhlášení islám-
ského chalífátu ve Fergánské kotlině. Protože
se však jedná hlavně o skupiny nájemných
vojáků, potřebuje tato skupina ozbrojený kon-
flikt k ospravedlnění své existence. 

Ozbrojené složky této strany operují v tábo-
rech na území Tádžikistánu, severního Afghá-
nistánu a Pákistánu. Jsou přímo napojeny i na
bojovníky z Čečenska, odkud v souvislosti
s pokračující ruskou ofenzivou mnozí bojovní-
ci odcházejí, nejčastěji přes Ázer-
bájdžán a Turkmenistán. Své přívržence strana
získává především díky stále neuspokojivé
hospodářské situaci všech středoasijských ze-
mí. Nejpostiženějšími i nespokojenými sociál-
ními skupinami jsou nezaměstnaná mládež
a veteráni občanské války v Tádžikistánu. 

Ačkoliv tento proud je ve Střední Asii
menšinový, působení podobných ozbroje-
ných složek již vyvolalo konfliktní situace,
jako byly pokus o atentát na prezidenta Ka-
rimova v únoru 1999 či ozbrojená akce na
podzim téhož roku v Batkenské oblas-
ti Kyrgyzstánu. Následovat mohou další po-
kusy o ozbrojený útok, stejně jako ojedinělé
teroristické akce. Spojení Nomongoního
a Udešefa s obchodem narkotiky vytváří jed-
no z nejnebezpečnějších ohnisek konfliktů
ve Střední Asii a vedoucí představitelé stře-

Na přelomu 80. a 90. let vzniklo ve Střed-
ní Asii několik konfliktních ohnisek. V ně-
kterých oblastech tato ohniska přerostla v re-
álné konfliktní zóny. 

Konfliktní zóna Fergánské kotliny13)

Je nejhustěji zalidněným regionem Střední
Asie s možnostmi intenzivního zemědělství.
Na malém prostoru se tu stýkají hranice tří stá-
tů (Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu)
a jsou zde významné národnostní menšiny
(především Uzbeků v Kyrgyzstánu a Tádži-
kistánu). Fergánská kotlina je navíc tradičně
konzervativním místem z hlediska víry. Eko-
nomický dopad perestrojky a následující
transformace nových nezávislých států těžce
dolehla na obyvatelstvo kotliny a bez práce zů-
stala v některých oblastech až polovina práce-
schopné populace, především v řadách mla-
dých lidí. Tyto faktory spoluvytvářejí napětí,
které může přerůst v konflikt vzhledem k pů-
sobení extremistických sil na náboženském
i etnickém základě. 

Právě zde vypukly na přelomu 80. a 90.
let první konflikty. Roku 1989 začaly ozbro-
jené srážky v uzbecké části kotliny mezi Uz-
beky a tzv. Meschetskými Turky, kteří sem
byli násilně deportováni roku 1944 z jižní
části Gruzie. Po srážkách následoval masový
exodus přibližně sta tisíc Meschetských Tur-
ků z Fergánské kotliny.14) 

O rok později vzplály nepokoje mezi Uz-
beky a Kyrgyzy v kyrgyzských městech Oš
a Uzgen. Výsledkem bylo 171 mrtvých a ví-
ce než tisíc raněných. Jde o jeden z mála vy-
šetřených a soudem projednaných konfliktů,
které se v tomto období v bývalém Sovět-
ském svazu objevily.15) Jejich hlavní příči-
nou je radikalizace příslušníků etnické větši-
ny (v Uzbekistánu) nebo menšiny
(v Kyrgyzstánu), související s vlnou nacio-
nalismu, jenž sílil v době hospodářské krize
za perestrojky. K samotnému výbuchu pak
stačily drobné neshody.16) 

Rozpadem Sovětského svazu, stanovením
jasných hranic (při zachování rozdělení z let
1924–1936) a zaručením menšinových práv
Uzbekům v Kyrgyzstánu se na téměř deset
let v oblasti rozhostil relativní klid. Třebaže
se v obou zemích státní ideologií fakticky
stal nacionalismus, další větší střety nenasta-
ly. Místní obyvatelé i političtí představitelé
všech zainteresovaných zemí nemají zájem
na ozbrojených konfliktech v této ekonomic-
ky důležité oblasti s bohatými nalezišti ply-
nu, ropy, kovových rud atd.17) Konflikt, jenž
vypukl v srpnu 1999, měl zcela jednoznačně
charakter pokusu ozbrojené skupiny zajistit
si pod radikálními islámskými hesly kontro-
lu narkotras z Afghánistánu do Kyrgyzstánu
a Uzbekistánu.18) Předzvěstí střetu byl neús-
pěšný pokus o atentát na uzbeckého prezi-
denta Karimova v únoru 1999. Jak již bylo
uvedeno, jedná se zřejmě o největší hrozbu
stabilitě ve středoasijském regionu. 

Občanská válka v Tádžikistánu 

Jediným místem ve Střední Asii, kde pro-
pukly dlouhotrvající otevřené boje, byl Tá-
džikistán. V květnu 1992 vypukly po sérii de-
monstrací v Dušanbe ozbrojené srážky mezi
přívrženci komunistického prezidenta Rach-
mona Nabijeva a opozicí, vedenou převážně
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doasijských států se shodují v tom, že je za
ním snaha o jejich odstranění.8)

Etnické menšiny

Vzhledem k umělému rozdělení regionu
hranicemi v letech 1924–1936 tam vzniklo
několik zón s výraznými národnostními
menšinami. Jedná se především o Uzbeky,
kteří tvoří třináct procent obyvatel Kyrgyz-
stánu (v Ošské oblasti je to však 26 procent
a v některých místech, například Üzgen/
/Özgön, je tento podíl ještě vyšší), 25 pro-
cent obyvatel Tádžikistánu (zejména na se-
veru země v Chodžentské, dříve Lenina-
badské oblasti) a devět procent obyvatel
Turkmenistánu.9) Významným faktorem
jsou i tádžické menšiny v Uzbekistánu (cel-
kem pět procent), především v tradičních ob-
lastech tádžického osídlení – v Samarkand-
ské a Bucharské oblasti. 

Po rozpadu Sovětského svazu zůstala ve
všech státech početná ruská diaspora.10)
V 90. letech její podíl v nových státech St-
řední Asie poklesl, ale stále tvoří důležitou
složku obyvatelstva, především díky vyšší
vzdělanosti – Rusové v jednotlivých zemích
byli součástí intelektuální elity. V 90. letech
nastal výrazný „odliv (ruských) mozků“, což
vede země jako Kyrgyzstán ke snahám ome-
zit odchody ruské menšiny. Ruština se stala
přímo oficiálním jazykem (Kazachstán, Kyr-
gyzstán) nebo tzv. „jazykem všeobecné ko-
munikace“ (Tádžikistán).

Vzhledem k těmto důvodům a také díky
vyššímu přírůstku domácího obyvatelstva,
který výrazné ruské menšiny percentuálně
marginalizuje, nejsou v současné době bez-
prostřední obavy ze vzniku konfliktní situa-
ce. Za jedinou konfliktní oblast lze v této
souvislosti označit pouze severní Kazach-
stán s výraznou převahou ruského obyvatel-
stva, ale ani zde již, na rozdíl od počátku 90.
let, nedochází k výraznějším střetům. 

Populační exploze a sociální problémy

Obyvatelstvo všech států Střední Asie má
podobné tempo přírůstků jako typické země
třetího světa: v letech 1980–1989 vzrostl po-
čet obyvatel o 2,5 procenta v Kazachstánu
a až 3,68 procenta v Tádžikistánu.11) Díky
emigraci se tento růst v 90. letech daří mírně
tlumit12), ale dlouhodobě můžeme opět před-
vídat růst. Populační exploze s sebou přináší
problémy v sociální oblasti a důsledkem mů-
že být inklinace obyvatelstva k extrémním
myšlenkám – v této oblasti se jedná zejména
o vyhraněný nacionalismus a islámský radi-
kalismus. Tyto dvě tendence se již projevují
ve Fergánské kotlině. 



Islámskou stranou obrody Tádži-
kistánu. 

Hlavní příčiny konfliktu lze spatřovat pře-
devším v boji o moc mezi jednotlivými re-
gionálními elitami. Klanové struktury zalo-
žené na regionální příslušnosti vyplývají
z historického vývoje na území dnešního Tá-
džikistánu.19) Již v době Bucharského emirá-
tu, který tato území teoreticky ovládal, zde
existovalo množství územně ohraničených
státních útvarů. Kromě Chodžentu (dříve Le-
ninabadu) to byla zejména území Kulyabu
(jižní Tádžikistán), Karateginu (jihozápadní
část země) a pamírské oblasti (Autonomní
oblast Horský Badachšán).

Po celé komunistické období byly hlavní
mocenskou skupinou klany ze severu země
(Chodžent), tvořené především Uzbeky a úz-
ce napojené na uzbecké mocenské struktury.
Tyto klany měly v rukou především ekono-
mické páky (Chodžentská oblast je hospo-
dářsky nejvyspělejším regionem Tádži-
kistánu), zatímco politickou moc v Dušanbe
držely v rukou spřízněné kulyabské klany
z jižního Tádžikistánu. Z Kulyabu pocházeli
bývalý prezident Rachmon Nabijev i součas-
ný Emomali Rachmonov.

Naproti tomu opoziční předáci měli v prů-
běhu války podporu především v Karateginu
a v těžko dostupných oblastech východního
Tádžikistánu: v Garmském údolí a v Hor-
ském Badachšánu. 

V průběhu ozbrojeného konfliktu se opo-
zičním vojskům podařilo podržet si kontrolu
nad „svými“ teritorii a boje probíhaly pře-
devším v centrální a jižní části země –
v Garmském údolí a v Kulyabu.20) Jejich dů-
sledkem byla vlna Tádžiků prchajících
z těchto oblastí do táborů v severním Afghá-
nistánu. 

Po několika kolech složitých jednání po-
depsali 27. 6. 1997 v Moskvě prezident
Rachmonov a předák Spojené tádžické
opozice Said Abdullo Nurí mírovou smlou-
vu.21) Podle ní získala opozice ve všech vý-
znamných politických funkcích třicetipro-
centní zastoupení. Svůj potenciál však
nedokázala zúročit a v prezidentských vol-
bách loni na podzim a v parlamentních vol-
bách letos na jaře, jež byly zahraničními
pozorovateli považovány za nejdemokra-
tičtější ve Střední Asii22), utrpěli její kandi-
dáti těžkou porážku.

Země se do současnosti potýká s následky
této války. Hospodářství, s výjimkou sever-
ních částí, kde boje neprobíhaly, je rozvráce-
no a ústřední moc v Dušanbe stále nemá pod
kontrolou východní oblasti země, kterou do-
sud fakticky ovládají bývalí polní velitelé
opozice (skupina Džumy Nomongoního)
a místní opoziční předáci, kteří nesouhlasili
s mírovou smlouvou. Za tři roky od skonče-
ní války se situace stabilizovala, avšak ne-
snadné prosazování ústřední moci v někte-
rých oblastech, blízkost neklidného Afghá-
nistánu i problémy s obchodem a dopravou
narkotik činí stále z Tádžikistánu „horkou“
oblast Střední Asie. 

Kromě výše popsaných konfliktních zón
existuje ještě několik dalších oblastí, které
jsou označovány za místa potenciálních
střetnutí. Nelze je podceňovat. Jedná se na-
příklad o západní Uzbekistán s autonomní

provincií Karakalpakstan, turkmensko-uz-
becké pomezí a oblast Samarkandu a Bu-
chary, která je tradičně osídlena tádžickým
obyvatelstvem.23) Zde však mají centrální
vlády situaci pod kontrolou a například bu-
charsko-samarkandské klany navíc ovládají
i nejvyšší vedení Uzbekistánu. 

Perspektivy regionů Střední Asie

Bez ohledu na množství konfliktních zón,
jež ve Střední Asii existují, zůstává tato ob-
last relativně stabilní. Jsou to právě více či
méně autoritativní režimy, které tuto stabili-
tu podporují především důrazem na rozvoj
ekonomiky. Ta ve všech zemích začíná vy-
kazovat růst.24) Všechny však potřebují pří-
liv zahraničních investic, které se mohou
realizovat pouze ve stabilním politickém
a ekonomickém prostředí. I to je důvod, proč
prezidenti pěti středoasijských republik přes
všechny rozpory deklarují zájem na společné
bezpečnostní politice, především vůči sou-
sednímu neklidnému Afghánistánu.
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