
Rozpad Sovětského svazu otevřel tuto
oblast opět okolnímu světu. Rusko se muse-
lo vyrovnat s „konkurencí“ dalších zemí,
které měly zájem o vliv v tomto důležitém
prostoru. 

Hlavním faktorem, který podnítil roze-
hrání „nové velké hry“ o Střední Asii, jsou
dosud málo vytěžené a prozkoumané záso-
by ropy a zemního plynu a také možnosti
tranzitní dopravy (koncepce tzv. Nové hed-
vábné stezky z Evropy přes Blízký východ
a Střední Asii do Číny, která velmi elegant-
ně obchází Rusko). Je možné, že se zde sku-
tečně rozehrává nová bitva o „Heartland“
tak, jak byla již několikrát v minulosti defi-
nována? Jací jsou v této hře nejdůležitější
hráči v regionu i mimo něj?

Středoasijské státy 
V rámci Střední Asie jsou dvě země, kte-

ré spolu mohou svým významem a velikos-
tí soupeřit o úlohu potenciální regionální
velmoci.

V první řadě se hovoří o Uzbekistánu,
který je ze středoasijských zemí nejžhavěj-
ším kandidátem na tuto pozici s výhodnou
geopolitickou polohou (sousedí se všemi
ostatními státy regionu). Na jeho území sice
nejsou zjištěné zásoby strategických suro-
vin jako v Turkmenistánu nebo Uzbekistánu
(zásoby ropy jsou odhadovány na 1,2 mld.
barelů a zemního plynu asi na 3 mld. m3),
svou centrální polohou je však klíčový pro
jakýkoli logický tranzit Západ–Východ.
Ekonomický potenciál země je díky popula-
ci (cca 25 mil.) nejvyšší z celého regionu,
i když tato výhoda je i potenciálním problé-
mem vzhledem k očekávanému růstu oby-
vatelstva o 5–8 milionů během následují-
cích deseti let.

Kromě ekonomické slabosti, která je dána
všem zemím regionu, je zde také ohrožení ze
strany skupin extrémního islámu.1) Právě to-
to nebezpečí nutí prezidenta Karimova nava-
zovat spolupráci s Ruskem a státy tzv. Šang-
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Role dalších menších států – Tádžikistánu

a Kyrgyzstánu – je v regionu značně zane-
dbatelná. Tyto země budou vždy pouhými
subjekty geopolitické hry. O Tádžikistán je
v současné době zájem jako o nárazníkový
stát proti Afghánistánu. Problémem země je
její nestabilní situace, neboť vláda v Dušan-
be fakticky nekontroluje část území a země
je fakticky pod stálou kontrolou Moskvy,
která má zde rozmístěna ruská pohraniční
vojska a motorizovanou divizi. O vliv zde
usiluje také uzbecký prezident Karimov, je-
hož možnosti jsou však i proti Rusku značně
omezené. Uzbecko-tádžické vztahy nejsou
nijak vřelé kvůli údajné neschopnosti tádžic-
ké vlády vypořádat se s islámskými bojovní-
ky z Afghánistánu. Kyrgyzstán se sice díky
členství v tzv. celní unii (viz níže) ocitá nej-
více v zorném poli Ruska, ale své zájmy,
i když nejsou zatím tak výrazné, zde má i Čí-
na a Spojené státy (Kyrgyzstán byl jako prv-
ní z postsovětských zemí přijat do WTO).

Ani jedna země regionu se při prosazová-
ní svých mocenských zájmů nemůže obejít
bez vnějších hráčů, protože místní preziden-
ti nejsou schopni ekonomicky své zahranič-
něpolitické ambice zvládnout. Tyto vnější
hráče lze rozdělit na bezprostřední sousedy
(Čína, Írán, Rusko, Afghánistán a do určité
míry také Turecko) a vzdálenější hráče s nej-
větším reprezentantem – Spojenými státy. 

Čína
Čína, která v poslední době zažívá velmi

dynamický rozvoj, má všechny předpoklady
získat ve Střední Asii významné pozice.
Kromě faktoru ropy a zemního plynu
v Turkmenistánu a Kazachstánu zde hraje
svou roli zájem Pekingu o ekonomický roz-
voj tzv. Východního Turkestánu – Auto-
nomní oblasti Sin-ťiang, kde existují reálné
separatistické tendence. Čínská vláda řeší
složitou situaci masivním plánem na indu-
strializaci celého regionu s přílivem čínské-
ho etnika (podobný scénář jako v Tibetu)
a rozvojem dobrých vztahů se sousedními
středoasijskými státy (v roce 2000 byla po-
depsána smlouva mezi státy Šanghajské
pětky o zmenšení počtu vojsk na společných
hranicích, což pekingskému vedení uvolňu-
je ruce k větší koncentraci vojsk ve vnitř-
ních oblastech autonomní provincie nebo
k redislokaci vojsk do Tibetu). 

Čína má zájem o využití kazašské ropy
a turkmenského plynu a v roce 1998 byla
podepsána smlouva o stavbě ropovodu
a plynovodu ze západního Kazachstánu,
resp. z východního Turkmenistánu. Její rea-
lizace je však díky finanční náročnosti dlou-
hodobá záležitost. 

I samotné středoasijské země si uvědo-
mují stoupající význam Číny. Důkazem mů-
že být snaha o co největší obchodní styky
s touto velmocí, především v Kazachstánu
a Kyrgyzstánu. Poměrně úspěšně se rozvíjí
příhraniční obchodní spolupráce, která je
však z větší části tvořena drobnými obcho-
dy, nikoliv potřebnými velkými objemy
zboží. V první polovině 90. let byla otevře-
na nová strategická železnice vedoucí
Džungarským průsmykem, která výrazně
zkrátila cestu z Alma-Aty do Urumči, cent-
ra provincie Sin-ťiang. Díky svému zapoje-

hajské pětky G-5, o čemž svědčí závěry sum-
mitu států SNS z konce listopadu 2000
v Minsku2). Navíc se za poslední rok Rusku
podařilo v rámci razantního nástupu nové za-
hraniční politiky prezidenta Putina znovu oži-
vit spolupráci s touto zemí.3) Ani vztahy
s okolními státy nejsou jednoduché – s Ka-
zachstánem propukla v roce 1997 obchodní
válka o odstranění celních bariér, z podob-
ného důvodu ochladly v roce 1999 vztahy
i s Kyrgyzstánem. Na konci minulého roku
navíc propukl mezi těmito dvěma zeměmi
spor o vodu, který vedl k zastavení dodávek
plynu z Uzbekistánu do Kyrgyzstánu. V ně-
kterých prohlášeních dokonce vyústil, kvůli
nedostatečné ochraně vzájemné hranice, až
ke vznesení nároků Uzbekistánu na část kyr-
gyzského území. 

Konkurentem Uzbekistánu je větší, i když
méně zalidněný Kazachstán, jenž disponu-
je značnými zásobami strategických surovin
(odhadované zásoby ropy 95 mld. barelů
a zemního plynu 4,0 mld. m3) a dalšího ne-
rostného bohatství. Výhodou může být 6600
km dlouhá hranice s Ruskem jako hlavním
strategickým partnerem Střední Asie. Z hle-
diska tranzitu získává na významu železnič-
ní spojení mezi Alma-Atou a čínským
Urumči (hlavní město Autonomní oblasti
Sin-ťiang).

Značný geopolitický zájem vzbuzuje
i Turkmenistán díky zásobám ropy a zem-
ního plynu a také kvůli tranzitnímu význa-
mu (tranzit ve směru Evropa – Írán – Střed-
ní Asie – Čína – zde je klíčová železnice
Mašhad – Sarachs – Ašchabad). Země sama
je však spíše subjektem než objektem geo-
politické hry o tento region se zájmem Rus-
ka i Íránu na jedné straně a Spojených států
a západoevropských zemí na straně druhé.
Země sama je nucena spolupracovat s Rus-
kem jako největším odběratelem turkmen-
ského plynu, který může na evropské trhy
proudit zatím na sever od Kaspického 
moře.4)

V moderních a soudobých dějinách se region
Střední Asie dostal do spleti geopolitických
hrátek ve druhé polovině 19. století. Po porážce Ruska v Krymské válce
se car Alexandr II. soustředil ve svých dalších výbojích na Kavkaz, a pře-
devším na oblast tří středoasijských států – Bucharského emirátu, Chiv-
ského chanátu a Kokandského chanátu. Hlavním zájmem Ruska zde kro-
mě geostrategických hledisek (nástupiště proti Persii, a zejména Velké
Británii) byla především možnost vývozu bucharské bavlny a zajištění od-
bytiště pro ruské výrobky. „Velká hra o Střední Asii“ mezi Velkou Británií
a Ruskem, která vyvolala mj. i afghánskou krizi v 80. letech 19. století,
byla definitivně vyřešena roku 1895 a celá oblast se tím na sto let stala
výlučně ruskou a později sovětskou záležitostí.

SLAVOMÍR HORÁK
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ní do takzvané Šanghajské pětky a ekono-
mickému potenciálu má Čína možnost hrát
v budoucnu v regionu významnou roli.
S tímto vlivem však lze zatím reálně počítat
pouze ve východních částech  regionu – te-
dy Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kde navíc
Číňané narazí na pevné pozice svého rivala
– Ruska. 

Írán 
Na počátku 90. let byl Írán považován zá-

padními a americkými médii za nebezpečný
prvek v nově se formující kaspické hře. Ta-
to tendence, stereotypně přetrvávající díky
setrvačníkovému efektu z období Chomej-
ního vlády, vychází z americké politiky
double containment, která neměla Íránu
umožnit růst jeho přirozené pozice regionál-
ní velmoci. 

Íránská zahraniční politika se oficiálně
nesoustředila na získání vlivu přes islám ne-
bo pomocí „vývozu islámské revoluce“.
Prezident Rafsandžání a později Chátamí si
zcela pragmaticky uvědomovali, že taková
politika by neměla šanci na úspěch, přede-
vším proto, že ve Střední Asii převládá tra-
dičně sunnitská hanafíja na rozdíl od írán-
ského ší’itského směru, jenž se navíc stavěl
negativně i k súfijským bratrstvům. Sedm-
desát let komunistického režimu navíc
značně oslabilo konfesionální prvek středo-
asijských společností. Tento faktor však
v průběhu 90. let začal postupně nabývat na
síle a s rostoucí sociální nespokojeností se
islám může stát ideologickou alternativou
pro množství lidí, především v Uzbekistánu. 

Pozice Spojených států se ovšem v prů-
běhu 90. let ukázala jako kontraproduktivní
a vedla mimo jiné i ke strategickému part-
nerství Íránu s Ruskem a růstu vlivu této osy
ve Střední Asii. Tato „protiamerická koali-
ce“, která má značný vliv na Kavkaz, se
projevuje i ve Střední Asii, především spo-
lečným postupem v otázkách stavby ropo-
vodů5), statusu Kaspického moře, tádžické
a afghánské války. V posledních několika
letech začíná navíc sílit zájem o spolupráci
na ose Peking–Teherán, což může i přes
rozdílnost názorů mezi Ruskem a Čínou
vést ke vzniku významného strategického
trojúhelníku Moskva–Teherán–Peking. 

Ve vztazích ke Střední Asii zaujal Írán po-
stoj založený na zkvalitňování obchodních
kontaktů a využívání své výhodné polohy
z hlediska dopravy zboží a strategických su-
rovin. Írán, podobně jako Rusko, však i přes
zlepšující se ekonomickou situaci není scho-
pen uspokojit představy o masivních investi-
cích do ekonomik středoasijských zemí.
V poslední době lze pozorovat úsilí Íránu
prosadit se v rámci Organizace ekonomické
spoupráce, jejímiž členy jsou kromě Íránu
a států Střední Asie také Turecko, Pákistán,
Afghánistán a státy Zakavkazska.6)

Problémem Íránu při rozšiřování ekono-
mického vlivu ve Střední Asii jsou však
vztahy se Spojenými státy, které by se moh-
ly, alespoň ze strany nové Bushovy admi-
nistrativy, postupně zlepšovat, i když se bu-
de jednat zřejmě o dlouhodobý proces. 

Komparativní výhodou Íránu je dnes již
vybudované atraktivní a alternativní spojení
na světové trhy přes íránské přístavy.

Z Turkmenistánu nebo Uzbekistánu je nej-
bližším mořem právě Perský záliv, a naopak
Írán nachází na sever od svých hranic výhod-
né a dobře položené odbytiště svých výrob-
ků. Tranzitní význam Íránu se ukazuje i při
snaze o vývoz turkmenského zemního plynu
do jižní Asie. Vzhledem ke stále nestabilní si-
tuaci v Afghánistánu na jedné straně a vyso-
ké poptávce po této surovině v Pákistánu
a Indii, na straně druhé se Írán aktivně zapo-
jil do jednání o stavbě plynovodu a ropovodu
z Turkmenistánu přes své území do Pákistá-
nu. Tomuto plánu také nahrál nedávný roz-
pad americko-pákistánsko-saúdskoarabské-
ho konsorcia, které mělo záměr vybudovat
ropovod a plynovod do Pákistánu přes Af-
ghánistán. Z ekonomického hlediska je i pro
americké nebo evropské firmy důležitá již
vybudovaná síť ropovodů a plynovodů, která
se dá propojit několika cestami ze Střední
Asie do Turecka a Evropy.

Turecko 
Turecko okamžitě po vyhlášení nezávis-

losti jednotlivých středoasijských států v ro-
ce 1991 tyto státy jako jedna z prvních zemí
uznalo se strategií ekonomické a kulturní do-
minance ve svých „bratrských zemích“. No-
vá turecká expanze na východ počítala s rolí
zprostředkovatele přístupu nových zemí na
západoevropské a americké trhy a také se si-
lou svého partnerství se Spojenými státy. 

V průběhu 90. let se však ukázaly někte-
ré nevýhody Turecka. Předně je to geogra-
fické oddělení nestabilním pásmem Kavka-
zu nebo Íránu se složitými vzájemnými
vztahy. Navíc se ukázalo, že Ankara není
schopna podložit své zájmy ekonomicky fi-
nanční pomocí, kterou místní vlády nejvíce
očekávaly.

Přestože většina států regionu považuje
formálně „bratrské“ Turecko za vzor při
transformaci ekonomiky a „okno do Evro-
py“, stala se Ankara pouze jednou, třebaže
důležitou, součástí mnohovektorové zahra-
niční politiky středoasijských zemí, které se
soustřeďují na příjmy z investic a příjmy ze
strategických surovin. Vzhledem k podpoře
Turecka Spojenými státy je však nutno s Tu-
reckem v tomto prostoru počítat ve středně-
dobé nebo dlouhodobé perspektivě. Stále ví-
ce středoasijské inteligence navíc
získává vzdělání v Turecku, ni-
koli v Rusku, jak tomu by-
lo donedávna, a je prav-
děpodobné, že přes
jistý pokles mož-
nosti stipendií po-
skytovaných an-
karskou vládou
bude tento fak-
tor hrát svou
roli přede-
vším pro
generaci,

která během přibližně 15–20 let vystřídá
současnou vládnoucí garnituru. Pokud tedy
Turecko v zájmu o své „bratry“ v srdci Asie
nepoleví, může se dočkat plodů v dlouhodo-
bějším horizontu. Otázka je, zda se mu to při
současných ekonomických problémech (kri-
ze ve druhé polovině února) může podařit. 

Rusko
Přes svůj ekonomický propad v 90. letech

zůstává Rusko nadále důležitým, ne-li hlav-
ním hráčem v geopolitice Střední Asie.
V první polovině 90. let zůstalo jedinou ces-
tou, která umožňovala spojení Střední Asie
s Evropou, což má i dnes stále svůj význam
(většina středoasijské ropy a zemního plynu
se stále dopravuje přes Rusko). Přes snahy
bývalého ministra zahraničí a později pre-
miéra Jevgenije Primakova (Primakovova
doktrína) o zintenzivnění vztahů s „blízkým
zahraničím“ rozhýbal stojaté vody ruského
přístupu k oblasti až nový prezident Vladi-
mir Putin, který si dostatečně uvědomil stra-
tegický význam regionu. Není náhodou, že
jedna z jeho prvních zahraničních cest v no-
vé funkci vedla v květnu 2000 právě do Uz-
bekistánu, Turkmenistánu a Kazachstánu 
a přinesla jistý průlom především ve vzta-
zích s Taškentem. Razantní nástup Putina
vůči strategickým zemím na jižních ruských
hranicích byl dotvrzen místy bombastickou
návštěvou ruského prezidenta v Baku. 

Nejsilnější pozice má Rusko v nejslab-
ších státech – v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.
Obě země také vymezily vztahy s Moskvou
jako svou hlavní prioritu. Díky 6600 km
dlouhé hranici Kazachstánu a Ruska má po-
dobný zájem i Kazachstán přes své regio-
nální mocenské ambice. 

Tyto jmenované státy také jsou členy tzv.
Šanghajské pětky s prohlubující se spolu-
prací v různých směrech. Spolu s Ruskem
a Běloruskem tvoří uvedené země také tzv.
Celní unii, jednu z mála institucí, které
v oblasti relativně fungují. 

Ruská vojenská přítomnost v Tádžikistá-
nu tvoří podle ruské interpretace „hráz proti 

islámskému ex-
tremismu

a obchodu
s narko-

tiky z Afg-
hánistánu“.
Tyto obavy

nejsou
plané,

což do-
kumen-

tují
i dvě
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sezóny nepokojů v jižním Kyrgyzstánu,
v jejichž čele stál známý drogový boss
a vůdce Islámského hnutí Uzbekistánu Džu-
ma Nomongóní, původem z Fergánské kot-
liny. Tyto akce ukázaly, že středoasijské stá-
ty nejsou schopny čelit nebezpečí přichá-
zejícímu z jihu. Spolupráce v boji proti te-
rorismu a islámskému extremismu, která
byla schválena na posledním summitu
v Minsku v prosinci 2000, je jednoznačným
důkazem, že Rusko po létech stagnace sbírá
na středoasijském kolbišti nové body.

Ruský faktor je dále umocněn „kartou“
v podobě národnostních menšin Rusů, kteří
v sovětských dobách tvořili značnou část
místní inteligence. Po vzniku samostatných
států nastal úbytek těchto kádrů, který je znát
především v Kyrgyzstánu nebo v Turkme-
nistánu. Proto Kyrgyzstán v letošním roce
schválil novelu tzv. jazykového zákona, která
umožňuje používání ruštiny v běžném styku.
Ruská menšina je pro Moskvu výborným
prostředkem  k případným nátlakům na země
regionu. 

V současné době se zdá, že Rusko bude
mít zásadní vliv zejména v Kazachstánu,
Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, tedy ve státech
sdružených do regionálních uskupení. Za
prioritu následujícího období bude ruská za-
hraniční politika považovat posílení svých
pozic v Turkmenistánu a Uzbekistánu, což
se jí v poslední době daří. Úsilí těchto dvou
zemí odpoutat se od vlivu Moskvy v 90. le-
tech pouze ukázalo, že většina trumfů je
i nadále v ruských rukou. 

Spojené státy americké
Zahraniční politika USA je podobně jako

v ostatních regionech založena na dvojím
přístupu. 

Existuje oboustranný zájem Spojených
států a středoasijských zemí o americké in-
vestice do strategického průmyslu. Za nalití
peněz do středoasijských ekonomik však
budou Američané požadovat vysokou cenu,
především podíl ze zisku, který místní vlád-
cové očekávají od strategických surovin.
Oslabení vlivu Ruska nebo Íránu, které by
mělo být zajištěno přes americkou vládou
všemožně preferovaný ropovod Baku–Cey-
han, však bude stát velké prostředky, které
americké naftové společnosti nejsou ochot-
ny prozatím vydat,7) protože o ekonomické
efektivitě tohoto projektu mnozí experti po-
chybují. O jeho politickém významu však
nemůže být pochyb. Na tento ropovod by
USA rády napojily i Taškent nebo Ašchabad
(ten je zřejmě tomuto spojenectví nejvíce
nakloněn), případně i Astanu. 

Spojené státy tak deklarují zájem na inte-
graci států pod vlajkou strategického part-
nerství v rámci osy (Tel Aviv – Ankara –
Baku–Střední Asie), to znamená rozbití
partnerství Ruska a Íránu. 

Všechny státy se sice snaží hledat pomoc
a finance, kde to jen jde, ale protože USA
s touto pomocí příliš nespěchají, obracejí se
prezidenti „ke konkurenci“, která bude také
tolerovat Spojenými státy tu a tam kritizo-
vaný stav „demokracie“, především k Rus-
ku, Íránu a Číně. Politika USA tedy zatím
nepřinesla očekávané plody, nabídky na
spolupráci jsou pro místní „chány“ dlouho-

dobé až střednědobé a oni potřebují oka-
mžitou pomoc. Ze strany Washingtonu jsou
možná také poněkud podceněňovány ambi-
ce středoasijských prezidentů. 

Závěr 
V současné době se tedy zdá, že v „nové

velké hře o Střední Asii“ se formují dva
velmocenské bloky – jeden spojuje Rusko,
Írán a Čínu, do jejichž sféry vlivu spadá
především Kazachstán, Kyrgyzstán a Tá-
džikistán. Nová zahraniční politika Putina
vůči Střední Asii v poslední době katapul-
tovala Rusko do vedoucí pozice v uspoko-
jenosti velmocenských ambicí. Velkým
konkurentem, ale zároveň v mnohých otáz-
kách spojencem, se zde jeví Čína. Roli Írá-
nu nelze sice, vzhledem k jeho možnostem,
přeceňovat, ale partnerství s Moskvou i Pe-
kingem a geostrategická poloha mohou být
vhodným doplňkem v rámci tohoto troj-
úhelníku. 

Lídrem druhého bloku jsou pochopitelně
Spojené státy, podporující regionální vel-
moc a svého spojence na Blízkém východě
– Turecko, i když i spolupráce v této oblas-
ti dostává trhliny. V Zakavkazsku se tito
spojenci mohou spolehnout na Baku a Ame-
ričané by rádi v již utvořené ose viděli i stra-
tegicky důležité země – Kazachstán, Uzbe-
kistán a Turkmenistán. Největší projekt,
který by měl tomuto cíli pomoci (ropovod
Baku–Ceyhan a na něj navazující projekty),
však je prozatím víceméně ve stadiu  plánů,
realizace zatím není ani jistá a středoasij-
ským státům může postupně dojít trpělivost,
což může skončit neúspěchem americké po-
litiky v regionu. 

❍

1) Podrobněji viz článek autora v MP 9/2000, 
s. 16–18.

2) Lidové noviny 2. 12. 2000, s. 8.
3) Návštěva Vladimira Putina v Taškentu v květ-

nu 2000 přinesla podpis řady dohod, mimo jiné 
i dohody o znovuobnovení vojenské spolupráce,
kterou Uzbekistán před časem vypověděl. 

4) O budoucnosti výstavby plynovodů z Tur-
kmenistánu se vede velká debata. Existuje několik
možností dopravy přes Írán, kde je již plynovod
vybudován. Tato varianta je nejjednodušší, ale zá-
roveň, alespoň do této doby, narážela na silný od-
por USA jako hlavního kreditora stavby. Další
možností je tzv. Transkaspický plynovod pod Ka-
spickým mořem do Ázerbájdžánu, který má pod-
poru Spojených států, ale jeho financování není za-
tím jisté. Na podobných podmínkách ztroskotávají
i plány na vybudování plynovodu do Číny.
A vzhledem k nestabilitě v Afghánistánu odpadá
prozatím i možnost vedení plynovodu do Pákistá-
nu přes Afghánistán, nad kterým by Američané by-
li ochotni „přimhouřit oko“. 

5) Obě země jsou proti projektovanému ropovo-
du Baku – Ceyhan, i když i na tomto poli vystupu-
jí jako konkurenti.

6) K summitu Organizace ekonomické spolu-
práce např. Džilavjan, A.: Iran – novaja regiona-
ľnaja děržava? Nězavisimaja gazeta, 9. 6. 2000.
K íránské zahraniční politice Gombár, E.: Íránská
zahraniční politika a prezident Chátamí, Meziná-
rodní politika, 11/2000, s. 14–17.

7) Předběžná ekonomická analýza tohoto ropo-
vodu bude hotova v květnu roku 2001 a další, po-
drobná, až v roce 2002, což je pro středoasisjké ze-
mě poměrně pozdě.
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STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO
Kaspický region, kdysi vnímaný jako ja-
kési „obskurní místo na světě“1), se
dnes stále častěji objevuje na titulních
stránkách světového tisku, v názvech
konferencí a knih. Vzhledem k celosvěto-
vému problému zvyšování cen ropy země-
mi OPEC, ke geopolitické proměně regio-
nu, velkému množství států v tomto
regionu zaangažovaných zabývá se v po-
sledních deseti letech většina autorů ve
svých statích o kaspickém regionu post-
sovětskou Střední Asií a Zakavkazskem
a jako regionální velmoci uvádí Rusko,
Írán, Turecko a v poslední době stále
častěji i Čínskou lidovou republiku.

Kaspický region je dnes definován nejen
přímým přístupem ke Kaspiku (Rusko, Ka-
zachstán, Turkmenistán, Írán, Ázerbáj-
džán), ale i bohatými nalezišti ropy a zem-
ního plynu na dně Kaspického moře
a v jeho blízkém okolí a trasou existujících
a plánovaných ropovodů a plynovodů.

Současný vývoj v regionu 
nastartoval publikování celé řady
článků a i objemnějších prací, 
týkajících se geopolitiky regionu.

V červenci 1998 poskytl Zbigniew Brze-
ziński rozhlasové stanici Svobodná Evropa 
(RFE/RL) několik rozhovorů, ve kterých pro-
hlásil území přibližně pokrývající tradičně
chápané Zakavkazsko a Střední Asii eurasij-
ským Balkánem a předpověděl v tomto regio-
nu propuknutí začátkem 21. století konfliktu,
mnohem krvavějšího než ten, který vidíme
v jihovýchodní Evropě. Poskytnuté rozhovo-
ry měly svou gradaci a v těch posledních 
Brzeziński nevylučoval začátek konfliktu
„i dříve, než původně předpověděl“.

Autor nastoluje řadu zajímavých tezí:
• Rusko je příliš slabé, než aby získalo nad-
vládu v regionu zpět, a příliš blízko (a ne-
dostatečně slabé), aby z regionu bylo úplně
vytlačeno.2)
• S podporou Turecka, Íránu, Pákistánu
a Saúdské Arábie (SAK) nemají státy St-
řední Asie zapotřebí vzdávat se své suvere-
nity ani za cenu hospodářské integrace
s Ruskem.3) 
• V oblasti vládne mocenské vakuum a re-
gion je vnitřně nestabilní, což láká zájemce
o kontrolu nerostného bohatství. Všechny
země se zde potýkají s vnitřními problémy
a hranice jsou snadno zpochybnitelné.
• Moskva uměle brzdila formování politic-
kých národů v regionu. Po rozpadu SSSR
nebyly země připraveny k samostatnosti.

Nestabilní pásmo na jihu bývalého
Sovětského svazu

Jižní část bývalého Sovětského svazu je
v četných studiích pojednávána jako nesta-
bilní pásmo „krize státnosti“, prostírající se
od Moldovy na západě až po Střední Asii na
východě. Mnoho sovětologů zaznamenává,
že i Ukrajina má řadu rysů charakteristic-
kých pro tento oblouk. (Je to například vý-


