Střední Asie:
Tichý boj o Kaspické moře

Střední Asie se zřejmě brzy stane jedním z nejdůležitějších regionů světa. Bývalé státy Sovětského svazu totiž disponují obrovskými ložisky kvalitní ropy. Světové velmoci vedou skrytou válku o ovládnutí těchto zásob a tento boj je možná v přímém spojení s válkou proti terorismu, neboť střední Asie se stala útočištěm mnoha skupin islámských extrémistů.

Už při letmém pohledu na mapu je zřejmé, že střední Asie je oblastí nesmírné strategické důležitosti. Leží na pomezí Evropy a Asie, jen nedaleko se nacházejí ropná pole Středního Východu, na severu leží obrovské Rusko, na východě nevyzpytatelná Čína a na jihu je Indie a islámské státy. Dá se říci, že kdo ovládá střední Asii, má na dosah celou Eurasii a zároveň má také přístup k velkým zásobám ropy a zemního plynu. Avšak to nic nemění na skutečnosti, že region kolem Kaspického moře je politicky i vojensky nestabilní a velmi snadno se může stát jablkem sváru mezi velmocemi i státy, které o postavení velmocí usilují.

Klíčem ke všemu je ropa
Ať už se nám to líbí nebo ne, ekonomika současného světa stojí (resp. plave) na ropě. „Černé zlato“ je surovinou pro výrobu látek, bez nichž si každodenní život nelze představit. A zdaleka nejde jen o pohonné hmoty pro miliony spalovacích motorů. Je sice pravda, že se stále více a více šíří různé alternativní pohony (např. metanol nebo elektřina), avšak ropa je nepostradatelná i pro produkci asfaltu, maziv, barviv nebo plastických hmot. Místa, v nichž se nacházejí zásoby ropy a zemního plynu, jsou předmětem trvalého zájmu vyspělých států a dodnes se o ně vedou války.
Za hlavní zásobárnu ropy pro západní svět je dosud považován Perský záliv, ale jeho význam nejspíše v blízké době značně poklesne. Stále větší podíl ropy na světovém trhu totiž pochází z regionu střední Asie, přesněji od Kaspického moře. Tamní naleziště zatím ještě nebyla plně prozkoumána a podle některých odhadů zde může být více ropy než v arabských zemích. Už nyní je ale jasné, že se vesměs jedná o ropu nejvyšší kvality, kterou lze použít pro výrobu složitých chemikálií v petrochemických závodech.
V úvahách vlád a ropných společností hraje důležitou roli i to, že těžba kaspické ropy není příliš nákladná, protože tamní ropná pole leží buďto na mělkém dně Kaspického moře, nebo dokonce na jeho březích. Naproti tomu druhá potenciální ropná oblast, Sibiř, je dosud spíše opomíjena kvůli nesmírně obtížné těžbě z trvale zmrzlé půdy (odhaduje se, že těžba na Sibiři by se začala vyplácet nejdříve po pěti letech). Ale o co snazší je těžba středoasijské ropy, o to obtížnější je její doprava. Vnitrozemské Kaspické moře vytváří jakési gigantické údolí, které je ze všech stran obklopeno pohořími, přes něž je nutno ropu i zemní plyn nějak dostat do terminálů v přístavech, kde se přečerpají do tankerů.
Pro západní svět jsou nejdůležitější ropovody a plynovody, které vedou od Kaspického moře přes kavkazské státy bývalého SSSR do tureckého přístavu Istanbul. Další linie potrubí se táhnou do samotného Ruska, přes Írán do Perského zálivu a přes středoasijské republiky do Číny. Stavba ropovodů a plynovodů není jednoduchá technicky ani politicky; je třeba počítat nejen s přírodními překážkami, ale i s aktuální politickou situací v jednotlivých zemích. Jako vhodnou průpravu lze každému zájemci doporučit zhlédnutí bondovky „Jeden svět nestačí“.

Kaspická flotila budí respekt
Celý region se podobá Perskému zálivu nejen zásobami ropy, ale i politickou nestabilitou a tím, že se v něm jednotlivé světové velmoci snaží získat politický, vojenský a ekonomický vliv. Tím se zároveň dostáváme k těžišti tohoto článku, a to k zemím, které hrají v kaspické oblasti důležité role. Postupujeme‑li od severu proti směru hodinových ručiček, pak břehy Kaspického moře ovládá Rusko, tři kavkazské země (Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán), Írán (ATM 7/2003) a islámské republiky bývalého SSSR (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán). Za státy, jež přímo ovlivňují region střední Asie, se většinou považují rovněž Turecko (ATM 8/2003), Afghánistán (ATM 9/2003) a Pákistán.
Z tohoto výčtu vyplývá, že podstatná část zemí v oblasti byla součástí Sovětského svazu a nyní patří do Společenství nezávislých států. Kromě jižního úseku vlastně SSSR kontroloval celé pobřeží Kaspického moře a někdy se uvádí, že invaze do Afghánistánu v roce 1979 byla původně zamýšlena jako odrazový můstek k ovládnutí Íránu. Rusko si stále udržuje obrovský vliv na celou oblast a na rozdíl od USA a Číny má přímý přístup ke Kaspickému moři. Avšak tato výhoda je poněkud oslabována konfliktem v Čečensku (ATM 5/2003). Většina analytiků soudí, že snahy Ruska o plnou kontrolu nad Čečenskem mají přímou souvislost s Kaspickým mořem; pokud by totiž Čečensko získalo samostatnost, Rusko by ztratilo přibližně třetinu svého kaspického pobřeží.
Ruskému vlivu na Kaspické moře pomáhá i Kaspická flotila. Je to jediná složka ruského námořnictva, která nebyla v minulých letech zmenšena, ale naopak posílena. V roce 2002 se v jižním Kaspickém moři konalo mohutné vojenské cvičení, kterého se zúčastnilo 62 plavidel (včetně lodí vyzbrojených obávanými protilodními střelami Moskit), tři letky bojových letadel a 10 000 vojáků, včetně námořní pěchoty a útvarů Specnaz. Na některých lodích byli přítomni íránští pozorovatelé a údajně se debatovalo o užší vojenské spolupráci Íránu s Ruskem.
Druhým velkým zájemcem o střední Asii je Čína (ATM 10/2003). Její ekonomika patří k nejrychleji rostoucím na světě a čínská spotřeba ropy stále narůstá. Vztahy Číny k Rusku i k ostatním státům oblasti jsou velice proměnlivé; např. s Ruskem v některých ohledech Čína úzce spolupracuje, zatímco v jiných jej pokládá za soupeře. Dlouhodobě napjaté jsou vztahy Číny s Kazachstánem a stav na jejich hranici se dá popsat jako „ozbrojené příměří“.

Trojice kavkazských zemí
Všechny středoasijské země bývalého Sovětského svazu mají mnoho společného. Po získání nezávislosti se začlenily do SNS (ačkoli některé tak neučinily ihned, např. Gruzie) a stále jsou na Rusku ekonomicky výrazně závislé. Netají se však svou snahou o uvolnění této vazby, intenzivně spolupracují s blízkými islámskými státy (především Tureckem, Íránem a Pákistánem) a navazují partnerství s USA a Evropou.
Pokud jde o vojenskou situaci, jednoznačně vůdčí roli má opět Rusko. Armády všech bývalých svazových republik jsou nepočetné a jejich výbavu tvoří převážně zastaralá technika získaná jako dědictví po sovětských ozbrojených silách. Jednou z mála výjimek je Gruzie, jež zakoupila modernizované tanky T‑55AM2 vyrobené v bývalém Československu.
Gruzie je jednou z trojice kavkazských republik mezi Kaspickým mořem a Tureckem. Dění v Gruzii patřilo na přelomu let 2003 a 2004 k hlavním tématům zpráv, neboť v důsledku politické krize odstoupil prezident Eduard Ševarnadze a nahradil jej Michail Saakašvili. Gruzie je všeobecně pokládána za problémovou zemi zejména kvůli třem regionům, které usilují o samostatnost. Jsou to Abcházie, Adžarsko a Jižní Osetie; první dvě oblasti získaly statut autonomních republik uvnitř Gruzie, ale celková situace je i nadále napjatá a křehké příměří udržují mezinárodní mírové jednotky (většinou Rusové).
Arménie a Ázerbajdžán zabíraly první stránky novin koncem 80. let a významnou část 90. let, kdy probíhaly boje o Náhorní Karabach. Toto území kontroloval muslimský Ázerbajdžán, ale jeho obyvatelé byli převážně křesťanští Arméni. Občanská válka mezi oběma etniky pak v roce 1992 přerostla ve válku mezi oběma státy, kterou ukončilo až příměří v roce 1994. Náhorní Karabach nyní ovládá Arménie, což vedlo k oddělení části území Ázerbajdžánu od většiny země (tak vznikla tzv. exkláva). Mezi oběma státy sice stále panuje určité napětí, ale přesto je patrná upřímná snaha o sbližování; už bylo dokonce uspořádáno společné cvičení obou armád a NATO.

Pět republik na východě
Přibližně čtvrtina kaspického pobřeží patří Kazachstánu, deváté největší zemi na světě. Na rozdíl od některých jiných bývalých svazových republik si stále udržuje velmi těsné politické vztahy s Ruskem a od roku 1995 s ním má dokonce společnou armádu. Kromě ropy profituje Kazachstán také z vlastnictví kosmodromu Bajkonur, který má ruská vláda pronajatý za roční poplatek 115 milionů dolarů. Prezident Nazarbajev má velice rozsáhlé pravomoci, ale přesto lze Kazachstán označit za víceméně svobodnou zemi.
O sousedním Uzbekistánu se něco podobného v žádném případě říci nedá. Nejlidnatější stát oblasti (26 milionů obyvatel) řídí autoritativní prezident Karimov takovým způsobem, že prakticky žádná opozice neexistuje. Částečně podobná situace panuje také v Turkmenistánu, jehož prezident Nijazov si vybudoval až neuvěřitelný kult osobnosti. Avšak na rozdíl od zaostávajícího Uzbekistánu si Turkmenistán ekonomicky vede relativně dobře. Zdá se, že Nijazov je přes řadu výstřelků racionálně uvažující člověk a snaží se skutečně pozvednout svou zemi i životní úroveň jejích obyvatel.
Ze středoasijských republik je jednoznačně nejlépe hodnocen Kyrgyzstán, jemuž se dokonce přezdívá „středoasijské Švýcarsko“. Spolu se třemi pobaltskými státy je považován za nejdemokratičtější zemi bývalého SSSR. Od získání nezávislosti v roce 1991 důsledně prováděl demokratické reformy a díky rychlé a úspěšné privatizaci státních podniků začaly do země brzy přicházet zahraniční investice. Ještě nedávno chudá země tak snad nastoupila cestu k prosperitě.
Nejméně stabilní zemí na východ od Kaspického moře je Tádžikistán. V roce 1992 zde vypukla občanská válka mezi vládou, v niž byli převážně bývalí komunisté, demokratickými silami a islámskými radikály. Komunisté a demokraté v roce 1994 uzavřeli alianci a požádali o pomoc OSN. Mezinárodní jednotky pak pomohly národní armádě proti islamistům, avšak boje pokračují dodnes, zejména díky příchodu ozbrojenců z Afghánistánu.

Americké a ruské základny
Už tak dost složitá situace ve střední Asii se ještě více zkomplikovala po 11. září 2001 a následném vyhlášení války proti terorismu. Američané sice vyhnali bojovníky hnutí Taliban a organizace al‑Kaida z Afghánistánu, ale poněkud nečekaně tím způsobili opětovnou destabilizaci sousedního Tádžikistánu. Tamní islamisté už byli na pokraji porážky, ale příchod afghánských ozbrojenců pro ně znamenal novou posilu a boje se rozhořely znovu. Přívrženci Talibanu mají důvod k nenávisti vůči tádžické vládě, protože dlouho podporovala afghánskou Severní alianci proti vládě Talibanu v Kábulu.
Všechny vlády republik střední Asie jsou jednoznačně sekulární a samy mají s islámskými fundamentalisty velké problémy, takže vyhlásily (některé z nich velice hlasitě) plnou podporu válce proti terorismu, a dokonce vyslaly kontingenty vojenských jednotek do Afghánistánu (a nejnověji i do Iráku). Tím ovšem zároveň poskytly islamistům další důvod k boji, protože se v jejich očích staly spojenci Ameriky.
Krátce poté se začaly dít věci, které by byly ještě před deseti či patnácti lety nemyslitelné. Na území bývalých sovětských svazových republik se začaly objevovat americké vojenské jednotky a pak i první americké základny. Avšak ještě paradoxnější na tom je, že v těchto zemích se stále nacházejí vojenské základny Ruské federace. Z jednoho letiště v Tádžikistánu operují americké F‑16, F/A‑18 a E‑3 AWACS, zatímco jen pár desítek kilometrů od nich sídlí letka ruských MiGů‑29 a Il‑76. Obdobná situace je i v Kyrgyzstánu nebo Gruzii; gruzínské vojáky dokonce společně cvičí příslušníci amerických a ruských speciálních jednotek.
Avšak terorismus není jediným problémem, který ohrožuje celou oblast. Velkou hrozbu představuje obchod s drogami. Afghánistán je už téměř tradičně znám jako země, v níž se až neuvěřitelně daří máku, což ve výsledku znamená produkci opia a heroinu. Další státy jako Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán pak slouží jako tranzitní a celá síť je napojena na organizovaný zločin v dalších zemích. Je velmi obtížné těmto aktivitám vzdorovat; zvláště pro Tádžiky (kteří patří k hlavním národnostem v Afghánistánu) je pěstování máku naprosto normální a pro mnohé je to i jediný způsob obživy. Dosud žádná vláda (včetně Talibanu) to nedokázala změnit a ani se o to nijak nesnažila, spíše se sama obchodů s drogami účastnila.

Válka zpravodajských služeb
O oblasti Kaspického moře se stále častěji hovoří jako o možném dějišti budoucího střetu mezi velmocemi, tedy USA, Ruskem a Čínou. Není pravděpodobné, že by došlo ke skutečné válce, protože ta by žádné straně neprospěla a jediným jistým výsledkem by byla devastace cenných ropných polí. Spíše půjde o velmi intenzivní diplomatickou a ekonomickou „válku“, v níž budou nebudou zbraněmi tanky a letadla, nýbrž peníze, smlouvy a informace.
Jistý počátek takového nového druhu války lze pozorovat už nyní. Ve střední Asii působí agenti všech významných zpravodajských služeb, mezi nimiž hrají hlavní roli ty americké a ruské; hodně se hovořilo o jejich vlivu na již zmíněnou politickou krizi v Gruzii. Rusko totiž jako jediné uznalo plnou samostatnost Adžarské autonomní republiky a poskytuje jí určitou vojenskou podporu. Naopak gruzínský prezident Saakašvili je velkým obdivovatelem NATO a podle některých zdrojů zvažoval, že požádá Alianci o pomoc, což by v krajním případě mohlo znamenat vážný konflikt NATO s Ruskem.
Neobyčejně aktivní jsou také vyslanci mocných islámských zemí, zejména Turecka, Íránu a Pákistánu. Turci mají tendenci apelovat na etnickou příbuznost (např. s Armény), kdežto íránská tajná služba spoléhá spíše na náboženskou spojitost. Objevují se rovněž arabští agenti, jejichž úkolem je především oslabovat vliv Íránu a co nejvíce zpomalovat nárůst významu Kaspického moře na úkor Perského zálivu. A samozřejmě nemůže chybět izraelský Mossad a francouzská DGSE, která zastupuje zájmy Evropy.
Není divu, že pobřeží Kaspického moře je rájem diplomatů, informátorů, žoldáků, obchodníků se zbraněmi a drogami a představitelů organizovaného zločinu ze zemí SNS. Jakýmsi „hlavním městem“ celé oblasti se stala ázerbajdžánská metropole Baku, která hraje stejnou úlohu, jakou měly za studené války Berlín, Budapešť nebo Vídeň.
Předvídat konkrétní události v tak nestabilním regionu, jakým střední Asie je, není právě jednoduché. Pravděpodobně posílí vliv USA, Číny a islámských zemí na úkor Ruska, ačkoli zrychlující se hospodářský rozvoj Ruské federace ještě může ledacos změnit. Téměř jisté je, že globální význam kaspického regionu již brzy výrazně vzroste, a to v neprospěch států Perského zálivu. Tichý boj velkých i malých mocností bude nabírat na intenzitě, protože ten, kdo ovládne ropná pole Kaspického moře, bude držet klíč ke světové ekonomice.
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Naši darebáci
Strategická důležitost oblasti střední Asie vede k tomu, že USA i Evropa udržují přátelské vztahy se státy, jejichž politická úroveň je přinejmenším velmi pochybná. Jedná se především o Uzbekistán, kde tvrdou rukou vládne prezident Islam Karimov, a Turkmenistán, o jehož prezidentovi Saparmuratovi Nijazovovi snad nejvíce vypovídá to, že se nechává oslovovat „Turkmenbaši“ (Otec všech Turkmenů) a jeho malý zlatý profil je zároveň logem státní televize. V obou těchto zemích prakticky neexistuje opozice a stav dodržování lidských práv je podle mezinárodních organizací „velmi špatný“.
Avšak západní země se drží toho, co se během studené války říkalo o latinskoamerických diktátorech (a svého času také o Saddámu Husajnovi): „Nevadí, že je to darebák. Hlavní je, že je to náš darebák.“ Významný americký politický komentátor Daniel Pipes popsal vztah USA k Uzbekistánu takto: „Všechno záleží na bilanci. Sečtěme náklady, které nás stojí vydržování takového darebáka, a odečtěme výhody, které nám spojenectví s ním přináší, a je to. Pokud výhody převyšují náklady, musíme si potřásat rukou třeba i s ďáblem. Spolupracovali jsme se Stalinem proti Hitlerovi. Bylo to snad nesprávné? Spolupracovali jsme s Čínou proti Sovětskému svazu. Spolupracovali jsme s Irákem proti Íránu. V určité době, na určitém místě a v omezeném rozsahu má taková spolupráce význam.“ Výhodné je v tomto případě to, že obě země mají bohaté zásoby ropy a bezvýhradně podporují válku proti terorismu.
Podle nejnovějších zpráv se ale zdá, že Spojené státy i Evropská unie začínají přece jen dávat přednost zhodnocení politických „kvalit“ těchto režimů před pragmatickou spoluprácí s nimi. Na jaře oznámila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), že kvůli porušování lidských práv ukončuje finanční podporu Uzbekistánu, a 13. července 2004 rozhodl americký Kongres z téhož důvodu o zamítnutí půjčky vládě prezidenta Karimova.

Konec jedné teorie o spiknutí
Už v roce 2001 se objevila řada „teorií o spiknutí“ týkajících se 11. září 2001 a války proti terorismu. K neznámějším patří legendy o tom, že útočící letadla byla dálkově řízená, že na Pentagon žádné letadlo nespadlo, že za útoky vůbec nestála al‑Kaida nebo že americká vláda o útocích věděla a nezabránila jim, aby mohla obsadit Afghánistán. A proč? Protože Taliban se prý bránil stavbě ropovodu od Kaspického moře přes Turkmenistán a Afghánistán až do přístavu v Pákistánu, odkud by ropa směřovala přímo do USA. Ale tato teorie ignoruje jeden důležitý fakt: Od úderu na Afghánistán už uplynuly téměř tři roky a žádný ropovod se stavět nezačal. Skutečností je, že ropná společnost Unocal opravdu takový projekt navrhla, ale po zběžném výpočtu nákladů na stavbu přes afghánské a pákistánské velehory jej zase zamítla.

Základní údaje středoasijských republik

Ázerbajdžán
Arménie
Gruzie
Kazachstán
Uzbekistán
Turkmenistán
Kyrgyzstán
Tádžikistán
Hlavní město
Baku
Jerevan
Tbilisi
Astana
Taškent
Ašchabad
Biškek
Dušanbe
Rozloha (km2)
86 600
29 800
69 700
2 717 300
447 400
488 100
198 500
143 100
Počet obyvatel
7 850 000
3 400 000
5 000 000
17 000 000
26 000 000
4 800 000
4 900 000
6 900 000
Měna
manat
dram
lari
tenge
sum
manat
som
somoni
HDP (USD/obyv.)
3700
3600
3200
7200
2600
6700
2900
1300
Ozbrojené síly
55 800
38 000
56 500
65 000
25 000
34 000
10 000
22 000
Pozn. Ve všech zemích je dosud uznávaným a užívaným platidlem i ruský rubl.
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