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1 Úvod 

V tomto príspevku sa chcem zamerať na región Strednej Ázie, kde sa stretávajú záujmy svetových 

mocnosti Ruskej federácie, USA, Číny, ale aj regionálnych mocností v tejto oblasti Iránu a Turecka. 

Stredoázijské republiky svojím postavením a významom rozohrávajú zaujímavú partiu na geopolitic-

kej šachovnici a prípadne nepokoje a konflikty by mohli narušiť stabilitu v susedných štátoch, ako aj 

ohroziť produktovody, ktoré smerujú cez Rusko a Čínu do ostatných častí Európy a Ázie. Mohlo by 

to narušiť politickú a ekonomickú stabilitu nielen v tejto oblasti, ale aj na celom svete. 

 

2 Súčasná geopolitická situácia 

Hlavnými geopolitickými aktérmi na geopolitickej šachovnici, ktorí určujú smerovanie v súčas-

nom geopolitickom a geostrategickom priestore, sú Čína, Rusko, USA, EÚ, Japonsko. Ďalšími adep-

tmi, ktorí budú tieto ťahy na geopolitickej šachovnici doplňovať, sú kaukazské štáty, štáty Strednej 

Ázie, Kórea a ich geopolitická poloha. Figúrkami na tejto šachovnici by rada posúvala India, Brazília, 

Turecko, Indonézia, Austrália, Venezuela. To so sebou prináša aj riziká. Výsledkom týchto pohybov 

je vznik geopolitických ohnísk, ktoré sú zdrojom konfliktov a geopolitického chaosu, ktoré môžu 

vyústiť do vojenských konfliktov. Tieto ohniská sa nachádzajú na hranici medzi EÚ a Ruskom (Ukra-

jina, Bielorusko), v kaspickej oblasti (oblasť okolo Turecka) a v tzv. čiernej diere, čo je geopolitická 

oblasť od Iraku po Indiu a hranice Číny a juhu Ruska, Kórejský polostrov, severná a stredná Afrika 

(Volner, 2012, s. 25). 

Zbigniew Brzezinski (1999, s. 93) vo svojej knihe Veľká šachovnica prirovnáva stred Eurázie po 

roku 1991 „k čiernej diere“, ktorú „akoby niekto z mapy sveta vytrhol geopolitický Heartland“. Roz-

pad ZSSR a následná strata politickej a ideologickej kontroly nad týmto územím spôsobili, že z tohto 

regiónu sa stal tzv. eurázijský Balkán, zóna nestability, kde vládne mocenské vákuum a kde sa krížia 

geopolitické záujmy Ruska, Číny, Turecka a Iránu. Tento ich záujem je umocnený ekonomickým 

potenciálom stredoázijských republík. Nachádzajú sa tu veľké ložiská ropy a zemného plynu a iných 

nerastných surovín a vedú cez nich siete plynovodov a ropovodov, ktorými prúdia tieto suroviny na 

všetky svetové strany (Brzezinsky, 1999, s. 127 – 128). 

Od polovice 19. storočia sa stredoázijský región stáva súčasťou geopolitických hier cárskeho Rus-

ka a Veľkej Británie. Po prehratej Krymskej vojne sa Rusko rozhodlo pokračovať vo výbojoch na 

Kaukaze a do oblastí troch stredoázijských štátov – Bucharského emirátu, Chivského a Kokodského 

chanátu. Stredná Ázia mu mala slúžiť ako predmostie na výboje do Perzie a do oblastí ovládaných 

Veľkou Britániou. Veľká hra o Strednú Áziu sa skončila v roku 1885 podpisom Londýnskeho proto-

kolu a celá stredoázijská oblasť sa dostala do sféry vplyvu Ruska, ktorá trvala až do rozpadu ZSSR a 

slúžila od vzniku boľševického Ruska ako nástupisko na vývoz komunistickej ideológie do Ázie. Z 

Afganistanu sa stala nárazníková zóna, kde sa stretávali geopolitické záujmy oboch spomínaných 
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krajín. Rozpadom ZSSR sa o vplyv v tomto regióne začala uchádzať Čína, Irán, Turecko a tým bol 

narušený mocenský monopol Ruska a po 11. septembri 2011 do hry vstúpili aj USA (Horák, 2005, s. 

19 – 20).  

Postsovietsky priestor môžeme v zmysle geopolitiky definovať ako zvláštny geografický rámec, 

resp. ako heterogénny a vnútorne rozporuplný areál, kultúrne, historicky, politicky, ekonomicky, so-

ciálne, náboženský a konfesne, demograficky a jazykovo značne nesúrodý celok, ktorý je naviac vzá-

jomne v mnohých ohľadoch značne prepletený útvarmi (krajinami) (Holzer, 2001). 

Vznik nezávislých stredoázijských republík mal za následok, že sa ruské hranice posunuli o 1600 

kilometrov späť a Rusko stratilo prístup k bohatým náleziskám nerastných surovín, ropy a plynu a 

tieto republiky sa snažili znížiť svoju závislosť na ruskom dopravnom systéme týchto surovín na sve-

tové trhy (Brzezinsky, 1999). 

Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 vzniklo v oblasti Strednej Ázie päť nových samostat-

ných štátov: Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkménsko a Kazachstan. Spája ich spoločná histó-

riu, väčšina obyvateľstva patrí k turkickej etnickej skupine (okrem Tadžikistánu), vládnu tam autokra-

tické nedemokratické režimy. Kazachstan, Turkménsko a Uzbekistan disponujú veľkými zásobami 

ropy a plynu a sú najdôležitejšie krajiny tohto regiónu. Prospech z týchto príjmov má vládnuca elita a 

prerozdelenie ziskov z predaja energetických zdrojov je v týchto krajinách nespravodlivé. Z toho ply-

nie vysoká miera korupcie, vlády sa opierajú o silové zložky, ktoré držia tieto režimy nad vodou, za-

nedbáva sa sociálny rozvoj, úroveň biedy obyvateľstva je vysoká. Tento región nesie v sebe prvky 

strategicko-energetickej príťažlivosti, ale aj výbušnosti (Juza, 2007). 

Stredoázijské štáty zohrávajú v súčasnosti dôležitú úlohu v kaspickej energetickej stratégii, sú plat-

formou ruskej mocenskej politiky, koridorom k čínskej energetickej bezpečnosti a slúžia ako tranzitná 

oblasť pre pašovanie narkotík a náboženský extrémizmus. Prístup k ich prírodnému bohatstvu a infra-

štruktúre sa stal mocenským nástrojom veľmocí, ktoré tam uplatňujú svoj vplyv (Makarenko, 2009). 

Stredná Ázia je geopolitickou križovatkou, kde sa stretávajú zaujmi Ruska, Číny (súše) a USA 

(morskej sily). Po rozpade ZSSR v roku 1991 pri moci v bývalých stredoázijských republikách ostali 

autoritatívni vládcovia zo sovietskych čias. Tieto krajiny prešli od svojho osamostatnenia turbulent-

ným vývojom a sú potenciálnym miestom vzniku rôznych druhov konfliktov. Ich podstatou je etnická 

a regionálna systémová kríza nového pokolenia. Zasahuje všetky sféry spoločenského, politického, 

hospodárskeho života, ekológie, využívanie vodných a energetických zdrojov, demografické otázky. 

Systémová kríza je pokračovaním modernizácie regiónu v 20. storočí, i keď sovietska modernizácia 

mala väčšinou kladný charakter a znamenala vymanenie sa strednej Ázie z oneskorenia vývoja. Hlav-

ná príčina prekonaných, driemajúcich, ale aj potencionálnych konfliktov v tomto regióne je neustále 

sa opakujúci a stupňujúci sa súboj regionálnych elít o vplyv nad surovinovými zdrojmi svojich krajín 

a z toho vyplývajúca nízka úroveň politicko-demokratizačného procesu v krajinách strednej Ázie. 

Ďalším faktorom sú islamské hnutia, ktoré chcú byť alternatívou voči súčasným vládnucim postso-

vietskym elitám. Tieto islamské hnutia podkopávajú stabilitu a bezpečnosť týchto režimov a narúšajú 

stabilitu celého regiónu (Juza, 2008). Americkí politológovia Linz a Stepan pre typy režimov, ktoré sú 

pri moci v krajinách Strednej Ázie, zaviedli termín sultanizmus. Je to typ politického režimu, ktorého 

základným znakom je despotické, nepredvídateľné a ustavičné zasahovanie osoby, ktorej je zverená 

štátna moc nielen do výkonu štátnej správy, ale aj do spoločenského a súkromného života obyvateľ-

stva. Sultanizmus je čistou despociou, kde je vládca stelesnením samej moci, ktorá tvorí štátny systém 

podľa vlastnej vôle a rozmaru. Základom moci takýchto vládcov sú represívne orgány a starostlivý 

výber najbližších spolupracovníkov, oddaných „sultánovi“. Tieto zložky sú základom vládnuceho 

klanu, ktorý privatizuje najvýnosnejšie odvetvia ekonomiky, pričom z takejto krajiny sa stáva feudál-

ne léno, ktoré sa dedí. Všetko stojí a padá na takomto vládcovi, ktorý plní úlohu akéhosi arbitra pri 

konfliktoch medzi členmi vládnuceho klanu. Pretože takýto politický režim je spätý len s jednou oso-

bou, výmena „sultána“ na čele štátu znamená ohrozenie pre takýto režim. Preto stabilita režimu je 

prvoradá. Z tohto dôvodu sú potláčané akékoľvek nezávislé aktivity a iniciatívy, prenasledujú sa ob-

čianski aktivisti a iné „podvratné živly“. Pre takýto režim je charakteristická vysoká miera korupcie a 

obmedzovanie ekonomickej konkurencie v prospech vládnuceho klanu (Šimov, 2011, s. 12). Elity v 

stredoázijských republikách sú tvorené na regionálnom (Uzbekistan, Tadžikistan) alebo klanovom 

základe (Kazachstan, Turkménsko, Kirgizsko). Michail Gorbačov chcel v stredoázijských republikách 
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ZSSR oslabiť vplyv klanových štruktúr, to však viedlo k tomu, že vplyvom mocenského boja sa 

upevnila moc a dominancia jednej mocenskej štruktúry v jednotlivých republikách, ktorá si udržala 

svoje pozície aj po vyhlásení nezávislosti. Vládnuce klany si uzurpovali vedúce posty a posilňovali 

autoritárske tendencie, k čomu im poslúžili aj respesívne zložky. Boj medzi súčasnými vládnucimi 

klanmi a opozíciou by mohol vyvolať konflikt, ktorý by narušil stabilitu v Strednej Ázii (Horák, 2005, 

s. 38 – 39). Ako píše Horák (2011, s. 19), „prezidenti všetkých stredoázijských krajín sa stali nielen 

nominálnymi hlavami svojej krajiny, ale predovšetkým reálnymi vykonávateľmi najvyššieho postu v 

príslušnej zemi. Dokázali vybojovať stabilitu svojej vlády, aj napriek úskaliam dokázali svoju života-

schopnosť“. 

 

3 USA a Stredná Ázia 

Význam stredoázijských republík pre USA vzrástol po 11. septembri 2001, keď boli na USA pod-

niknuté teroristické útoky. Na území Afganistanu vládlo radikálne islamistické hnutie Taliban, ktoré 

poskytlo územie krajiny ako základňu pre teroristickú sieť al-Kaidá. Islamistický extrémizmus zna-

menal bezpečnostnú hrozbu nielen pre USA, ale aj stredoázijské krajiny. Preto tieto krajiny sa stali 

súčasťou plánu USA v jeho vojenskej akcii proti Afganistanu. V Kirgizsku a Uzbekistane USA otvo-

rili vojenské základne a získali povolenie využívať tadžické letiská. Záujem USA o stredoázijský 

región nemal len vojenský, ale aj ekonomický rozmer. Chceli sa viac angažovať pri využívaní bohat-

stva Kaspického mora. Zvlášť dobré vzťahy mali USA s Uzbekistanom, ktorý sa vlažne staval k rus-

kým snahám o tesnejšiu integráciu krajín SNŠ. Obdobie dobrých vzťahov skončilo v roku 2005 po 

krvavých udalostiach v uzbeckom meste Andidžan, kde boli krvavo potlačené protivládne protesty 

(Števkov, 2013). Finančné prostriedky plynúce z prenájmu vojenských objektov USA podmieňovali 

zmiernením autoritárskych režimov. Na druhej strane prítomnosť USA podnecovala snahu o liberali-

záciu režimov, čo vyvolávalo politické napätie na vnútropolitickej scéne a oslabovalo geopolitický 

vplyv USA v tejto oblasti (Horák, 2005, s. 22). Po udalostiach v Andidžane nastalo vypovedanie do-

hody o prenajatí vojenskej základne Karši-Chanabade a Uzbekistan sa začal orientovať na Rusko. 

Islam Karimov vie obratne manévrovať a prikláňať sa raz k jednej, raz k druhej strane. Svedčí o tom 

odchod Uzbekistanu z ODKB v roku 2012. Z pohľadu Ruska sa javí Uzbekistan ako nespoľahlivý 

partner (Števkov, 2013). Malašenko predpokladá, že USA v Strednej Ázii viac než o ekonomické 

záujmy ide o vytvorenie geopolitického nástupiska proti Číne, ktorá je hlavným súperom USA v Ázii 

(Malašenko, 2002). Osud vojenskej prítomnosti USA v Kirgizsku je tiež spečatený. Vojenskú základ-

ňu v Manase, ktorá je kľúčová pre zásobovanie spojeneckých vojsk v Afganistane, opustili 11. júla 

2014 (ČTK/AP 2013). 

 

3 Čína, Rusko a Stredná Ázia 

Čínu v tomto regióne láka hlavne ropa a zemný plyn z Kazachstanu a Turkménska a ide cestou po-

silňovania vplyvu na ekonomické a obchodné kruhy v tejto oblasti. Realizujú sa plány na vybudova-

nie ropovodov a plynovodov do Číny, stavba železníc, rozvíja sa spolupráca v rámci Šanghajskej 

päťky, ktorej signatármi sú Rusko, Čína, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan. Vzniká čoraz viac 

podnikov s čínskou účasťou, ale paradoxne neklesá nezamestnanosť, ale zvyšuje sa prílev čínskych 

robotníkov (Horák, 2005, s. 22 – 23). Čína je už najväčším obchodným partnerom štyroch z piatich 

bývalých sovietskych republík (s výnimkou Uzbekistanu) a hlavným zdrojom zahraničných investícií 

v týchto štátoch. Medzi rokmi 2000 a 2012 bilaterálny obchod vzrástol 46-násobne, z jednej miliardy 

dolárov na 46 miliárd dolárov. Čínsky prezident pri návšteve tohto regiónu v septembri 2013 prišiel s 

ponukou veľkých investícií do energetiky a stavebníctva a s víziou novej hodvábnej cesty. Prostred-

níctvom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu upevňuje Peking svoje politické a ekonomické väzby 

na tieto štáty. Čína vidí v tejto organizácii hlavne ekonomický rozmer, ale prišla aj s dimenziou rozší-

renia spolupráce, s cieľom vybudovania bezpečnostného štítu, ktorý by odhalil a zvládal rôzne bez-

pečnostné hrozby. Nestabilita v Strednej Ázii by mohla ohroziť čínske geostrategické plány zabezpe-

čiť si prístup k energetickému bohatstvu regiónu, ale aj Blízkeho východu, ohroziť postavenie Pekin-

gu v oblasti Indického oceánu a stratiť pozemné komunikácie, ktoré spájajú Čínu s veľkými európ-

skymi ekonomikami. Preto je stabilita v tomto regióne pre Čínu životne dôležitá (Ghiasy, 2013). 
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Rusko je najdôležitejším hráčom v tomto regióne, i keď po rozpade ZSSR do roku 1999 ustupova-

lo zo svojich pozícií v tejto oblasti. Všetko sa zmenilo nástupom Vladimira Putina, ktorý si bol vedo-

mý geopolitického významu Strednej Ázie. Jeho prioritou bolo a je posilnenie politického vplyvu, 

vojenskej prítomnosti, ale hlavne podpora ruských ropných a zbrojárskych spoločností v tejto oblasti. 

Rusko si zachovalo monopol na tranzit strategických surovín zo Strednej Ázie do Európy i za cenu 

politického nátlaku na krajiny Strednej Ázie (Horák, 2005, s. 24 – 25). Snahou Ruska o tesnejšie väz-

by a pripútanie štátov v postsovietskom priestore je Eurázijské hospodárske spoločenstvo (EURA-

SEC), ktoré vzniklo v roku 2000 a jeho zakladatelia sú Ruská federácia, Kazachstan, Bielorusko, Ta-

džikistan a Kirgizsko. V rámci tohto projektu vznikla Eurázijská rozvojová banka a Medzivládny fond 

pre vzdelanie, výskum a kultúrnu spoluprácu. V roku 2010 vstúpila do platnosti Dohoda o colnej únii 

medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom a v roku 2012 súbor dohôd, ktorými sa Colná únia 

postupne pretvorila v spoločný hospodárskym priestor. V roku 2011 bola podpísaná deklarácia o 

ustanovení Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU), alebo aj Eurázijskej únie (EAU), ktorá by mala 

začať fungovať od 1. 1. 2015. Podľa Putina má byť Únia mostom medzi Európou a Áziou a zároveň 

mocenským pólom Eurázie. Názory na projekt EAU sa rôznia a Heler si myslí, že ide o vznik plyno-

vého a ropného kartelu a ruskú snahu o ovládnutie nerastného bohatstva Kazachstanu a nájsť nové 

trhy pre ruskú konkurencie neschopnú produkciu. Stredoázijské štáty a ich integrácia do EAU s vý-

nimkou Kazachstanu sa javí ako problematická, lebo tieto krajiny majú sú dosť ekonomicky rozvráte-

né a je otázne, či Rusko ich bude ochotné subvencovať, tak ako to robí v prípade Bieloruska a Ukraji-

ny. Čo im nateraz môže ponúknuť, je záruka bezpečnosti autoritatívnym režimom v podobe Organi-

zácie Dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) (Heler, 2013). Kirgizsko sa odmietlo pripojiť k zóne 

voľného obchodu, kirgizský prezident Atambajev povedal, že „zvolí si vlastnú cestu, ktorá bude preň 

najlepšia“ (Petit Press, 2013). V Tadžikistane, najchudobnejšej zo stredoázijských republík, je prí-

tomná ruská 201. motorizovaná divízia, ktorá je rozmiestnená na troch vojenských základniach. Rus-

ké jednotky tu majú podobný štatút ako diplomatické misie a majú tu byť rozmiestnené do roku 2042. 

Gordickým uzlom je tu ochrana 1300 km hranice s Afganistanom. Kremeľ chce, aby na tejto hranici 

boli rozmiestení ruskí vojaci. Jeho obavy plynú z toho, že po roku 2014 po plánovanom stiahnutí 

amerických jednotiek z Afganistanu, by sa mohla zhoršiť bezpečnostná situácia v Strednej Ázii, čo by 

ohrozilo bezpečnosť aj Ruska. Tadžikistan je zároveň transportnou krajinou, cez ktoré prúdi veľké 

množstvo ópia a heroínu do bývalých republík ZSSR a Európy (Podany, 2013). 

Spoločné záujmy rusko-čínskej spolupráce v tomto regióne je politická stabilita a podpora tunaj-

ších sekulárnych režimov, podpora a rozvoj hospodárskej spolupráce, presadzovanie stability a bez-

pečnosti v pohraničných regiónoch, boj proti terorizmu, separatizmu a extrémizmu. Čínska provincia 

Si-ťiang má nepočetné väzby na Strednú Áziu v dôsledku historických, etnických, kultúrnych a jazy-

kových prepojení. Cieľom Ruska je zabezpečiť svoje južné hranice, pretože nestabilita v stredoázij-

ských republikách by mohla vážne narušiť ruskú bezpečnosť. Z pohľadu Ruska a Číny vážne politic-

ké, bezpečnostné a ekonomické otrasy by boli škodlivé nielen pre tento región, ale aj pre ich strate-

gické záujmy. Po teroristických útokoch na USA z 11. 9. 2001 nič nenamietali, keď USA zriadili svo-

je základne v Uzbekistane a Kirgizsku, avšak dlhodobú vojenskú prítomnosť USA v tejto oblasti po-

važujú za ohrozenie svojich záujmov, ktoré by z ich pohľadu viedlo k regionálnej nestabilite. Narasta-

júci vplyv Číny v tomto regióne sleduje Rusko s istými obavami. Hoci sa im podarilo dosiahnuť stra-

tegické kompromisy v regionálnej spolupráci, konvenčné geopolitické myslenie stále pretrváva a ve-

die k vzájomnej konkurencii. Rusko v tejto oblasti dominuje, čo mu poskytuje nielen ekonomické, ale 

aj strategické výhody a posilňuje jeho globálnu vyjednávaciu pozíciu. Závislosť EÚ od dovozu ropy a 

plynu z Ruska môže Rusko použiť ako páku vo vzťahoch s EÚ. Čínska snaha narušiť ruskú hegemó-

niu vo výstavbe produktovodov zo Strednej Ázie znižuje závislosť stredoázijských republík od Ruska 

a to je v Moskve vnímané negatívne. Konfrontácia ostala v ekonomickej rovine a neprerástla do poli-

tickej sféry. Ekonomický vplyv Číny v tomto regióne je silnejší, ruský vplyv stále dominuje v politic-

kej, bezpečnostnej a kultúrnej oblasti. Preto sa obe tieto mocnosti snažia rozvíjať bilaterálne vzťahy, 

aj keď existujú pesimistické predpovede na vývoj čínsko-ruských vzťahov. Najvyššie oficiálne miesta 

oboch krajín takéto predpovede rázne odmietajú a obe strany chcú riešiť vzájomné spory prostredníc-

tvom kompromisov a vzájomnej komunikácie (Huasheng, 2013). 
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4 Irán a Stredná Ázia 

Sociálna nestabilita v krajinách Strednej Ázie radikalizuje určitú časť moslimského obyvateľstva. 

V týchto krajinách prevláda okrem Tadžikistanu sunnitská vetva islamu a vývoz islamskej revolúcie z 

Iránu nehrozí. Irán sa zameriava skôr na rozvoj ekonomickej spolupráce a v rámci Organizácie eko-

nomickej spolupráce ponúka svoje územie na tranzit ropy a plynu do Turecka a odtiaľ do európskych 

krajín a možnosť zapojiť stredoázijské štáty do svetových trhov cez prístavy v Perzskom zálive. Prob-

lémom krajín v tomto regióne je status Kaspického mora a rozdelenia jeho bohatstva (Horák 2005, 

s. 26 – 28). 

 

5 Turecko a Stredná Ázia 

Obyvateľstvo stredoázijských republík tvorí zväčša turkické obyvateľstvo a Turecko považuje tie-

to štáty za „bratské krajiny“. Čoraz viac stredoázijskej inteligencie získava vzdelanie na tureckých 

vysokých školách. Turecko je krajinou, cez ktorú môžu tieto krajiny získať prístup na európske a 

americké trhy. Aj keď vzrastajú investície do ekonomík stredoázijských štátov, finančná pomoc pre 

tieto krajiny nie je dostačujúca, čo je brzdou prehlbovania vzťahov (Horák, 2005, s. 28). 

Rozhodujúcimi hráčmi na stredoázijskej geopolitickej šachovnici sú Čína, Rusko a USA. Táto 

trojka posúva figúrky po šachovnici. Tromfy však držia stredoázijské štáty a ich autokratickí vládco-

via, ktorí vedia obratne lavírovať a posilňovať svoje postavenie v klanovom systéme stredoázijských 

krajín. Priklonia sa na tú stranu, ktorá im ponúka najviac. Veľké sociálne a ekonomické rozdiely me-

dzi jednotlivými stredoázijskými krajinami sú rozbuškou a stačí malá iskra, ktorá ohrozí stabilitu v 

celej oblasti. Početná, aj keď klesajúca ruská minorita, snaha Ruska o ochranu svojich južných hraníc 

pred islamským extrémizmom, ktorý sa začal šíriť z Afganistanu a Pakistanu a snaha o kontrolu trás 

ropovodov a plynovodov, ktoré vedú z tejto oblasti do Európy a Ázie, má za následok, že Rusko veľ-

mi tvrdo bráni svoje geopolitické záujmy v tejto oblasti v súboji s Čínou, ktorá potrebuje tunajšie 

nerastné zdroje na chod svojej ekonomiky a v tomto súboji má navrch. V budúcnosti môže dôjsť me-

dzi Ruskom a Čínou v tejto oblasti ku konfliktu, ktorého dôsledky si nevieme predstaviť. Aj keď sa 

zdá, že v súčasnosti sú vzťahy na osi Moskva-Peking harmonické. Dosť napäté sú aj vzťahy medzi 

stredoázijskými republikami hlavne medzi Uzbekistanom a Kirgizskom, kde vypukli etnické  konflik-

ty vo Ferganskej kotline. Ferganská kotlina ktorá je bránou do Strednej Ázie  a je rozdelená medzi tri 

štáty Uzbekistan, Tadžikistan a Kirgizsko. Ekonomickým lídrom je Kazachstan s početnou ruskou 

menšinou a najvyššou životnou úrovňou. Ešte sú tu USA, ktoré potrebujú tunajšie teritórium  pre svo-

ju vojenskú prítomnosť v Afganistane, ktorá sa skončila v roku 2014. V Afganistane hrozí ďalšia ob-

čianska vojna a hnutie Taliban je stále silným konkurentom slabej vláde Hámida Karzaja. Odchodom 

spojeneckých vojsk z Afganistanu sa vážne ohrozila bezpečnostná situácia v Strednej Ázii, pokladanej 

za mäkký podbrušok Ruska. Podľa môjho názoru len spolupráca týchto troch krajín zabezpečí stabili-

tu v tomto regióne za plnej podpory Turecka a Iránu.  
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