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Anotace

Diplomová práce „Geopolitický význam Turecka: možnosti a perspektivy turecké 

zahraniční politiky“ pojednává o vývoji zahraniční politiky Turecké republiky ve dvou 

časově oddělených obdobích z geopolitického hlediska, tj. do jaké míry má geopolitika 

(geografická poloha, regionální bezpečnost, bilaterální vztahy se sousedy aj.) vliv na 

výkon zahraniční politiky. Práce se rovněž zaměřuje na pohled na Turecko skrze hlavní 

geopolitické teorie a koncepce angloamerické geopolitické školy. Prvním obdobím jsou 

léta 1923–1952 ohraničená vznikem Turecké republiky a jejím vstupem do NATO. Je to 

období, kdy se fakticky tvořila zahraniční politika nově vzniklého státu. V druhé části 

jde zejména o adaptaci Turecka na změny, které nastaly po konci studené války, a které 

v řadě oblastí představovaly zásadní změnu pro Ankaru. Závěrečná analýza představí 

scénáře možné zahraničně politické orientace Turecka v krátko a střednědobém 

výhledu. 

Annotation

Diploma thesis „Geopolitical importance of Turkey: opportunities and perspectives of 

Turkish foreign policy“ deals with development of foreign policy of Turkish republic 
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which has come for Turkey after the end of Cold War. Emphasis is added on the role of 

geopolitics (i.e. influence of geographic location, regional security, bilateral relations 

etc.) on foreign policy making. First period is one of formation of foreign policy 

principles, second of challenges and changes that post-Cold War era pose for these 

principles. Final analysis examines possible heading of Turkish foreign policy in mid-

term period of time perspective.
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Úvod

Turecká republika. Země rozléhající se na území poloostrova Malá Asie a 

východní Thrákie, která z geografického hlediska tvoří její evropskou část. Politickou 

hranici tvoří ze tří stran vodní plocha – od severu k jihu Černé moře, Egejské moře a 

Středozemní moře. Na východě tvoří přirozenou hranici hory – Pontské hory, Kavkaz a 

Taurus. Turecko na pevnině sousedí s Bulharskem, Řeckem, Sýrii, Irákem, Iránem, 

Ázerbájdžánem (enkláva Nachičevan), Arménií a Gruzií. Populací přesahující 70 

milionů obyvatel je jednou z nejlidnatějších zemí regionu.1

Z hlediska fyzické geografie je Malá Asie (rovněž také Anatólie) – jádrová 

oblast Turecka – součást asijského kontinentu. Z hlediska politické geografie je to 

daleko méně jednoznačné. Obyvatelstvo je nepochybně jedním ze základních atributů 

každého státu a jedním z politicko-geografických faktorů, který umožňuje zařadit 

vybraný stát do některého z deseti panregionů současnosti2. Etnicky a jazykově jsou 

Turci spřízněni s národy Střední Asie3 (s výjimkou Tádžiků, jejichž jazyk vychází 

z perštiny), která je součástí euroasijského panregionu. Náboženství Turecko řadí spíše 

do Středního východu4 – 98 % obyvatel vyznává sunnitský islám. Vezmeme-li však 

jako faktor dlouhodobé směřování zahraniční politiky, vyjádřené mj. členstvím 

v regionálních uskupeních, tak je třeba Turecko považovat spíše za součást Evropy. 

Prostor Jižního Kavkazu a Střední Asie mu byl dlouho uzavřen existencí ruského, 

později sovětského impéria a mezi Tureckem a zeměmi Středního východu panuje 

vzájemná podezřívavost založená na historických reminiscencích. Ta je determinovaná 

na arabské straně staletou nadvládou osmanského impéria, později arabskými národy 

Středního východu interpretovanou jako období mocenského útlaku, a na turecké straně 

přetrvávajícím pocitem zrady ze strany Arabů v období první světové války. Rovněž 

sekulární povaha Turecké republiky a kontakty s Izraelem jsou faktory, které příslušnost 

k panregionu Středního východu činí problematickou. Vazby na Evropu jsou 

                                                
1 Turecko: 71,158,647; Řecko: 10,706,290; Sýrie: 19,314,747; Irák: 27,499,638; Irán: 65,397,521; Ázerbájdžán: 
8,120,247; Arménie: 2,971,650; Gruzie: 4,646,003; Rusko: 141,377,752; Bulharsko: 7,322,858; všechny údaje jsou 
odhady k červenci 2007, zdroj: CIA World Factbook 2007, k dispozici z WWW: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html> .
2 Jsou jimi: Angloamerika, Latinská Amerika, subsaharská Afrika, Střední východ, indický subkontinent, 
jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie, Dálný východ, euroasijský panregion a Evropa; Hnízdo, B. (1995). 
Mezinárodní perspektivy politických regionů. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. Praha. 64-78
3 Do Střední Asie jsou v této práci řazeny následující státy: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán a Afghánistán.
4 Střední východ je v této práci vymezen následovně: na severu hranicí Turecka se Sýrií a Irákem, na západě hranicí 
Egypta s Libyí a linií středomořského pobřeží Egypta, Izraele, Libanonu a Sýrie, na jihu jižním cípem Arabského 
poloostrova, na východě hranicí Iránu s Pákistánem, Afghánistánem a Turkmenistánem.
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ideologické a bezpečnostní povahy. Základním prvkem Kemalismu – státotvorné ideje 

novodobého Turecka – bylo přibližování se moderní, tj. západní, civilizaci. Zajištění 

bezpečnosti bylo vždy přítomno v úsilí o přiblížení se Západu. V meziválečném období 

to byla snaha o zabezpečení územní integrity před hrozbou ze strany fašistické Itálie, 

která vedla kemalistický režim ke sblížení s Francií a Velkou Británií. Po druhé světové 

válce stála obdobná hrozba ze strany Sovětského svazu na počátku procesu vstupu 

Turecka do NATO. Ostatně Sovětský svaz (SSSR) jako nástupce ruského impéria byl i 

v meziválečných letech považován za významnou hrozbu, kterou dočasně odvrátila 

Smlouva o neutralitě a přátelství z roku 1925 a vnitřní problémy a mezinárodní izolace 

Moskvy. Jsou to rovněž i bezpečnostní faktory, které stojí za snahou Turecka o vstup do 

Evropské unie. Perspektiva stabilního evropského společenství v porovnání 

s potenciálně konfliktním Středním východem a Jižním Kavkazem a historicky 

podmíněnou nedůvěrou k úmyslům Ruska je významným prvkem, který Turecko táhne 

do Evropy, navzdory vnitřním i vnějším překážkám.

Turecko je zemí na křižovatce. Na křižovatce rozhodování o budoucím 

směřování jeho zahraniční politiky konfrontující ideové základy položenýmé při 

formování Turecké republiky v meziválečných letech, s novými výzvami, které přišly 

s vývojem v devadesátých letech. Turecko je na severu a severovýchodě součástí 

černomořského regionu a Jižního Kavkazu, na jihovýchodě a jihu problematického 

Středního východu a konečně na západě součástí Evropy. Snad žádná jiná země neřeší

v současnosti tak komplexní geopolitické dilema. Ideje zakladatelů Turecka, politická 

orientace jeho byrokratického aparátu, armáda a v neposlední řadě i současná 

islamistická vláda – to vše jsou aktéři, kteří budoucnost Turecka vidí v Evropské unii

(přestože jsou jejich motivy různé). Na druhé straně rozpad SSSR pootevřel Turecku 

dveře do oblastí, které mu byly dříve zapovězeny. Nová geopolitická realita Středního 

východu pak Turecko přesvědčuje, že bezpečnostní hrozby nezmizely, jen se 

modifikovaly. Geopolitika Turecka prochází dynamickým vývojem. Je otázkou nakolik 

mohou výše naznačené faktory vést k zásadnější změně zahraničně-politické orientace 

země, která leží na pomezí třech panregionů – Středního východu, Eurasie a Evropy.

Předkládaná práce „Geopolitický význam Turecka – Možnosti a perspektivy 

turecké zahraniční politiky“ je příspěvkem do probíhající debaty o Turecku, zemi, která 

je navzdory svému nespornému geostrategickému významu málo známá v České 

republice.



Diplomová práce Geopolitický význam Turecka

9

1. Struktura práce, metoda a hypotéza

Práce je strukturována do následujících částí: úvod, teoretická část, deskriptivně-

analytická část, závěr a přílohy.

V úvodu práce je po stručném uvedení do tématu přiblížena struktura práce a její 

rozčlenění do hlavních bloků. Důležitou součástí úvodu je definice použité metodologie 

a stanovení výzkumné hypotézy. Poslední část tvoří analýza použité literatury.

Teoretickou část tvoří pohled na Turecko skrze vybrané geopolitické teorie. 

Jmenovitě jde o dnes již klasickou teorii Heartland od sira Halforda J. Mackindera. 

Druhou teorií je modifikace teorie Heartland od Nicholase Spykmana – Heartland-

Rimland. Již při srovnání těchto dvou teorií bude patrná proměna geopolitického 

významu Turecka v průběhu 20. a 30. let minulého století. Teorie geopolitických a 

geostrategických regionů od Saula B. Cohena již narušuje pohled na svět viděný skrze 

bipolaritu studené války a vidí ho uspořádaný multipolárně, tedy více odpovídající stavu 

na začátku 90. let. Koncepty (nejde o teorie v přísném slova smyslu) uspořádaní světa 

po studené válce od Zbigniewa Brzezinského – Velká šachovnice – a Samuel P. 

Huntingtona – Střet civilizací – budou tvořit závěrečnou část teoretického úvodu. 

Účelem této kapitoly je zachytit v čase hlavní geopolitické teorie tzv. geostrategické 

školy a postavení Turecka v nich, je-li nějaké. Získáme tak pohled na Turecko z vnějšku 

dříve než se zaměříme na podrobnější zkoumání vývoje jeho geopolitického významu a 

jeho vliv na zahraničně-politické směřování Turecka. Součástí teoretického úvodu je i 

vysvětlení pojmu geopolitika, interpretace tohoto pojmu používaná v dalším textu a 

postavení geopolitiky v systému společenských věd.

Deskriptivně-analytická část, jejíž hlavním smyslem je poskytnout dostatek 

materiálu pro závěrečnou analýzu, je rozdělena do tří částí. V první je pojednáno o 

hlavních determinantech turecké zahraniční politiky, přítomné v rozhodovacích 

procesech zahraniční politiky od vzniku novodobého Turecka a jejich přetrvávající 

význam. Poté bude možno přistoupit k popisu dvou, studenou válkou od sebe 

oddělených období vývoje geopolitického postavení Turecka. První je ohraničeno

mírovou smlouvou z Lausanne (1923) a vstupem Turecka do NATO (1952). Obě data 

jsou nespornými milníky v historii Turecké republiky. Popisované období bylo ve 

znamení upevňování mladého státu, které bylo ve znamení důrazu na vnitřní reformy. 
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Přes jistou rezignaci na aktivní zahraniční politiku došlo k významnému vývoji 

vedoucímu k zabezpečení teritoriální integrity Turecka. Meziválečná léta jsou z hlediska 

zahraniční politiky úspěšná, zejména proto, že se Turecku podařilo vyhnout se zapojení 

do dalšího světového konfliktu a dokázalo najít dostatečné bezpečnostní záruky proti 

hrozbám, kterým čelilo po jejím konci. Svou roli samozřejmě sehrálo uvědomění si 

strategické polohy Turecka ze strany jeho garantů, tj. Velké Británie a po druhé světové 

válce také Spojených států amerických. 

Druhé popisované období, tj. léta 1990 – 2004, je rozdílné oproti předchozímu 

ve dvou zásadních rovinách. Geopolitika regionu se s kolapsem východního bloku a 

následným rozpadem SSSR od základu změnila. To zásadním způsobem přehodnotilo 

vnímání bezpečnostních hrozeb a rovněž vystavilo hodnotový rámec zahraniční politiky 

bezprecedentním výzvám. V meziválečných letech mělo Turecko pozemní hranici se 

šesti zeměmi – Sýrií (pod francouzským mandátem do roku 1946), Irákem (britský 

mandát do roku 1932), Iránem, Sovětským svazem, Řeckem a Bulharskem. Itálie, 

považovaná zejména od počátku 30. let za hlavní bezpečnostní hrozbu, okupovala 

Dodekanéské ostrovy a měla tak námořní hranici s Tureckem. Z těchto států mělo 

Turecko dobré vzájemné vztahy s oběma velmocemi, ale od počátku 30. let i s Řeckem 

a Bulharskem. Irán nepředstavoval vážnou bezpečnostní hrozbu. Situace po skončení 

studené války je naprosto odlišná. Po rozpadu SSSR sousedí Turecko s osmi státy –

Sýrií, Irákem, Iránem, Ázerbájdžánem, Arménií, Gruzií, Řeckem a Bulharskem. 

S výjimkou Bulharska, Gruzie a Ázerbájdžánu jsou vztahy se zbývajícími zeměmi 

potenciálně konfliktní. „V oblasti zahraniční politiky zažívá náš národ pravděpodobně 

nejproblematičtější období v posledních 50 letech republikánské éry. …Turecko je 

obklíčeno skutečným kruhem zla.“5 Tento výrok dobře ilustruje změnu, kterou pro 

Turecko znamenal konec bipolárního rozdělení světa a bezpečnostní dilemata, kterou 

tato změna Turecku přinesla. Druhé popisované období je vymezeno koncem studené 

války a prosincem 2004, kdy došlo k rozhodnutí ze strany EU o zahájení přístupových 

rozhovorů s Tureckem. Vymezení rokem 2004 je však spíše symbolické a podle 

důležitosti a relevance bude přihlédnuto i k nejnovějšímu vývoji v jednotlivých 

otázkách.

                                                
5 Şukru Elekdag. Ufuk Turu. Milliyet. Istanbul. citováno v: MUFTI, M.,1998, s. 34
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Již ze stručného popisu je patrný posun v geopolitickém významu Turecka. 

V letech 1923–52 se nacházelo na periferii Evropy, ovšem tato pozice byla během 

studené války modifikována. Turecko bylo stále periferní oblastí, ale již jako součást 

jednoho ze dvou soupeřících bloků, tvořící jižní křídlo NATO. Konec studené války 

dostal Turecko do zcela nové pozice „země na křižovatce“ přinášející nejen nové 

možnosti, ale i dilemata, kterým nyní Turecko čelí.

Období studené války není vynecháno proto, že by pro Turecko bylo obdobím 

nečinnosti. Opak je pravdou. Turecko zažilo v letech 1960–1980 tři vojenské převraty a 

provedlo invazi na severní Kypr v roce 1974. Z hlediska geopolitického významu 

Turecka – jihovýchodního křídla NATO a jediné země západního bloku mající hranici 

se Sovětským svazem – však tyto události nepřinesly zásadní změnu.

Obě případové studie budou porovnány z hlediska determinant zahraniční 

politiky definovaných v úvodu deskriptivní části práce a zhodnocení jejich vlivu v obou 

od sebe oddělených období. Získané informace budou použity pro závěrečnou analýzu 

perspektiv směřování Turecka. Zůstane Ankara věrna dosavadní tradici a zachová 

směřování země na západ, přes nejistotu, zda dosáhne v dohledné době svého cíle? 

Nebo na základě vývoje v devadesátých letech dojde k radikálnímu přeformulování 

priorit zahraniční politiky Turecka? Rozhodne se obrátit se k souvěrcům na Střední 

východ, etnickým příbuzným do Střední Asie nebo dojde k uzavření protizápadní 

eurasijské koalice s Ruskem? To jsou otázky, na které bude po analýze vývoje turecké 

zahraniční politiky možno dát odpověď.

Z hlediska metodologie je práce kombinací deskriptivní a analytické metody. 

Deskriptivní metoda je použita při popisu determinant zahraniční politiky Turecka a 

obou případových studií, zároveň je použit i analytický přístup, který v této části práce 

nelze zcela odělit od deskiptivního. Analytickou metodou jsou zpracovány teoretické 

scénáře – geopolitické volby – budoucího směřování turecké zahraniční politiky.

Hypotéza, jejíž platnost bude ověřována, zní: Přes významné změny geopolitické 

reality Turecka po skončení studené války nedošlo k zásadnímu přeformulování nástrojů 

a cílů turecké zahraniční politiky. Výzvy, kterým Turecko čelí, dosud vedly jen k dílčím 

změnám, v budoucnu však nelze vyloučit přeformulování samotných základů zahraniční 

politiky reflektující změnu geopolitického významu Turecka.
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1. 1 Analýza použité literatury

Literatura použitá v této diplomové práci je trojího druhu:

 tištěné monografie, odborné časopisy, sborníky a části sborníků;

 elektronické verze výše uvedeného přístupné z neveřejných databází;

 elektronické dokumenty přístupné z otevřených zdrojů.

Z první skupiny patří mezi hlavní zdroje publikace předních odborníků na 

Turecko. mimo jiné se jední o knihy Philipa Robinse „Suits and Uniforms: Turkish 

Foreign Policy since the Cold War“, Williama Halea „Turkish Foreign Policy 1774-

2000“ či Erika J. Zürchera „Turkey: A Modern History“ Zmíněné zdroje rovněž 

poskytly informace o dalších pramenech, zejména citovaných statích z předních 

odborných žurnálů a časopisů.“ Mezi neocenitelný zdroj patří zejména kniha Selima 

Deringila „Turkish Foreign Policy During the Second World War: An 

´Active´Neutrality“, která je jednou z mála prací venujících se výhradně zahraniční 

politice Turecka v průběhu druhé světové války.

Přístup do neveřejných databází jako je JSTOR, ProQuest 5000, Questia a 

placených sekcí významných výzkumných institucí jako je Royal Institute for 

International Affairs (Chatham House) nebo International Institute for Strategic Studies 

umožnil přístup ke zdrojům, které by jinak bylo nemožné nebo velmi těžké získat v ČR 

v tištěné formě. Databáze JSTOR umožnila elektronický přístup k primárním 

pramenům, např. texty mezinárodních smluv a zároveň k dobovým odborným 

výstupům. 

V neposlední řadě bylo možné využít otevřených zdrojů, neboť řada nevládních 

výzkumných institucí (think tanků) a odborných žurnálů publikuje své výstupy jako 

volně přístupné. Mezi jinými se jedá např. o Jamestown Foundation nebo International 

Crisis Group.

Vzhledem k tématu diplomové práce je většina pramenů v anglickém jazyce, 

včetně prací tureckých autorů. V českém akademickém prostředí se tématu soustavně 

věnuje Emil Souleimanov. 
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zdroj: http://www.reisenett.no/map_collection/Atlas_middle_east/Turkey_map.jpg

(upraveno z celobarevné verze)
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2. Turecko a geopolitické teorie

Následující text se zaměří na vybrané geopolitické teorie a koncepty a význam, 

který v nich je přisuzován Turecku, resp. jeho geografické poloze. Moderní Turecko má 

téměř stejné hranice6, které vyvstaly jako důsledek odporu proti sѐvreské smlouvě 

v letech 1920–22, který byl potvrzen mírovou smlouvou z Lausanne. Politické hranice 

Turecka lze tedy vnímat jako konstantní, ačkoli tento stav čelí po skončení studené 

války novým výzvám.7 Vnímání důležitosti prostoru mezi černomořskými úžinami a 

horami Kurdistánu prošlo vývojem, který byl reflektován v geopolitických konceptech 

od Mackindera na počátku 20. století po Brzezinského a Huntingtona na jeho konci. Do 

druhé světové války to byla oblast černomořských úžin (Bospor a Dardanely, dále 

v textu rovněž jako Úžiny), tvořící strategicky významnou spojnici mezi Černým a 

Středozemním mořem, která přitahovala zájem velmocí. Specifickou kapitolou je 

období druhé světové války, během kterého se Turecku podařilo vyhnout zapojení se do 

války či využití jeho území pro tranzit jednotek a materiálu jedné z válčících stran. 

Nátlak Sovětského svazu (SSSR) po skončení války na revizi konvence z Montreaux, 

která upravovala provoz v Úžinách, připomínal stále ještě klasickou „východní otázku“ 

z 19. století, jejímž hlavním rysem byla snaha Ruska ovládnout Bospor a Dardanely (a 

tím pádem Istanbul) a úsilí Francie a Velké Británie v tom Rusku zabránit. Studená 

válka přinesla nový kvalitativní prvek geopolitickému významu Turecka, když zejména 

v její první dekádě hrálo důležitou úlohu v koncepci zadržování komunismu 

(Trumanova doktrína). Konec studené války znamenal dramatickou změnu pro Turecko. 

Ian O. Lesser a F. Stephen Larrabee charakterizují stav, ve kterém se Turecko od 

devadesátých let nachází, velmi výmluvně: „Kdyby Turecko bylo malá země v 

Antarktidě…tyto změny by znamenaly málo. Ale Turecko leží na uzlu tří oblastí 

s rostoucím významem pro Evropu a USA: Balkán, Kaspik a Střední východ.“ Dále 

pokračují: „Turecko je vskutku skvělý příklad pivotního státu… populace, poloha a 

ekonomický a vojenský potenciál jsou klíčovými charakteristikami pivotního státu. 

Kvalitativní definicí pivotního státu je především kapacita ovlivňovat regionální a 

                                                
6 Jedinou výjimkou je odstoupení provincie Alexandretta (Hatay) ze strany Francie v roce 1939. Tento krok 
francouzské mandátní správy nebyl nikdy uznán ze strany Sýrie a dodnes tvoří spornou otázku vztahů mezi Tureckem 
a Sýrií.
7 Jedná se zejména o kurdský irredentismus, rovněž Arménie po získání nezávislosti prozatím oficiálně neodvolala 
nároky na oblasti s původně většinovým arménským osídlením zahrnující oblast kolem jezera Van a arménskou 
národní horu Ararat. O neuznaném připojení okresu Hatay viz pozn. č. 6 a dále v textu.
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mezinárodní stabilitu. Toto měřítko Turecko jasně kvalifikuje společně se státy, jako 

jsou Mexiko, Brazílie, Alžírsko, Egypt, Indie či Indonésie. Tento nesourodý seznam států 

je spojen jejich kapacitou podporovat regionální stabilitu – nebo chaos. Prosperující a 

stabilní Turecko může být faktorem stability v rozličných oblastech: Balkán, Kavkaz, 

Střední východ a Evropa. Avšak chudé a nestabilní Turecko ničené náboženským, 

etnickými a politickým zmatkem může být zdrojem nestability pro všechny čtyři 

regiony.“8

Dříve než se zaměříme na jednotlivé geopolitické koncepce, bude nutné 

definovat samotný pojem geopolitika. Nejlepší metodou bude stručný výčet historie 

vývoje tohoto pojmu ilustrující problematické postavení geopolitiky v systému 

společenských věd.

Tuto kapitolu tvoří pohled na Turecko skrze nejvýznamnější geopolitické 

koncepty 20. století. Autor se zaměřuje výhradně na teorie a koncepty angloamerické –

geostrategické – školy. Tureckému pohledu na Turecko je věnována další kapitola 

práce, která se věnuje základním determinantám zahraniční politiky Turecka, a opírá se 

o dva texty Mustafy Aydına, profesora mezinárodních vztahů z Ekonomické a 

technologické univerzity v Ankaře.

2.1 Postavení geopolitiky v systému společenských věd

V systému společenských věd pravděpodobně nenajdeme termín, který by 

vyvolával tolik otázek a kontroverzí, jako je tomu u pojmu geopolitika. Nejčastěji bývá 

termín definován ve vztahu k politické geografii. Jistou dobu byly oba termíny 

používány jako synonyma. Martin I. Glassner k tomuto poznamenává: „Geopolitika je 

však pouze jedním z podoborů studovaných politickými geografy. V zásadě se týká 

aplikace geografických informací a perspektiv na vývoj zahraniční politiky státu.“9

Podobně se vyjadřuje B. Hnízdo: „Dnes můžeme geopolitiku považovat za část politické 

geografie, neboť metodický přístup je totožný jako u politické geografie. Lze totiž tvrdit, 

                                                
8 LARRABEE, LESSER, 2003, s. 2-3
9 GLASSNER, 1989, s. 223 
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že metodickým přístupem politické geografie je studium politických regionů jako 

politických jednotek včetně jejich vnitřní struktury i jejich vnějšího vztahu.“10 Poněkud 

odlišný vztah obou disciplín nabízí M. Romancov: „Geopolitika je dnes zcela 

samostatným oborem, který má ze všech politologických disciplín nejblíže 

k mezinárodním vztahům. V centru její pozornosti leží především problematika 

teritoriálně politického uspořádání světa zkoumaná v globální perspektivě.“11 Saul B. 

Cohen vidí geopolitiku následujícím způsobem: „Protože je geopolitika rozkročená 

mezi dvě disciplíny – geografii a politiku – její postupy se liší podle rámce analýzy 

běžné pro obě disciplíny. Jelikož nejstarší geopolitické teorie a koncepty vyrostly 

myšlenkově z geografie, pozdější aplikace historiky a politology často selhala, protože 

nepřizpůsobovala teorie dynamické a komplexní povaze geografického nastavení.“12

Nicméně – výše uvedené vztahy mezi geopolitikou a politickou geografií nejsou vůči 

sobě v zásadním rozporu. Je z nich patrná jistá neukotvenost pojmu, daná jeho vývojem 

a obecným interdisciplinárním charakterem jak politické geografie, tak politické vědy. 

K jasnějšímu vymezení vztahu mezi politickou geografií a geopolitikou by měl 

napomoci stručný historický exkurs.

Nesporným faktem je, že oba termíny byly až do druhé světové války používány 

souběžně.13 Od konce 19. století se postupně vyvíjely dvě hlavní geopolitické školy:

 organická teorie státu (hlavními představiteli: Rudolf Kjéllen, Friedrich 

Ratzel, Karl Haushofer);

 geostrategie (Alfred T. Mahan, Halford J. Mackinder, Nicholas J. Spykman).

V geostrategických teoriích je dále zřejmé štěpení na teorie přisuzující 

dominanci silám ovládajícím pevninu a teorie, které zdůrazňují ústřední úlohu kontroly 

moří. Mezi stoupence „mořské“ teorie patří např. Alfred T. Mahan (1840–1914) a do 

jisté míry i Nicholas J. Spykman (1893–1943). Jistou modifikací tohoto směru je teorie 

Alexandera P. de Severskyho (1894–1974), která upozorňuje na možnosti letectva získat 

převahu nad soupeřem. Nejvýznamnější „suchozemskou“ teorií je teorie Heartland Sira 

Halforda J. Mackindera (1861–1947).

                                                
10 HNÍZDO, 1994, s. 10
11 ROMANCOV, Geopolitika. In CABADA.; KUBÁT, 2002, s. 421
12 COHEN, 2003, s. 12
13 HNÍZDO, 1994, s. 9
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Organická teorie státu, jak název napovídá, se soustředila na národní stát jako 

hlavní předmět zájmu. Silně ovlivněná sociálním darwinismem přirovnávala stát 

k živému organismu. Friedrich Ratzel (1844–1904), německý geograf, který původně 

vystudoval biologii a chemii14, nahlížel na stát jako na živý organismus, který může 

zahynout. Tuto myšlenku rozvedl v díle Politická geografie (Politische Geographie, 

1896) a je tak považován za zakladatele stejnojmenné disciplíny. Důležitým 

komponentem státu je jeho lid a státní idea, jejichž rozvoj je svázán s přírodními 

podmínkami. Proto se státům podle Ratzela nedaří v extrémních klimatických 

podmínkách. Jako živý organismus i stát potřebuje „potravu“, kterou je nová země 

(použil později nechvalně známý termín „lebensraum“ – životní prostor).15 Zatímco 

Ratzel stát k živému organismu pouze přirovnal, švédský geograf a politik Rudolf 

Kjéllen (1864–1922) vzal tento příměr doslova. Ve své knize Stát jako organismus 

(Staten som Lifsform, 1916) argumentoval, že pouze státy se silnou populací a 

dostatečnou vůlí jsou schopny uspět v boji o přežití. Tento boj mezi státy bude trvat, 

dokud na zemi nezůstane jen několik velmi silných států. Jako potenciálně nejsilnější 

stát viděl Kjéllen Německo, a proto se mu právě zde dostalo největšího uznání.16 Tradici 

organické teorie státu uzavírá nejvýznamnější představitel německé geopolitické školy 

Karl Haushofer (1869–1946), ačkoli do ní patří jen částečně. Jeho teorie panregionů je 

nepochybně podobná geostrategickým konceptům anglosaské geopolitické školy. 

Nicméně v jeho teorii je patrný vliv myšlenek Ratzela i Kjéllena.17 Německá 

geopolitická škola proto bývá vymezována jako samostatná pod názvem Geopolitik. 

Haushofer rozdělil svět do čtyř panregionů – Pan-Ameriku, Euro-Afriku, Pan-Rusko a 

Dálněvýchodní sféru – vždy s dominancí severní částí nad jižní a se čtyřmi velmocemi, 

kterými podle Haushofera měly být Spojené státy, Německo, Rusko a Japonsko. Vliv, 

ať už skutečný nebo domnělý, německé geopolitické školy a Haushofera samotného na 

výbojnou politiku nacistického Německa byl důvodem diskreditace pojmu geopolitika 

v období po druhé světové válce. Dnes se odborná veřejnost přiklání spíše k tomu, že 

tento vliv byl omezený. Vyjádřením vlivu v praktické politice je nejspíše sovětsko-

německý pakt Molotov-Ribbentrop (1939). Naopak za konec vlivu Haushofera se dá 

považovat německý útok na SSSR v létě 1941. 
                                                
14 GLASSNER, 1989, s. 223
15 Ibid., s. 224
16 ROMANCOV, 2002, s. 423-424
17 GLASSNER, 1989, s. 228; k ohlasu Kjéllenovy teorie v Německu po první světové válce viz ROMANCOV, 2002, 
s. 424
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Dobový pohled na německou geopolitickou školu dobře dokládá citace ze studie 

„The Geopolitics of War: Total War and Geostrategy“ od Andrewa Gyorgyho

z listopadu 1943. „Německá geopolitická škola je zodpovědná za začínající aplikaci 

moderních principů mocenské politiky na vojenskou vědu a mobilizaci geografie a 

politiky ve službách celosvětového konfliktu. Její „geostrategie“ je všeobecného 

charakteru. Je to nová věda ignorující strategické nemožnosti a ochotná vojensky využít 

lidský život v jakékoli fázi … Je to pokračující, neúnavná a neústupná národní strategie, 

ve které diplomacie v dobách míru a vojenská síla v době války jsou zaměřeny na boj 

s nepřítelem.“18

„Zatímco politická geografie byla akceptována jako vědní disciplína, která se 

zabývá podle R. Hartshorna „studiem oblastních rozdílů a podobností“, geopolitika se 

stala jakýmsi jejím opakem, „nevědeckou metodou“, sloužící jen k ospravedlňování 

imperiálních zájmů světových velmocí, což drtivé většině badatelů poválečné generace 

připadalo i morálně nepřípustné.“19

Jelikož se vybranými teoriemi a koncepcemi geostrategické školy budeme 

zabývat detailněji v souvislosti s Tureckem, postačí nyní srovnání obou škol. Zatímco 

organická teorie čerpala myšlenkově ze sociálního darwinismu a přirovnávala nebo 

rovnou považovala stát za organismus, který pro své přežití potřebuje územní výboje, 

geostrategie se více zaměřila na geografický prostor a jeho vliv na politiku. Měřítkem 

již nebyl národní stát, ale svět jako celek. Geopolitické koncepce mají často formu 

doporučení (policy recommendations) pro vládu toho kterého státu. Mackinder 

doporučoval opatření Velké Británii, Mahan Spojeným státům. Spykmanův koncept 

Heartland-Rimland je „návodem“ jak zadržet stát, který kontroluje Heartland v jeho 

hranicích, který se stal teoretickým podkladem americké politiky zadržování, úspěšné 

zejména v první fázi studené války. Brzezinski ve „Velké šachovnici“ radí USA, co 

podniknout, aby si udržely co nejdéle pozici jediné globální mocnosti. Přesah 

geostrategických koncepcí do praktické politiky (Mahan, Mackinder, Brzezinski, ale i 

Kissinger či Huntington byli/jsou aktivní v politice) je předmětem zpochybňování 

vědecké podstaty geopolitiky a jejího zařazování do systému společenských věd. 

                                                
18 GYORGY, 1943, s. 348
19 HNÍZDO, 1994, s. 9
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Zkoumání vlivu těchto koncepcí na zahraniční politiku států je však nutné, 

nezávisle na tom, zdali (ne)splňují přísná kritéria vědecké disciplíny. Významnou 

výtkou geopolitickému/geostrategickému přístupu je větší či menší forma geografického 

determinismu. Mackinder měl na počátku 20. století nepochybně pravdu, že Heartland

je ze tří světových stran chráněn nepřístupnou přírodou, a že jediné zranitelné místo, 

odkud lze vést útok, je východní Evropa. Nicméně rozvoj leteckého způsobu boje a 

technologie mezikontinentálních balistických střel učinily tuto přírodní ochranu o 

několik desítek let později irelevantní. Při aplikaci geopolitických koncepcí je proto 

třeba postupovat obezřetně a kriticky. 

Na rozdíl od vztahu geopolitiky k politické geografii či postavení (často 

problematickému) geopolitické metody v systému sociálních věd, je definice pojmu 

geopolitika méně spornou záležitostí. 

Pro účely této práce bude použita definice geopolitiky od Saula B. Cohena. 

„Geopolitika je definována (…) jako analýza interakce mezi geografickým nastavením a 

perspektivou na jedné straně a politickými procesy na straně druhé (…) jak geografické 

nastavení, tak politické procesy jsou dynamické a ovlivňují a jsou ovlivňovány 

navzájem. Geopolitika se zaměřuje na důsledky této interakce.“20 Geopolitika je tedy 

obecně vztah mezi geografickým prostorem a politickými jevy a procesy. Autor v práci 

rovněž vychází z realistické školy mezinárodních vztahů a v tomto duchu lze 

geopolitiku rovněž definovat jako prostorovou projekci národních zájmů.

                                                
20 COHEN, 2003, s. 12
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2.2 Teorie Heartland a Rimland (1904

Pravděpodobně žádná z

tak inspirující a vlivná jako teorie 

Halforda J. Mackindera. 

Obr. 1 Teorie Heartland v roce 1904 a 1919

zdroj: http://www.ndu.edu

Přestože teorie do značné míry zastarala již v

modifikace, její vliv je patrný i dnes a termín 

geopolitického diskursu. Pro účely této práce je uvedena ve srovnání s

(pro znatelný vliv svého vzoru rovněž označována jako 

její modifikací a zároveň protipólem.

Mackinder rozděli

kolumbovské a postkolumbovské. Předkolumbovská éra skončila objevením Ameriky a 

vyznačovala se dominancí kočovných kmenů útočících z

okolní civilizace. Nejznámějším příkladem ta

                                        
21 Euroasií je ve většině geopolitických koncepcí myšleno, jak název napovídá, spojení Evropy a Asie v
geopolitický celek. Jinak tomu není ani v
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2.2 Teorie Heartland a Rimland (1904–1943)

Pravděpodobně žádná z geopolitických teorií nebyla tak diskutována a zároveň 

tak inspirující a vlivná jako teorie Heartland od britského geografa a politika Sira 

Mackindera. 

roce 1904 a 1919

Přestože teorie do značné míry zastarala již v době autorovy poslední 

modifikace, její vliv je patrný i dnes a termín Heartland je jedním ze základních pojmů 

geopolitického diskursu. Pro účely této práce je uvedena ve srovnání s

(pro znatelný vliv svého vzoru rovněž označována jako Heartland

její modifikací a zároveň protipólem.

Mackinder rozdělil světové dějiny na tři období: předkolumbovské, 

kolumbovské a postkolumbovské. Předkolumbovská éra skončila objevením Ameriky a 

vyznačovala se dominancí kočovných kmenů útočících z centrální oblasti Eurasie

okolní civilizace. Nejznámějším příkladem takové síly je pochopitelně Mongolská říše, 

                                                
Euroasií je ve většině geopolitických koncepcí myšleno, jak název napovídá, spojení Evropy a Asie v

geopolitický celek. Jinak tomu není ani v této práci. 
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geopolitických teorií nebyla tak diskutována a zároveň 

od britského geografa a politika Sira 

době autorovy poslední 

je jedním ze základních pojmů 

geopolitického diskursu. Pro účely této práce je uvedena ve srovnání s teorií Rimland

Heartland-Rimland), která je 

l světové dějiny na tři období: předkolumbovské, 

kolumbovské a postkolumbovské. Předkolumbovská éra skončila objevením Ameriky a 

centrální oblasti Eurasie21 na 

kové síly je pochopitelně Mongolská říše, 

Euroasií je ve většině geopolitických koncepcí myšleno, jak název napovídá, spojení Evropy a Asie v jeden 
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která v době svého největšího rozmachu ovládala téměř celý asijský kontinent a 

ohrožovala křesťanskou Evropu.  Kolumbovská éra je naproti té předchozí ve znamení 

nástupu evropských mocností, které získaly kontrolu nad námořními cestami a ve formě 

kolonizace prakticky nad celým světem. Dominantní mocností zejména v druhé 

polovině kolumbovské éry byla Velká Británie. Podle Mackindera toto období skončilo 

v druhé polovině 19. století. Postkolumbovské období bude opět ve znamení dominance 

kontinentálních mocností. Velký význam Mackinder přikládal zejména rozvoji 

železnice, která kontinentální 

mocnosti umožňuje velkou 

mobilitu svých sil.

Mackinder svou teorii 

dvakrát revidoval. „V roce 

1904 přednesl Mackinder 

před Královskou geografickou 

společností svou studii „The 

Geographical Pivot of 

History“. Byl to skutečný 

milník geografické debaty 

toho období a obsah tohoto 

článku, který byl později 

publikován v Geographical 

Journal, je stále předmětem 

diskuse i dnes, o tři generace 

později.“22 Termín Heartland

použil Mackinder až po první 

světové válce v díle „Democratic Ideals and Reality“ (1919). Původní pivotní oblast 

byla rozšířena až k Černému a Baltskému moři (viz obr. 1 a obr. 2), která Mackinder 

považoval za uzavřená pro námořní mocnosti. Za hranicemi Heartlandu se rozkládá 

vnitřní okruh (Inner Crescent), který obepíná Heartland od Skandinávie po Kamčatku a 

odděluje ho tak od přístupu ke světovým mořím, a vnější okruh (Outer Crescent) tvořící 

zbytek světa. Oblast, o kterou byla pivotní oblast rozšířena – východní Evropa – se stala 

ústředním prvkem v revidované teorii. Heartland měl pro Mackindera dvě hlavní 
                                                
22 GLASSNER, 1989, s. 226–227

Obr. 2 Od teorie Heartland k teorii Rimland

zdroj: http://www.newark.osu.edu
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kvality: nepřístupnost způsobenou přírodními podmínkami a významný ekonomický 

potenciál podtržený surovinovým bohatstvím Heartlandu.23 Důležitost východní Evropy 

spočívala v tom, že tvořila z dobového pohledu jedinou přírodními podmínkami 

nechráněnou hranici Heartlandu. Význam východní Evropy Mackinder zhodnotil dnes 

již notoricky známým výrokem:

Kdo kontroluje východní Evropu, ovládá Heartland;

Kdo kontroluje Heartland, ovládá Světový ostrov;

Kdo kontroluje Světový ostrov, vládne světu.

Světovým ostrovem Mackinder rozumí Eurasii. V Mackinderově teorii se plně 

zrcadlí zkušenosti z první světové války. Přes dominanci na světových mořích nebyla 

Velká Británie schopna Německo porazit. Rovněž objevení se nové zbraně – letectva –

favorizovalo podle Mackindera favorizovalo kontinentální mocnosti. Heartland jako 

takový je mimo dosah teplých vod a tudíž pro námořní velmoci nepřístupný. Mackinder 

si byl vědom faktu, že všechny řeky v jím definovaném Heartlandu se vlévají do 

uzavřených vod nebo do Arktidy. Kvalitní železniční síť měla umožňovat mocnosti 

kontrolující Heartland zásobování a rozmístění bojových sil rychlostí, které by námořní 

mocnosti odříznuté od přímého přístupu k Heartlandu nemohly konkurovat. Nebylo to 

však podle Mackindera Rusko, koho se nejvíce obával, ačkoli carské Rusko a následně 

Sovětský svaz (SSSR) bylo zemí, která s výjimkou východní Evropy kontrolovala 

Heartland. Mackinder byl v roce 1919 přesvědčen o slabosti Ruska a za hlavního 

aspiranta na ovládnutí východní Evropy považoval Německo. Mezi Německem a 

Ruskem měla podle Mackindera vzniknout nárazníková zóna (buffer zone) států, které 

by bránily Německu v ovládnutí východní Evropy a následně celého Heartlandu.24

                                                
23 ROMANCOV, 2002, s. 427
24 DUGAN, 1962, s. 250-251
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V praxi se tato idea objevila v podobě „cordon sanitaire“ – států střední a 

východní Evropy, které získaly po první světové válce nezávislost, ale bez dostatečných 

bezpečnostních záruk postupně upadly pod přímý či nepřímý vliv nacistického 

Německa.

Podruhé svou teorii Mackinder revidoval v roce 1943. Nepochybně na to měl 

vliv vývoj na frontách druhé světové války. Německo, které brzy ovládlo východní 

Evropu a během zimy 1941–42 jeho armády stály před Leningradem a Moskvou, 

nakonec selhalo v pokusu o ovládnutí Heartlandu. „Uvědomil si totiž, že druhá světová 

válka nebyla konfliktem mezi námořníky a suchozemci, ale mezi mocností, která 

dokázala ovládnout východní Evropu a spojenými silami Heartlandu a oceánů. Mezi 

těmito silami se bude rozhodovat o budoucnosti světa. Ovládne-li Sovětský svaz 

Německo, stane se z něj největší pozemní velmoc na světě. Navíc bude mocností ve 

strategicky nejsilnější pozici, protože Heartland je největší přírodní pevnost na světě. 

Jestliže se SSSR stane mocností ovládající Heartland, pak se USA stanou silou

ovládající Střední oceán (Atlantik – pozn. autora), který je pojítkem velké kulturní 

komunity, tzv. Ameroevropy, která má potenciál na rovnocennou spolupráci, anebo 

Obr. 3 Teorie Heartland v roce 1943

zdroj: COHEN,  2003
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konfrontaci se silami Heartlandu.“25 To, co nedokázalo během druhé světové války 

Německo, se po ní podařilo Sovětskému svazu. Mocnost kontrolující původní pivotní 

oblast získala kontrolu nad východní Evropou. Přesto nedošlo k ovládnutí světa ze 

strany SSSR. Mackinder si v roce 1943 již patrně uvědomoval, že kontrola Heartlandu

nemusí mít tak fatální důsledky, jaké předpovídal. Také bylo zřejmé, že dříve podcenil 

význam kontroly mořských cest. Byla to mj. získaná námořní převaha v severním 

Atlantiku, která přispěla významným podílem k porážce nacismu. 

Válka v Pacifiku byla vyčerpávající bitvou mezi dvěmi námořními mocnostmi. 

Nicméně nový způsob boje vedený na velké vzdálenosti prostřednictvím letadlových 

lodí předznamenal nový nástup námořních mocností. V poslední revizi Mackinder 

připouští možnost rovnováhy sil mezi námořníky a suchozemci, kontrolujícími 

Heartland (který navíc Mackinder zredukoval rozlohou na evropskou část Ruska a 

východní Evropu, když od Heartlandu oddělil Sibiř, viz Obr. 3). V podstatě se tak 

přiblížil předpokladům teorie Rimland Nicholase J. Spykmana, která z Mackinderovy 

teorie vychází, nicméně dospívá k odlišným závěrům, než Mackinder v letech 1904 a 

1919.

                                                
25 ROMANCOV, 2002, s. 428

Obr. 4 Vývoj hranic Heartlandu

zdroj: COHEN, 2003
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Spykman svou teorii rozpracoval ve dvou knihách 

(1942) a The Geography of the Peace

pohled je zřejmá stejná perspektiva obou autorů. 

Eurasii do tří domén: (1) Heartland; (2) vnitřní okruh (Inner Crescent, Mackinder) 

neboli Rimland (Spykman); a vnější okruh (Outer Crescent, Mackinder) neboli okrajová 

moře (Marginal Seas, Spykman

Heartlandu a v jeho rámci východní Evropě, Spykman se soustředil na vnitřní okruh 

Rimland. Spykman byl přesvědčený, že v

kontinentální mocností není situace pro námořní mocnosti ztracena.

nepovažuje za nejdůležitější kontrolu Heartlandu, protože lze neutralizovat mocnost, 

která ho ovládá držením Mackinderova „vnitřního okruhu“. Nejdůležitější centrum 

moci přesouvá do USA a za klíčovou oblast světové politiky považuje právě „vnitřní 

okruh“, který přejmenoval na „Rimland“ a tvrdí, že „kdo kontroluje Rimland, ovládá 

Eurasii, kdo ovládá Eurasii, kontroluje osudy světa.

tak do značné míry Heartlandem

                                        
26 MEINIG, 1956, s. 556
27 BAAR, ŠINDLER, RUMPEL, 

Obr. 5 Teorie Heartland-Rimland v praxi

zdroj: http://www.ndu.edu
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Spykman svou teorii rozpracoval ve dvou knihách America´s Strategy in World 

The Geography of the Peace (1944), která vyšla rok po jeho smrti. Na první 

stejná perspektiva obou autorů. „Mackinder i Spykman rozdělili 

asii do tří domén: (1) Heartland; (2) vnitřní okruh (Inner Crescent, Mackinder) 

neboli Rimland (Spykman); a vnější okruh (Outer Crescent, Mackinder) neboli okrajová 

moře (Marginal Seas, Spykman).“26 Zatímco Mackinder přikládal primární důležitost 

jeho rámci východní Evropě, Spykman se soustředil na vnitřní okruh 

Rimland. Spykman byl přesvědčený, že v případě plné kontroly Heartlandu

kontinentální mocností není situace pro námořní mocnosti ztracena.

nejdůležitější kontrolu Heartlandu, protože lze neutralizovat mocnost, 

která ho ovládá držením Mackinderova „vnitřního okruhu“. Nejdůležitější centrum 

moci přesouvá do USA a za klíčovou oblast světové politiky považuje právě „vnitřní 

val na „Rimland“ a tvrdí, že „kdo kontroluje Rimland, ovládá 

, kdo ovládá Eurasii, kontroluje osudy světa.“27 Spykmanova teorie 

Heartlandem „naruby“. 

                                                

BAAR, ŠINDLER, RUMPEL, 1996, s. 15

Rimland v praxi

Geopolitický význam Turecka

America´s Strategy in World Politics

(1944), která vyšla rok po jeho smrti. Na první 

ckinder i Spykman rozdělili 

asii do tří domén: (1) Heartland; (2) vnitřní okruh (Inner Crescent, Mackinder) 

neboli Rimland (Spykman); a vnější okruh (Outer Crescent, Mackinder) neboli okrajová 

Zatímco Mackinder přikládal primární důležitost 

jeho rámci východní Evropě, Spykman se soustředil na vnitřní okruh –

Heartlandu jednou 

kontinentální mocností není situace pro námořní mocnosti ztracena. „Spykman …

nejdůležitější kontrolu Heartlandu, protože lze neutralizovat mocnost, 

která ho ovládá držením Mackinderova „vnitřního okruhu“. Nejdůležitější centrum 

moci přesouvá do USA a za klíčovou oblast světové politiky považuje právě „vnitřní 

val na „Rimland“ a tvrdí, že „kdo kontroluje Rimland, ovládá 

Spykmanova teorie Rimlandu je 
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„Zhmotnění“ teorie Heartland-Rimland lze jednoznačně nalézt v poválečné 

koncepci zadržování komunismu, jehož důsledkem byly smlouvy kolektivní obrany na 

kritických místech Rimlandu – North Atlantic Treaty Organization (NATO), Central 

Treaty Organization (CENTO) a South East Asia Treaty Organization (SEATO). Ačkoli 

studenou válku 

přečkal jen jeden 

z nich (NATO)

v kritické fázi 

studené války 

v 50. letech svou 

úlohu sehrály. 

Stejně jako 

teorie Heartland

i Spykmanův 

Rimland byl poznamenán velkým vlivem geografického determinismu. Zatímco 

Mackinder viditelně podcenil možnosti námořních mocností, Spykman je naopak 

přecenil. „Zcela jistě lze říci mnoho ve prospěch námořních cest, co se týče pohybu 

zboží. Také letadlové lodě a ponorky poskytly námořním velmocím mobilitu k použití 

letadel a střel, kterou kontinentální státy nemají. Nedostatkem Spykmanovy doktríny byl 

a dále zůstává fakt, že žádná mocnost euroasijského Rimlandu není schopna kontrolovat 

celý Rimland, vzhledem k jeho zranitelnosti ze strany mocnosti kontrolující Heartland 

nebo okrajová moře (…) důležitost vnitrozemských komunikací, dokonce i mezi částmi 

Rimlandu, je dnes větší než si Spykman myslel. Čína tak byla schopna podporovat 

Severní Koreu a Severní Vietnam navzdory námořní a letecké převaze, kterou měly 

velmoci okrajových moří.“28 Je zde ještě jeden faktor, na který upozornil D. W. Meinig, 

a jehož argumentaci do jisté míry převzal i S. B. Cohen, a tím je automatické 

považování celého Rimlandu za oblast osídlení přímořskými národy. 

                                                
28 COHEN, S. B., 2003, s. 23

Obr. 6 Kritické oblasti Heartlandu

zdroj: Geography of the Peace (N. J. Spykman)
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Podle Meiniga je p

Spykman zařazuje do Rimlandu

suchozemsky orientovaný sever země. Meinig proto považuje Čínu za stát 

kontinentálního Rimlandu

pevninu – a mořský).

mocnosti Heartlandu. „SSSR může být označen jako kontinentální Rimland, protože jeho 

hlavní rozvoj v oblasti zemědělství a průmyslu, stejně jako většina populace, je stále 

umístěna západně od Heartlandu. Trojúhelník Moskva

centrem národa.“30 Jak Mackinderovi, tak Spykmanovi je vyčítáno přílišné soustředění 

se na klasické Mercatorovo zobrazení mapy světa. Jak může tento pohled být matoucí, 

ilustruje dobře pohled na blízkost USA a Sovětského svazu př

pólu (Obr. 7).

                                        
29 společně s Čínou je za část kontinentálního Rimland Meinigem považována i Indie; MEINIG, D. W., 1956, s. 558
559
30 Ibid., s. 566

zdroj: http://www.geoeconomia.net
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je příkladem chybného přístupu Čína. Ačkoli geograficky ji 

Rimlandu, podle Meiniga dominuje Číně po většinu její historie 

suchozemsky orientovaný sever země. Meinig proto považuje Čínu za stát 

Rimlandu (rozdělil Rimland na kontinentální29 –

Jisté výhrady má Meinig i ke klasifikaci Ruska/SSSR jako 

SSSR může být označen jako kontinentální Rimland, protože jeho 

oblasti zemědělství a průmyslu, stejně jako většina populace, je stále 

umístěna západně od Heartlandu. Trojúhelník Moskva-Ural-Ukrajina je stále funkčním 

Jak Mackinderovi, tak Spykmanovi je vyčítáno přílišné soustředění 

se na klasické Mercatorovo zobrazení mapy světa. Jak může tento pohled být matoucí, 

ilustruje dobře pohled na blízkost USA a Sovětského svazu při pohledu ze severního 

                                                
Čínou je za část kontinentálního Rimland Meinigem považována i Indie; MEINIG, D. W., 1956, s. 558

http://www.geoeconomia.net (upraveno z celobarevné verze)
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suchozemsky orientovaný sever země. Meinig proto považuje Čínu za stát 

– orientující se na 

klasifikaci Ruska/SSSR jako 

SSSR může být označen jako kontinentální Rimland, protože jeho 

oblasti zemědělství a průmyslu, stejně jako většina populace, je stále 

Ukrajina je stále funkčním 

Jak Mackinderovi, tak Spykmanovi je vyčítáno přílišné soustředění 

se na klasické Mercatorovo zobrazení mapy světa. Jak může tento pohled být matoucí, 

ohledu ze severního 

Čínou je za část kontinentálního Rimland Meinigem považována i Indie; MEINIG, D. W., 1956, s. 558-

celobarevné verze)
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Jaká je role Turecka, resp. území, na kterém se rozléhá, z pohledu obou 

popisovaných teorií? Jak ze stejných východisek docházejí Mackinder a Spykman 

k různým závěrům, tak lze ze základních rysů odvodit důležitost, kterou přikládali 

území Anatólie a Úžinám. 

Pivotní oblast se vyznačovala absolutní izolací od přístupu k mořím, zatímco 

Heartland byl rozšířený v roce 1919 o východní Evropu s přístupem k Baltu a Černému 

moři, která ovšem Mackinder považoval za uzavřená pro námořní mocnosti. Z tohoto 

pohledu je území Anatólie přesně na hranici mezi Heartlandem a vnitřním okruhem. Za 

největší ohrožení pro Heartland byl považován případný útok skrze přírodou 

nechráněné hranice na jeho západním okraji, tedy skrze dnešní Polsko, Bělorusko a 

Ukrajinu. Kontrola Úžin však činí z Turecka zemi s přístupem k otevřeným mořím. 

Námořní mocnost, která pronikne Úžinami do Černého moře, může proniknout do 

Heartlandu na zranitelném místě. Ve střetu námořní mocnosti s kontinentální však 

Mackinder v postkolumbovské éře favorizoval kontinentální mocnost, a to zejména 

z hlediska zásobování a dopravy vojsk na frontu. Proto lze z pohledu teorie Heartland

označit tureckou Anatólii za periferní oblast.

Neznamená to ovšem, že neexistovaly pokusy o ovládnutí Úžin ze strany 

kontinentální mocnosti na jedné straně nebo jejich využití pro útok na Heartland na 

straně druhé. Carské Rusko vedlo s Osmanskou říší řadu válek, jejichž cílem bylo mj. 

ovládnutí Úžin. Nezdar v této snaze je spíše důsledkem konsensu ostatních velmocí, 

které za účelem udržení rovnováhy sil nedovolily Rusku svá vítězství ve válkách 

s Osmanskou říší potvrdit na diplomatickém poli. Přes tento odpor bylo Rusko blízko 

svého cíle. V době první světové války byly Úžiny s Istanbulem v rámci řady tajných 

ujednání o rozdělení teritoria Osmanské říše mezi dohodové mocnosti přislíbeny Rusku 

(tzv. „konstantinopolská“ dohoda z března 1915). Po bolševické revoluci v Rusku však 

nová vláda tajné dohody odmítla a navíc je zveřejnila.31 Kromě výše zmíněné

konstantinopolské dohody se jednalo zejména o Sykes-Picotovu dohodu (květen 1916). 

V té si Francie a Velká Británie rozdělila Střední východ na sféry přímé kontroly a 

vlivu. Zveřejnění dohody vyvolalo rozruch zejména mezi Araby, kterým byla 

v separátních dohodách přislíbena svrchovanost i nad teritorii, která byla začleněna do
                                                
31 ZÜRCHER, 1997, s. 149–153



Diplomová práce Geopolitický význam Turecka

29

Sykes-Picotovy dohody. Mezi snahy o průnik do Heartlandu skrze Úžiny lze počítat 

krymskou válku (1856), nicméně i v roce 1939 existovaly plány na letecký a námořní 

útok na Sovětský svaz, vedený z letišť ve východním Turecku a severozápadním Iránu 

za účelem poškození ropných zařízení na jižním Kavkaze a prostřednictvím válečné 

flotily, kterou by s tureckým povolením do Černého moře vyslala Francie a Velká 

Británie. Tato akce však nemohla ohrozit Heartland jako takový, slouží zde spíše jako 

příklad, že i v době vlivu Mackinderovy teorie Úžiny svůj geopolitický význam

neztratily.

V rozdílném důrazu na důležitost vnitřního okruhu – Rimlandu – se u Spykmana 

zrcadlí i důležitost Anatólie pro blokování mocnosti kontrolující Heartland. Zasadíme-li 

teorii do reálné situace, bylo Turecko po druhé světové válce jedním z nejzranitelnějších 

míst Rimlandu, zejména kvůli svému přímému kontaktu se Sovětským svazem. 

Stalinské Rusko po výrazném rozšíření sféry přímé kontroly, a de facto kontrolou 

Heartlandu, jak jej definoval Mackinder v roce 1919, toužilo po přístupu k otevřeným 

vodám. Nátlak SSSR na Turecko, aby umožnilo zřízení vojenské základny přímo 

Obr. 8 Sykes-Picotova dohoda

zdroj: http://www.ece.neu.edu (upraveno z celobarevné verze)
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v oblasti Úžin, společně s pokusem o destabilizaci Iránu a probíhající občanská válka 

v Řecku – vše byly indicie, které vedly Velkou Británii (a posléze USA) k větší 

angažovanosti v regionu. Velká Británie tento vývoj sledovala se znepokojením, neboť 

Řecko a východní Středomoří patřily do její zájmové sféry. Její hospodářská situace 

byla však natolik špatná, že nebyla schopna oběma zemím poskytnout dostatečné 

bezpečnostní záruky. Roli Británie tak po počátečním váhání převzaly Spojené státy. 

Přímým důsledkem těchto událostí byl Marshalův plán poválečné obnovy Evropy a 

politika zadržování komunismu. Vliv Spykmanovy teorie byl potvrzen přijetím Turecka 

a Řecka do NATO, které bylo jedním článkem v řetězci vojenských spojenectví za 

účasti USA ustanovených podél hranic Heartlandu. 

2.3 Teorie geopolitických a geostrategických regionů (1973–

2003)

Teorie geopolitických a geostrategických regionů Saula B. Cohena lze 

charakterizovat jako teorii, opouštějící klasické bipolární nahlížení na svět jako místo 

soupeření námořních mocností se suchozemskými. V poslední revizi z roku 2003 již 

plně reflektuje nové uspořádání v podobě, jak se vyvinulo po studené válce. Cohen svou 

teorii poprvé formuloval v roce 1973, s revizemi v roce 1982 a 2003. To jen ilustruje 

fixaci geopolitických teorií na čas (a národnost autora), kdy jsou formulovány 

v kontrastu s dynamickým vývojem v mezinárodních vztazích. V každém případě 

považoval Cohen bipolární teorie Mackindera a Spykmana za zastaralé. „V jaderném 

věku jsou myšlenky dosažení svrchovanosti a dominance poněkud nevhodné. Stejně tak 

idea zadržování a bránění pozemní pevnosti v přístupu k moři je dávno zastaralá. 

Myšlení v kategoriích Heartland-Rimland způsobilo, že USA na sebe vzaly příliš mnoho 

závazků. Svobodný svět se stal obětí mýtu, mýtu inherentní jednoty Světového ostrova, 

jednoty Heartlandu či jednoty Rimlandu. Dalším mýtem je víra ve skutečnost, že mořské 

mocnosti nebudou schopny udržet své postavení ve světě, pokud nebudou schopny udržet 

vládu nad celým euroasijským pobřežím. Toto je mýtus, který má své kořeny v pracích 

Mackindera a Spykmana.“32

                                                
32 ROMANCOV, 2002, s. 435
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Cohen čerpal ze svých předchůdců v tom smyslu, že svět rozdělil na dva hlavní 

geostrategické regiony: na obchodě závislý přímořský svět a euroasijský kontinentální 

svět. Potud tedy rozdělení na námořníky a suchozemce, jak jej známe od Mackindera a 

Spykmana. Cohen však přidal další úroveň geopolitických regionů, které jsou 

geostrategickým regionům hierarchicky podřízeny. „Geostrategické regiony jsou 

Cohenem funkčně definovány a vysvětlovány ve vzájemných reakcích velkých částí světa 

– jsou tedy globální ve své působnosti. Naproti tomu geopolitické regiony jsou 

hierarchicky podřízeny geostrategickým regionům a na rozdíl od nich se vyznačují 

relativní homogenitou jak kulturní, tak ekonomickou a politickou – jsou tedy regionální 

ve své působnosti.“33

Kromě podřízenosti 

jednotlivých 

geopolitických regionů 

(Tab. 1) rozlišoval Cohen 

Jižní Asii jako 

potenciální 

geostrategický region. 

Zvláštní roli sehrávají 

tzv. „pásma otřesu“ (shatterbelts), kterými jsou Střední východ a Jihovýchodní Asie. 

„Na rozdíl od ostatních geopolitických regionů je jejich homogenita nízká, vyznačují se 

značnou nestabilitou a jsou strategicky mimořádně důležité pro obě velmoci (SSSR a 

USA – pozn. autora). Z geopolitického hlediska jsou pouze tyto dva regiony z celého 

Rimlandu natolik důležité, aby zde byla prováděna politika zadržování. Od globálního 

zadržování (jak je navrhoval Spykman) se tedy může přikročit k zadržování 

regionálnímu.“36

                                                
33 HNÍZDO, 1994, s. 17
34 Ostrovní Asií Cohen rozumí Japonsko, Tchajwan a Filipíny.
35 Čína a Korea.
36 ROMANCOV, 2002, s. 436

Tab. 1 Geostrategické regiony v roce 1973

geostrategický region geopolitické regiony

na obchodě závislý přímořský

svět

 Angloamerika a Karibik

 Jižní Amerika

 přímořská Evropa a Maghreb

 Subsaharská Afrika

 Ostrovní Asie34 a Oceánie

euroasijský kontinentální svět  Heartland a východní Evropa

 Východní Asie35
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V roce 1982 Cohen svou teorii, s mírnými změnami, přepracoval. Subsaharská 

Afrika se nově stala pásmem otřesu. Kromě dvou supervelmocí určil Cohen velmoci 

druhého až pátého řádu. V druhé kategorii se tak objevilo 27 států. Tento status však 

není trvalý a jednotlivé země se mohou přesunovat z jedné kategorie do druhé, ačkoli 

není pravděpodobné, že by se velmoc čtvrtého řádu stala velmocí druhého řádu. 

K definici jednotlivých kategorií se dostaneme u nejnovější varianty Cohenovy teorie. 

Obr. 9 Cohenova teorie v roce 1975

Obr. 10 Cohenova teorie v roce 1982

zdroj: http://www.geoeconomia.net (upraveno z celobarevné verze) 

zdroj: http://www.geoeconomia.net (upraveno z celobarevné verze)
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Větší proměnou prošla teorie z pochopitelných důvodů během 90. let. V knize 

„Geopolitics of the World System“ (2003, Maryland: Rowman & Littlefield) rozšiřuje 

Cohen původní dva geostrategické regiony na tři:37

 na obchodě závislý přímořský svět;

 Euroasijský kontinentální svět;

 Východní Asii jako smíšený kontinentálně-přímořský svět.

Dva geopolitické regiony, které tvořily původní euroasijský kontinentální svět, 

se staly svébytnými geostrategickými regiony. Východní Asie jako geostrategický 

region vznikla připojením Jihovýchodní Asie – původního pásma otřesu –

k východoasijskému geopolitickému regionu. Euroasijský kontinentální svět naopak 

přišel o velkou část východní Evropy a dnes je tvořen převážně ruským Heartlandem. 

Nové rozdělení vyjadřuje nevyřešené dilema, zda-li je východní Asie – a tedy hlavně 

Čína – přímořským či kontinentálním regionem. „Přímořský svět je tvořen Severní a 

Střední Amerikou, přímořskou 

Evropou a Maghrebem a asijsko-

pacifickou přímořskou oblastí. Jižní 

Amerika a Subsaharská Afrika jsou 

ekonomicky závislé na přímořském 

světě, nicméně jejich strategická 

hodnota pro hlavní mocnosti 

přímořského světa je malá a tudíž 

s ním nejsou úzce spojeny. 

Euroasijský kontinentální svět se 

skládá ze dvou geopolitických regionů: (1) ruského Heartlandu a (2) Jižního Kavkazu a 

střední Asie. Východní Asie se rovněž skládá ze dvou regionů: pevninské Číny a 

Indočíny (Vietnam, Laos, Kambodža).“38 Jižní Asie si zachovala status samostatného 

geopolitického regionu. 

                                                
37 COHEN, S. B., 2003, s. 33-61
38 Ibid. s. 40

Tab. 2 Geostrategické regiony v roce 2003

geostrategický region geopolitické regiony
na obchodě závislý 
přímořský svět

 Severní a Střední 
Amerika
 přímořská Evropa a 

Maghreb
 asijsko-pacifická 

přímořská oblast
 Jižní Amerika
 Subsaharská Afrika

kontinentálně-přímořský 
svět – východní Asie

 pevninská Čína
 Indočína

euroasijský kontinentální 
svět

 ruský Heartland
 jižní Kavkaz a střední 

Asie
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Kromě pásem otřesu definuje Cohen další dva druhy zvláštních geopolitických 

regionů: „brány“ (gateways) a zóny tlaku (compression zones).

 Pásmo otřesu je vnitřně nestabilní oblastí, která je zároveň oblastí zájmu 

hlavních mocností geostrategických regionů.

 Bránou je region, který vlastní vysoce specializované lidské nebo přírodní 

zdroje. Jejich role je v usnadnění pohybu lidí, zboží a idejí mezi jednotlivými 

geopolitickými regiony; dnes existují brány na úrovni států (Singapur, 

Tchajwan, Bahamy a Hongkong jako zvláštní příklad). Potenciálními regiony 

hrající tuto roli jsou Střední východ a východní Evropa. Podobnou úlohu 

může hrát sjednocená Korea, která by se nacházela na pomezí všech tří 

geostrategických regionů.

 Zóny tlaku jsou nestabilní oblasti, které jsou subjektem soupeření 

sousedících států, ale nikoli hlavních velmocí.

Oproti období studené války prošly zásadní změnou i jednotlivé kategorie 

velmocí. Předně byla první kategorie rozšířena z původních dvou – USA a Rusko jako 

nástupnický stát SSSR – na pět. Novými velmocemi prvního řádu podle Cohena jsou: 

Evropská Unie, Japonsko a Čína. Další kategorie jsou definovány následovně:39

 Velmoci druhého řádu jsou státy, jejichž vliv je patrný v geopolitickém 

regionu, do kterého patří, v jistých případech jej i přesahují. „Ačkoli velmoci 

druhého řádu mohou mít ambice na regionální hegemonii, jejich aspirace jsou 

omezeny geopolitickou realitou. S výjimkou Indie a Brazílie je 

nepravděpodobné, že by jiná velmoc druhého řádu dosáhla dominance nad 

celým geopolitickým regionem.“40

 Velmoci třetího, čtvrtého a pátého řádu jsou státy, jejichž vliv je pouze 

omezený v rámci části geopolitického regionu. Jejich vliv samozřejmě od třetího 

k pátému řádu klesá. Jako velmoci třetího řádu uvádí Cohen mj. Sýrii, Severní 

Koreu, Saudskou Arábii či Venezuelu. Příkladem státu čtvrtého a pátého řádu 

jsou Maroko a Nepál.

                                                
39 COHEN, S. B., 2003, s. 46
40 Ibid., s. 48
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41 COHEN, S. B., 2003, s. 48
42 před vstupem do EU
43 před rozdělením

Tab. 3 Velmoci druhého řádu41

úroveň
vysoká střední nízká

 Indie
 Brazílie
 Kanada
 Turecko
 Austrálie
 Irán
 Nigérie
 Izrael
 JAR

 Indonésie
 Pákistán
 Egypt
 Jižní Korea
 Tchajwan
 Mexiko
 Vietnam

 Irák
 Polsko42

 Srbsko-Černá hora43

 Alžírsko
 Thajsko
 Argentina
 Ukrajina

Obr. 11 Teorie geopolitických a geostrategických regionů

zdroj: COHEN, 2003
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Pozici Turecka v teorii geostrategických a geopolitických regionů je třeba 

nahlížet z perspektivy změn, které teorie prodělala. Původní podoba teorie a její 

modifikace v roce 1982 z pohledu úlohy Turecka nezměnily prakticky nic oproti 

Spykmanově teorii. Turecko jako součást středovýchodního pásma otřesu je součástí 

regionu, který byl podle Cohena natolik strategicky důležitý – spolu s Jihovýchodní Asií

– že se zde vyplatilo pokračovat v politice zadržování.

Turecko jako „jihovýchodní křídlo“ NATO (a jediná členská země mající 

přímou hranici se Sovětským svazem) na sebe vázalo nemalé síly, které by jinak mohly 

být použity k útoku na západní Evropu. Bezpečnostnímu dilematu, který v Turecku 

provázel konec bipolární rivality, určující čtyřicet let turecké „místo na slunci“, bude 

více místa věnováno v dalších kapitolách, nicméně souvisí i s postavením Turecka jako 

regionální mocnosti. Výjimečná geografická poloha, v rámci regionu Středního východu 

relativní politická stabilita a v neposlední řadě silná (a po rozsáhlé modernizaci v 90.

letech velmi dobře vybavená) armáda – to vše jsou faktory, které předurčují Turecko 

k silnému postavení. Cohen Turecko zařazuje do skupiny velmocí druhého řádu a 

v jejím rámci do nejsilnější skupiny. Jak již bylo uvedeno, Cohen nepovažuje jednotlivé 

mocenské úrovně za kastovní společnost. Pohyb z druhé do nejvyšší či do třetí je 

možný. V případě Turecka brání posunu do první kategorie relativní mocenská a 

hospodářská neschopnost prosazovat své zájmy mimo region Středního východu. Na 

druhé straně se nedá čekat pád do nižší skupiny, pokud by nedošlo k dramatickému 

nárůstu vnitropolitické nestability. Turecko je zkrátka příliš slabé na to, aby soupeřilo 

s Ruskem, na druhou stranu příliš silné na to, aby se ocitlo ve stejné kategorii se Severní 

Koreou či Libyí.

2.4 Samuel P. Huntington – střet civilizací a úloha Turecka

S teorií geostrategických a geopolitických regionů byl v této práci završen výčet 

teorií, které vznikly do konce studené války a do větší či menší míry vycházely 

z Mackinderovy teorie Heartlandu. Ve zbytku této kapitoly bude pozornost věnována 

dvěma konceptům z 90. let minulého století. Prvním z nich je „střet civilizací“ Samuela 

P. Huntingtona. Pravděpodobně žádná jiná geopolitická práce nezaznamenala takový 

ohlas, jako tomu bylo u článku „The Clash of Civilizations?“, který vyšel v létě roku 

1993 v americkém časopise Foreign Affairs, a knihy „The Clash of Civilizations and the 
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Remaking of World Order“, ve které Huntington rozvedl a upřesnil teze uvedené 

v původním článku. Protože v této práci není prostor věnovat se tomuto dílu jako celku, 

následující text se zaměří na specifickou roli, kterou Huntington přisuzuje Turecku. 

Jaká je základní teze, se kterou Huntington přišel? S koncem studené války 

přichází konec konfliktů s ideologickou či ekonomickou podstatou. „Je mou hypotézou, 

že základní zdroj konfliktů v novém světě nebude primárně ideologický nebo 

ekonomický. Nové rozdělení lidstva a dominantním zdrojem budoucích konfliktů se bude 

odehrávat na kulturních základech (…) střet civilizací bude dominovat globální politice. 

Hranice mezi civilizacemi budou v budoucnosti bitevními liniemi.“44 V původním 

článku rozeznává Huntington sedm až osm civilizací: západní, konfuciánskou, 

japonskou, islámskou, hinduistickou, slovanská-ortodoxní, latinskoamerická a jako 

možnou osmou civilizaci označuje Afriku. V knize je seznam civilizací následující:45

 čínská, zahrnující čínské komunity žijící mimo pevninskou Čínu a příbuzné 

kultury Koreje a Vietnamu;

 japonská;

 hinduistická;

 buddhistická

 islámská, zahrnující arabskou, tureckou, perskou a malajskou subcivilizaci;

 západní, zahrnující civilizaci evropskou, severoamerickou a 

latinskoamerickou;

 latinskoamerická je však zároveň považována za svébytnou civilizaci;

 pravoslavná (ruská)

 africká.

Na tomto místě je třeba uvést, že takové rozdělení světa není originální a 

v našem případě víceméně odpovídá Cohenovým geopolitickým regionům, které se 

vyznačují větší či menší (v případě pásem otřesu) kulturní, politickou a ekonomickou 

homogenitou (viz výše). Huntington však jde dále a jako určující faktor jmenuje 

kulturní homogenitu.

                                                
44 HUNTINGTON, 1996, s. 1
45 HUNTINGTON, 2001, s. 37-41
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Civilizace Huntington mj. chápe jako nejobecnější rovinu kulturní identity. 

„Kultura jihoitalské vesnice se může lišit od kultury stejně velké vesnice na severu 

Itálie, avšak obě dvě bude spojovat společná italská kultura, která je bude zase 

odlišovat od vesnic německých. Stejně tak i evropské komunity budou mít určité 

společné rysy, jimiž se budou lišit od komunit čínských nebo hinduistických. Avšak 

Číňané, Indové a obyvatelé Západu již nejsou součástí nějaké větší kulturní entity. Sami 

tvoří civilizace.“46 Rozhodujícím faktorem charakterizujícím civilizace je náboženství. 

„Ze všech prvků objektivně definujících civilizaci je však nejdůležitější náboženství (…)

lze říci, že do značné míry jsou hlavní světové civilizace totožné s největšími světovými 

náboženstvími.“47

Huntingtonova vize světa, stejně jako ostatní geopolitické teorie a koncepty, trpí 

dvěma nedostatky. Za prvé se dopouští značné míry simplifikace. Obyvatelé Vietnamu 

pravděpodobně nebudou příliš spokojení se zařazením do čínské civilizace vzhledem 

k historické rivalitě obou komunit. Tchajwan, který je na první pohled zřejmou součástí 

čínské kultury, zažívá „revival“ původní tchajwanské kultury. Tato snaha má politickou 

podporu a účelem je kulturní svébytnost tchajwanské populace. Konflikt mezi Arménií a 

Ázerbájdžánem o náhorní Karabach nelze interpretovat jako konflikt mezi ortodoxním 

křesťanstvím a islámem, ačkoli Huntingtonovy závěry k tomu svádí. Mezi Arménií a 

Iránem by měla ležet „krvavá hranice islámu“48, přesto je Irán pro Arménii důležitým 

partnerem snižujícím energetickou závislost na Rusku. Gruzie možná měla „velmi těsné, 

ovšem křehké“49 vztahy s Ruskem v polovině devadesátých let, dnes z těchto 

charakteristik vzájemných vztahů zůstala jen křehkost. Tím se dostáváme k druhému 

nedostatku, zmíněnému již u teorie Saula B. Cohena, což je přílišná svázanost 

teorie/koncepce s aktuální dobou vzniku. Ostatně Huntington sám si je této skutečnosti 

částečně vědom, když uvádí: „Navíc žádné paradigma neplatí věčně. Je-li civilizační 

hledisko užitečné pro pochopení globální politiky konce dvacátého a počátku 

jedenadvacátého století (…) neznamená to (…) že bude relevantní ještě v polovině 

století dvacátého prvního.“50 Jak ukázal příklad Mackinderovy nebo Cohenovy teorie 

může být obdobím oddělujícím teorii od relevance a neplatnosti menší než dvacet let.51

                                                
46 HUNTINGTON, 2001, s. 34–35
47 Ibid., s. 33–34
48 Ibid, s. 308–314
49 Ibid, s. 189
50Iibid, s. 6
51 Geopolitické rozdělení světa podle Cohena v roce 1982 zaznamenalo o deset let později vážné změny.
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Turecko zaujímá v civilizačním střetu specifické místo, když ho označuje jako 

typický příklad rozpolceného státu (torn country). „Některé další státy mají velký stupeň 

kulturní homogenity, ale jsou nejisté ve své příslušnosti k té které civilizaci. Takové státy 

jsou státy rozpolcené státy (…) nejnápadnějším a ukázkovým rozpolceným státem je 

Turecko.“52 Rozpolcené státy53 mají politické elity, které usilují o změnu její civilizační 

identity.

Aby tato změna byla úspěšná, musí podle Huntingtona splňovat trojici 

podmínek:

1. politická i ekonomická elita země musí tento pohyb obecně a nadšeně 

podporovat;

2. veřejnost musí být alespoň ochotna tuto novou definici identity přijmout; 

3. hlavní činitelé hostitelské civilizace, kterou je ve většině případů Západ, 

musejí být ochotni konvertující zemi přijmout.

Turecko v devadesátých letech splňovalo první podmínku. Druhá a třetí 

podmínka se v tureckém případě navzájem ovlivňují. V roce 2004, kdy byly vyhlídky na 

zahájení přístupových rozhovorů velké, byla podpora budoucího členství velmi vysoká. 

Od zahájení přístupových rozhovorů trvale klesá v souvislosti s kritickými hodnotícími 

zprávami Evropské komise. V Turecku je rovněž akcentováno, že populace ve většině 

členských zemí se k perspektivě tureckého členství staví negativně. Navíc sama 

Evropská unie nepřispívá vždy pozitivně ke vzájemným vztahům. Když v roce 2004

Unie přijala mezi své členy Kypr, aniž by ten měl s Tureckem vyřešený spor o severní 

část ostrova, kterou Turecko obsadilo v roce 197454, tak tím Kypru dala de facto právo 

využívat možnosti veta v záležitostech, které se Turecka týkají. Vyřešení teritoriálních 

sporů je sine qua non podmínkou přijetí kandidátské země za člena.

Huntington dále nastiňuje konflikt mezi stoupenci republikánských 

kemalistických elit, prosazujících prozápadní kurs Turecka, se širší společností, 

uvědomující si kulturní příslušnost k islámské civilizaci. Zmiňuje rovněž islámské 
                                                
52 Huntington (1996), s. 18-19
53 Rozpolcenými státy jsou podle Huntingtona Turecko, Mexiko, Rusko a Austrálie.
54 V roce 1983 tamní turecká komunita pod patronací Ankary vyhlásila Severokyperskou tureckou republiku.
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obrození, které v Turecku nabralo na síle po konci studené války a jehož propagátorem 

byl Turgut Özal (v letech 1983–89 turecký premiér, od roku 1989 až do své smrti v roce 

1993 prezident – pozn. autora). Na politické scéně se to projevilo úspěchem dvou 

islamistických stran ve volbách a jejich následné účasti ve vládě. Strana blahobytu 

v letech 1997–98 a Strana 

jednoty a pokroku od roku 2002 

dokonce drží funkci premiéra. 

Vítězství Strany jednoty a 

pokroku (AKP) ve volbách 

v roce 2002 a opakovaně v roce 

2007 bylo dokonce tak výrazné, 

že získala téměř dvoutřetinovou 

většinu v parlamentu a sama 

sestavila vládu.55 Více Turků si 

podle výzkumů rovněž 

uvědomuje islámskou identitu 

jako nejdůležitější sebeidentifikační faktor.56 Skutečnost je však komplikovanější, než 

se na první pohled jeví. Zatímco islamistické strany byly na začátku devadesátých let 

výrazně protievropsky naladěné, o deset let později je to „jednobarevná“ vláda AKP, 

která učinila největší pokrok v otázce budoucího členství Turecka v EU. Na počátku 

devadesátých let se rovněž před Tureckem otevřely nové možnosti způsobené koncem 

studené války a rozpadem SSSR. V situaci kdy evropské státy kritizovaly Turecko za 

porušování lidských práv, kterým zdůvodňovaly odmítnutí kandidátského statutu pro 

Turecko, mohlo se jako alternativní možnost jevit sblížení s etnicky a jazykově 

příbuznými státy Jižního Kavkazu (Ázerbájdžán) a Střední Asie (Turkmenistán, 

Uzbekistán, Kyrgyzstán). „Turecko, které odmítlo Mekku a samo pak bylo odmítnuto 

Bruselem, využilo možnosti vzniklé rozpadem Sovětského svazu a obrátilo se směrem 

k Taškentu.“57 Dnes víme, že turecké ambice ve Střední Asii zůstaly či zůstávají z větší 

části nenaplněny. Naopak – asociační proces nabral koncem 90. let novou dynamiku a 

                                                
55 Tento výsledek byl dán dvěma faktory: krize „starých“ politických stran a vysoký desetiprocentní volební práh, 
který kromě AKP překročila jediná strana
56 Průzkumy ukázaly, že v roce 2006 46% dotázaných identifikovalo samo sebe spíše jako muslima než Turka, což je 
o 10% více než v roce 1999. V této souvislosti je ovšem zajímavé, že během vlády AKP klesl počet příznivců 
zavedení islámského práva šaria z 30% na pouhých 9%. Zároveň 73% Turků považuje náboženství za soukromou 
věc, která by měla být oddělena od politiky. HAKURA, F. Emerging Identity. In The World Today, April/2007, vol. 
63, no. 4, s. 25. Dostupný též z WWW: <http://www.theworldtoday.org>. 
57 HUNTINGTON, 2001, s. 166

Obr. 12 Euroasijská šachovnice

zdroj: BRZEZINSKI, 1999
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v prosinci 2004 na summitu EU v Bruselu padlo rozhodnutí o zahájení vstupních 

rozhovorů v říjnu 2005. Ázerbájdžán je důležitým partnerem, ale totéž se v nemenší 

míře dá říct i o křesťanské Gruzii. Turecko rovněž v polovině 90. let uzavřelo řadu 

vojenských dohod s Izraelem a jeho vztahy se státy Středního východu jsou 

pragmatické, ale nikoli vřelé. Konkrétním důvodům a aspektům turecké zahraniční 

politiky bude věnována pozornost v dalších kapitolách. Nicméně patnáct let po vydání 

článku o střetu civilizací, které měly brzy dominovat mezinárodním vztahům, se státy ve 

své většině nadále rozhodují na základě pragmaticky formulovaných národních zájmů a 

geopolitických východisek. 

2.5 Zbigniew Brzezinski – Velká šachovnice: Turecko a 

euroasijský Balkán

Druhou geopolitickou koncepcí z devadesátých let a celkově poslední, kterou se 

budeme v této kapitole zabývat, je Velká šachovnice od Zbigniewa Brzezinského. 

Zatímco Huntington nabídl rozdělení světa na více či méně vágně definované civilizační 

jednotky, Brzezinského vize v sobě nese znaky inspirace Mackinderovým a 

Spykmanovým přístupem. Ostatně jeho definice Eurasie připomíná Mackinderův výrok 

o Heartlandu: „Eurasie je na zeměkouli největší a v geopolitickém smyslu zcela ústřední 

světadíl. Mocnost, která ovládne Eurasii, bude kontrolovat dvě ze tří nejvyspělejších a 

ekonomicky nejproduktivnějších oblastí světa. Navíc už pouhý pohled na mapu prozradí, 

že kontrola nad Eurasií s sebou téměř automaticky nese i podřízení Afriky a činí ze 

západní polokoule a Oceánie geopoliticky okrajové oblasti ústředního světového 

kontinentu.“58 Připomeňme si, co říká Mackinder o kontrole Heartlandu:

Kdo kontroluje východní Evropu, ovládá Heartland:

Kdo kontroluje Heartland, ovládá Světový ostrov:

Kdo kontroluje Světový ostrov, vládne světu.

                                                
58 BRZEZINSKI, 1999, s. 38
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Argumentuje-li Mackinder o Heartlandu jako o základně s nevyčerpatelným 

nerostným bohatstvím a obrovským ekonomickým potenciálem, Brzezinski o Eurasii 

uvádí: „V Eurasii žije téměř 75 % světové populace a nachází se zde většina světového 

nerostného bohatství, a to jak využívaného, tak ještě ukrytého pod povrchem země. 

Eurasie vytváří asi 60 % světového hrubého národního produktu a disponuje asi třemi 

čtvrtinami známých energetických zdrojů.“ a pokračuje: „V Eurasii také nalezneme 

většinu politicky asertivních a dynamických států světa. Zemí s nejsilnějším 

hospodářstvím, jež vydává nejvíc prostředků na zbrojení, jsou Spojené státy, a po nich 

následuje šest států Eurasie. S výjimkou jedné se všechny zjevné i skryté nukleární 

mocnosti nalézají v Eurasii.“59 Je tudíž logické, že Brzezinski o něco dříve v textu 

uvádí: „Pro Spojené státy má Eurasie klíčový geopolitický význam.“60 Velká šachovnice 

není totiž ničím jiným než souborem doporučení pro americkou zahraniční politiku –

stejně jako činil před Brzezinskim Spykman a Cohen, stejně jako Mackinder nabádal 

Velkou Británii, aby nedopustila kontrolu Heartlandu jedinou mocností.

Velká šachovnice je „návodem“ pro tvůrce americké zahraniční politiky jak 

udržet globální prvenství Spojených států co nejdéle a – až toto prvenství pomine –

umožnění vzniku co nejvíce kooperativního mezinárodního prostředí. V mezidobí je 

nejdůležitější, aby Spojeným státům v Eurasii nevyrostl konkurent ohrožující jejich 

postavení.

Euroasijskou (velkou) šachovnici Brzezinski rozdělil na čtyři celky (viz obr. 12) 

– Západ, Střední prostor, Jih a Východ. Vychází-li Brzezinski myšlenkově 

z Mackindera, je zde rozdíl v obou pojetích. Za prvé Mackinder nepředpokládal, že by 

se vedoucí velmoc mohla stát jiná, než ta, která ovládne Heartland. Ostatně i Spykman 

předpokládal možnou rovnováhu mezi kontinentální mocností a jejím námořním 

protějškem, nikoli globální dominanci druhé z nich. Za druhé není Brzezinského pojetí 

střetem dvou blíže neidentifikovaných celků, nýbrž více konkrétních hráčů, soupeřících 

o vliv v Eurasii. „I když je možné geostrategii – strategicky řízené naplňování 

geopolitických zájmů – přirovnat k šachové partii, na euroasijské šachovnici, tvarem 

trochu připomínající ovál, se neutkávají dva, ale několik hráčů, z nichž každý do hry 

                                                
59 BRZEZINSKI, 1999, s. 38
60 Ibid., s. 37
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vkládá potenciál různé velikosti.“61 A sám Brzezinski se k platnosti Mackinderovy 

teorie vyjadřuje následujícím způsobem: „Dnes už není hlavním geopolitickým 

problémem otázka, jaká zeměpisná část Eurasie je výchozím bodem pro nadvládu nad 

tímto kontinentem, ani zda je převaha na souši důležitější než převaha na moři.

Geopolitikové se posunuli od regionálních dimenzí ke globálním, přičemž ovládnutí 

eurasijského kontinentu slouží jako základna pro světové prvenství.“62

Jinými slovy z Mackinderovy definice Heartlandu je pro Brzezinského platná 

jen poslední věta. Jací jsou hráči na euroasijské geopolitické šachovnici? Brzezinski 

rozlišuje mezi dvěma typy aktérů: geostrategičtí hráči a geopolitická ohniska. Z definice 

vyplývá aktivní role prvních a pasivní druhých: „Aktivními geostrategickými hráči jsou 

ty státy, které mají schopnost a vůli uplatňovat sílu nebo vliv mimo své hranice, aby 

změnily, v míře, která se dotýká zájmů Ameriky, existující geopolitické poměry…Bedlivě 

zkoumají moc Ameriky, určují, do jaké míry se jejich zájmy překrývají či střetávají 

s americkými, a formulují své mnohem omezenější cíle v Eurasii, někdy v souladu, jindy 

v rozporu s americkou politickou linií…Geopolitickými ohnisky jsou ty státy, jejichž 

význam nezávisí na jejich moci a motivaci, ale spíš na citlivé poloze a na důsledcích, 

které jejich potenciálně ohrozitelné postavení může mít na chování geostrategických 
                                                
61 BRZEZINSKI, 1999, s. 38
62,Ibid., s. 45-46

Obr. 13 Eurasie s vyznačenými vitálními periferiemi

zdroj: BRZEZINSKI, 1999
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hráčů. O tom, které konkrétní země lze zařadit mezi geopolitická ohniska, nejčastěji 

rozhoduje právě jejich zeměpisná povaha.“63

Na mapě Eurasie pak Brzezinski identifikuje pět geostrategických hráčů a stejné 

množství geopolitických ohnisek:

 geostrategičtí hráči: Francie, Německo, Rusko, Čína a Indie;

 geopolitická ohniska: Ukrajina, Ázerbájdžán, Jižní Korea, Turecko a Irán.

V souvislosti s cíly americké zahraniční politiky Brzezinski definuje 

následujících pět problémů, kterým USA budou čelit v úsilí o udržení světového 

prvenství:64

1. Budoucí podoba sjednocené Evropy. Evropa je jednou ze dvou 

vitálních periferií (Obr. 13) Eurasie a opěrným bodem USA v Eurasii.

2. Vývoj zahraniční politiky Ruska, které prošlo „geopolitickým šokem“ 

po rozpadu SSSR. Brzezinski argumentuje, že Rusko je třeba 

přesvědčit, aby usilovalo o co nejtěsnější vztahy s Evropou.65

3. Vývoj v rizikové oblasti Eurasie, kterou tvoří jižní Kavkaz, Kaspické 

moře a střední Asie. Brzezinski v narážce na mocenské soupeření 

v minulosti a konflikty provázející rozpad Jugoslávie mluví o 

euroasijském „Balkánu“.

4. Budoucí podoba Číny a její důsledky pro USA a Japonsko.

5. Zabránění vzniku aliancí, které by mohly ohrozit pozici USA. V této 

souvislosti se Brzezinski nejvíce obává spojenectví Číny a Ruska 

nebo Číny a Japonska.66

Turecko (společně s Iránem) má na euroasijské šachovnici zvláštní pozici. 

Jednak přiléhá k euroasijskému Balkánu (obr. 14), který je sám o sobě součásti oblasti, 

kterou Brzezinski označuje za globální zónu kypícího násilí.67

                                                
63 BRZEZINSKI, 1999, s. 47
64 Ibid, s. 55
65 Ibid., s. 122-126 
66 Ibid, s. 61
67 BRZEZINSKI, 1999, s. 58-59
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Charakteristikou této oblasti je mocenské vakuum s USA jako jediným arbitrem 

a ambicemi a ochotou regionálních mocností využívat slabostí svých sousedů ke 

vměšování do jejich vnitřních záležitostí. Turecko na mapě euroasijského Balkánu 

zastává dvojí roli. Je jedním z mála stabilních států v regionu a jednou z regionálních 

mocností (společně s Ruskem, Iránem a do jisté míry i Čínou), zároveň má určitý 

potenciál nestability, který by z něj učinil jeden z mnoha vnitřně nestabilních států 

v regionu. Mezi hlavní rizika patří kurdský iredentismus a nástup radikálních islamistů 

k moci. Nicméně potlačení prvního je společné pro všechny státy, jichž se týká (dále 

Sýrie, Irák68, Irán a samozřejmě Spojené státy), zatímco druhé se přes vládu islamistické 

Strany spravedlnosti a pokroku (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) nezdá 

pravděpodobným. Součástí euroasijského Balkánu jsou především tyto státy: 

Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Ázerbájdžán, Arménie 

a Afghánistán.

                                                
68 Po ustavení Iráku jako federace, kde Kurdistán je jedním ze tří, a momentálně nejstabilnější, federálních celků, je 
v tomto směru pozice Iráku ambivalentní. Více viz 4. kapitola.

Obr. 14 Euroasijský Balkán a zóna nestability

zdroj: BRZEZINSKI, 1999
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Dvojí roli má Turecko i v Brzezinského typologii euroasijských aktérů. Jak je 

uvedeno výše, je Turecko označováno za geopolitické ohnisko.69 „Turecko vystupuje 

v roli stabilizujícího faktoru pro oblast Černého moře, kontroluje i přístup z černého do 

Středozemního moře, je protiváhou Ruska na Kavkaze, stále ještě poskytuje protilátku 

oslabující účinky islámského fundamentalismu a slouží jako jižní ukotvení NATO.“70

Turecko je však i aktivním euroasijským hráčem, a proto mu Brzezinski přisuzuje i roli 

geostrategického hráče, byť s omezenými možnostmi danými jeho ekonomickou silou a 

konkurenci přeci jen silnějšího Ruska. Společným zájmem Turecka a Iránu je 

oslabování ruské pozice, zejména podporou nezávislosti postsovětských republik. V této 

snaze si ovšem oba státy svými zájmy i konkurují, což dále zmenšuje jejich potenciál 

hrát roli geostrategických hráčů.

Asi nejvýraznějším úspěchem pro Turecko v Eurasii bylo prosazení –

s významnou politickou a finanční podporou USA – jižní cesty pro kaspickou ropu, 

která takto obchází ruské území. Jedná se o ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), který 

byl uveden do provozu na jaře 2006. To dále zvýraznilo geopolitický význam Turecka, 

zejména pro země EU, které hledají cesty ke snížení závislosti na ruské ropě a zemním 

plynu. Zároveň to potvrdilo roli Ázerbájdžánu jako největšího partnera Turecka 

v Eurasii. Dobré vztahy jsou dány nejen kulturní spřízněností obou států, ale i racionální 

politikou ze strany Baku, které tím sleduje vybalancování vlivu Ruska a Iránu v regionu. 

Navíc ázerbájdžánsko-turecká osa je jistou protiváhou rusko-arménské ve sporu o 

Náhorní Karabach. Ostatně na Ázerbájdžánu se dá dobře ilustrovat politika balancování 

mezi Moskvou a ostatními hráči v regionu, z nichž hlavním jsou samozřejmě USA. Jan 

Rybář to komentuje následovně: „Snaha „hrát novou velkou hru“71 v mnoha případech 

znamenala „hrát na obě strany“, což je možné ilustrovat například na Ázerbájdžánu, 

který dokázal na ostří nože balancovat své vztahy s Ruskem i USA.“72

Brzezinski napsal Velkou šachovnici v roce 1997 a bylo by proto nedůsledné 

nereflektovat změny, které se v Eurasii mezitím udály. Teroristické útoky z 11. září a 

                                                
69 Tři z pěti geopolitických ohnisek – Turecko, Ázerbájdžán a Irán – jsou součástí eurasijského Balkánu. Irán je 
v podobné situaci jako Turecko. Je důležitou regionální velmocí a jako taková soupeří s Ruskem, Tureckem a USA o 
vliv v regionu a zároveň má potenciál nestability, daný mj. jeho etnickým složením. 
70 BRZEZINSKI, 1999, s. 53
71 Pojem „velká hra“ se vztahuje k soupeření Velké Británie a Ruska v Afghánistánu v druhé polovině 19. století, 
„nová velká hra“ je označení soupeření o kaspickou a středoasijskou ropu a zemní plyn.
72 RYBÁŘ, 2005, s. 29
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reakce USA na ně výrazně změnily geopolitickou situaci v Eurasii. V rámci války proti 

terorismu se nyní nacházejí jednotky USA a NATO v Afghánistánu. 

USA dočasně provozovaly vojenské základny v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a 

Tádžikistánu a instruktoři armády USA cvičí speciální jednotky v Gruzii. Zmíněný 

ropovod BTC se mezitím posunul od projektové fáze k realizaci. 

Brzezinski argumentuje, že: „Přetne-li nějaká jiná trasa (jiná než vedoucí ropu 

přes ruské území do černomořského přístavu Novorossijsk – pozn. autora) Kaspické 

moře a bude-li pokračovat přes Ázerbájdžán a Turecko ke Středozemnímu moři a 

povede-li další cesta přes Afghánistán k Arabskému moři, nastane situace, kdy bude 

mocenský monopol na přístup do oblasti (Kaspické moře a Střední Asie – pozn. autora)

vyloučen.“73 Ropovod BTC je svojí přepravní kapacitou 1 milion barelů ropy za den 

(viz obr. 15) největším v regionu. Má-li dojít k plnému využití jeho kapacity, bude 

pravděpodobně nezbytné, aby se na tuto přepravní trasu napojil také Kazachstán.

„Význam Turecka také leží v tom, že má svoji roli v klíčovém projektu ropovodu Baku-

Ceyhan, který považují USA za jeden z nejdůležitějších prvků své politiky v oblasti.“74

                                                
73 BRZEZINSKI, 1999, s. 143
74 RYBÁŘ, 2005, s. 229

Obr. 15 Ropovody v regionu Kaspického moře

zdroj: http://www.eia.doe.gov (upraveno z celobarevné verze)   
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Tímto končí přehled geopolitických teorií se zaměřením na význam, který 

přisuzují Turecku. Účelem této kapitoly bylo ukázat reflexi geopolitického postavení 

Turecka v čase, které se vyvinulo od relativní marginality (Mackinder) k ústřednímu 

regionálnímu postavení (Huntington, Brzezinski). Dalším cílem bylo srovnat hlavní 

teorie a koncepty angloamerické geostrategické školy a ukázat jejich mnohdy krátkou 

platnost a velkou míru geografického determinismu. Přesto je patrné, že původní 

Mackinderova teorie Heartlandu je stále vnímána jako výchozí pro chápání mocenských 

vztahů v Eurasii či Mackinderovou terminologií, na Světovém ostrově. 

V této kapitole byly rovněž, často jen v základních obrysech, zmíněny otázky, 

kterým bude později v textu věnována větší pozornost. Jedná se mimo jiné i o otázku 

(pan)turkismu, významu Kaspického moře, vztahů s regionálními rivaly a další. 

Následující kapitola se zaměří na základní determinanty zahraniční politiky 

Turecka, v podobě, v jaké se vyvinuly od založení Turecké republiky v roce 1923. Za 

účelem zprostředkování tureckého pohledu byla vybrána studie Mustafy Aydına, kterou 

lze po analýze dostupné literatury považovat za reprezentativní pohled na problematiku. 

Argumenty budou samozřejmě podpořeny i z dalších prací, které se zaměřují na 

tureckou zahraniční politiku.
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3. Determinanty turecké zahraniční politiky

Identifikování základních východisek zahraniční politiky Turecka nám pomůže 

blíže pochopit jeho chování ve vztahu ke svým sousedům a mezinárodnímu společenství 

obecně. Z řady studií věnující se turecké zahraniční politice byly jako základní vybrány 

dvě, jejichž autorem je Mustafa Aydın75: „Determinants of Turkish Foreign Policy: 

Historical Frameworks and Traditional Inputs“76 a „Turkish Foreign Policy: 

Framework and Analysis“77. Cílem této části je doplnit kapitoly předchozí o náhled na 

Turecko z tureckého prostředí. Zároveň je také cílem poskynout pro následující kapitoly 

informace, které povedou k lepšímu chápání zahraniční politiky státu s tolik specifickou 

geografickou polohou, jakou Turecko nepochybně má.

Aydın poukazuje na základní dilema, které se týká identity Turecka a jeho 

geografického zařazení. „Turecko nejenže se nezdá spadat do některé z geografických 

kategorií, ale nespadá ani do žádné politické, kulturní a ekonomické kategorie. Okolo 

97 % jeho rozlohy leží v Asii, avšak turecké pokrokové elity považují svou zemi za 

součást Evropy. Okolo 98 % jeho obyvatelstva jsou muslimové, avšak Turecko je 

sekulární stát na základě své volby a jeho náboženský rozvoj se během let ubral jiným 

směrem, než je tomu v jiných islámských zemích. Kulturně většina země reflektuje 

zvláštnosti širší středovýchodní kultury, avšak se stejnou vytrvalostí se účastní na 

evropském kulturním dění. Hlásí se k liberální ekonomice, ale zbytky plánovaného 

hospodářství stále překáží rozvoji země. Nábožensky, historicky a zeměpisně patří na 

Střední východ, avšak vývoj zasahující do statu quo na Balkáně či Kavkaze působí na 

Turecko ve stejné míře. Tyto navzájem si odporující faktory naznačují širokou nejistotu 

v otázce umístění Turecka a jeho role.“78 Skutečností je, že na otázku „kam 

s Tureckem?“ není jednoduchá odpověď. Stručný výčet nazvů několika publikací, 

z nichž je v této práci čerpáno, to jen potvrzuje: Turkish Foreign Policy in an Age of 

Uncertainty79, Turkey „between East and West“80, The Russian, Caucasian and Central 

                                                
75 Mustafa Aydın je profesorem mezinárodních vztahů na Ekonomické a technologické univerzitě v Ankaře, dříve 
rovněž působil na fakultě politických věd Ankarské univerzity. Je autorem řady analýz pro Centrum strategického 
výzkumu (SAM), který je výzkumným ústavem při tureckém ministerstvu zahraničních věcí.
76 AYDIN, 1999, s. 152-186
77 AYDIN, 2004
78 AYDIN, 1999, s. 152-153
79 LARRABEE; LESSER, 2003
80 HEPER, 2004
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Asian Aspects of Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Period81 nebo Unstable 

stability: Turkish politics at the Crossroads?82

Nejistota spojená s Tureckem je podle Aydına mimo jiné i důsledek absence 

hlubší analýzy turecké zahraniční politiky. Pozornost je místo toho věnována dílčím 

problematikám, jako je vztah Turecka k USA či EU.83

Jako vhodný nástroj analýzy navrhuje Aydın použití dvou typů proměnných:84

 strukturální, které jsou trvalé a spíše statické;

 konjunkturální, které jsou dynamické a jsou podrobeny změnám, 

způsobeným vnitřními a externími faktory.

„Strukturální faktory nejsou přímo svázány s prostředky mezinárodní politiky a 

každodenní praxí zahraničních politik. Mohou vykonávat dlouhodobý vliv na vymezení 

cílů zahraniční politiky“85 Příkladem takových faktorů je geografická poloha, kulturní 

základy nebo historické zkušenosti. Konjunkturální faktory jsou naopak spojeny 

s dočasnými vlivy na zahraniční politiku a její každodenní výkon. Tyto faktory mohou 

být důsledkem změn na domácí nebo mezinárodní scéně.

V této kapitole se zaměříme na následující tři strukturální proměnné:

1. dědictví Osmanské říše;

2. geopolitická realita Turecka;

3. ideologické základy – kemalismus.

3.1 Dědictví Osmanské říše

Ačkoli zakladatelé moderního Turecka usilovali o co největší rozloučení se 

s minulostí, je dodnes patrný vliv, který zanechala Osmanská říše svému nástupci, jež se 

projevuje pozitivním i negativním způsobem. Jedním z faktorů radikálního rozloučení 

                                                
81 USLU, 2003, s. 164-187
82 TURAN, 2007, s. 319-338
83 AYDIN, 1999, s. 153
84 Ibid., s. 155
85 Ibid.
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se s tradicí osmanské říše byl fakt, že během války o nezávislost86 (1921–22) bojovala 

nacionalistická opozice se sídlem v Ankaře nejen proti Řecku, Velké Británii a Francii, 

ale i proti vládě v Istanbulu, stále ještě reprezentovanou sultánem. Aydın k tomu uvádí: 

„Proto když Turci bojovali za svou nezávislost po první světové válce, bojovali nejen 

proti okupantům Dohody, ale i proti sultánovi, což je fakt, který je obvykle přehlížen.“

Erik J. Zürcher však poukazuje na skutečnost, že národní odpor byl veden ve jménu 

všech osmanských muslimů – termín, který byl používán pro islám vyznávající 

obyvatele Anatólie – a že tedy postrádal primárně etnický (turecký) charakter. „Až do 

úplného konce byl národní odpor veden ve jménu osvobození muslimské populace, a 

také… ve jménu záchrany sultanátu a chalífátu87“88 Tento názor by mohla potvrdit 

skutečnost, že po vydání fatvy89 nejvyšším muftím90 v dubnu 1920, která 

nacionalistickou opozici označovala za nevěřící, které má každý věřící právo zabít, 

reagovala opozice vydáním vlastní fatvy, která vládu v Istanbulu a její podpůrce 

označovala za zrádce. Zürcherův názor podporují Stanford J. Shaw a Ezel K. Shaw, 

když uvádějí, že: „Aby bylo jisté, že každý bude vědět, že bojuje ve jménu sultána, aby 

ho ochránil od Spojenců, obrátil se Kemal k celému islámskému světu o pomoc v boji 

proti nevěřícím.“91

Mustafa Aydın rozlišuje oblasti, ve kterých se udržela kontinuita po ustanovení 

Turecké republiky, na konstruktivní a problematické.92 Mezi konstruktivní řadí:

 osmanskou byrokratickou elitu;

 prozápadní orientaci Osmanské říše;

 realistickou zahraniční politiku.

Vzdělané úřednické kádry, které nová republika zdědila, hrály důležitou roli 

zejména v počátečních letech, kdy bylo potřeba stabilizovat stát a – z pohledu Atatürka 

– upevnit autoritativní režim jedné strany, který přetrval až do konce druhé světové 

války.
                                                
86 de facto řecko-turecké války, ve které Řekové usilovali o udržení teritorií, které jim byly přislíbeny ve smlouvě ze 
Sévres. Francie a Velká Británie se nakonec bojů neúčastnily. 
87 chalífát reprezentoval náboženskou podstatu vlády v Osmanské říši, Aydın argumentuje, že sultánové používali 
titul chalífa – náboženský vůdce muslimů -  jen v době, kdy se cítili být mocensky slabí; AYDIN, 1999, s. 161
88 ZÜRCHER, 2000
89 právní názor založený na právu šaría, forma doporučení pro věřící
90 znalec náboženského (islámského) práva, vydává fatvy
91 SHAW, S. J.; SHAW, E. K., 1977, s. 349
92 AYDIN, 2004, s. 15-23
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Další oblastí, ve které lze vysledovat kontinuitu, byla prozápadní orientace 

Osmanské říše. „Je důležitým faktem (…) že osmanští Turci začali svou životní dráhu 

jako národ na samém severozápadním okraji Malé Asie, hledíce směrem k Evropě, že 

založili své impérium nikoli v Asii, ale v okolí Marmarského moře v Thrákii a na 

Balkáně, jinými slovy v Evropě, a že expandovali východním směrem do Malé Asie 

století potom, co se stali evropskou mocností. Až v průběhu patnáctého století se stali 

orientální mocností, stejně jako předtím evropskou.“93 Orientace na Evropu se na 

přelomu osmnáctého a devatenáctého století změnila z expanze na kulturní vzor. Od 

vlády Selima III. (1789–1808) bral každý sultán s větší či menší mírou v úvahu reformy, 

které měly upadající říši přiblížit evropským standardům. Zpočátku se reformy 

zaměřovaly hlavně na armádu, ale brzy začaly zasahovat i do oblasti vzdělání, 

reorganizace státní správy atd. apod. Problém nebyl ani tak v úmyslu, jako v jeho 

provedení. „Úspěch Atatürka spočíval v jeho víře v evropskou civilizaci a vůli ji 

akceptovat s klady i zápory, které přinášela, zatímco jeho předchůdci ji jen zkoušeli 

s omezeným úspěchem imitovat.“94

Realisticky vedená zahraniční politika umožnila Osmanské říši přežít 

devatenácté století, ve kterém byl její pád permanentně považován za otázku okamžiku. 

Osmanští vládci měli jednu význačnou kvalitu: dařilo se jim využívat protichůdných 

zájmů evropských mocností ve svůj prospěch. Základní linie „východní otázky“ 

spočívala ve snaze Ruska ovládnout Istanbul a Úžiny a protichůdnému úsilí zejména 

Velké Británie, ale i Rakousko-Uherska, které bylo soupeřem Ruska a Osmanské říše na 

Balkáně. Výsledkem bylo, že přes řadu rusko-osmanských válek, které vesměs skončily 

porážkou Istanbulu, Rusko svého cíle nedosáhlo. Plně se to projevilo v roce 1877, kdy 

osmanské síly utrpěly drtivou porážku na Balkáně a Rusko stálo jen několik málo 

kilometru před Istanbulem. Vítězství Ruska na bojišti bylo zvráceno výraznou 

diplomatickou prohrou na kongresu v Berlíně (1787). „Díky tehdejšímu systému 

rovnováhy sil a osmanskému porozumění jeho hlavních prvků, trval úpadek impéria tři 

sta let a přišel teprve se světovou válkou“95  Atatürk a jeho nástupci tohoto dědictví 

Osmanské říše využili během války o nezávislost, vyjednávání o mírové smlouvě 

                                                
93 PRISE, M. P. A History of Turkey: From Empire to Republic. London, 1961. s. 44; citováno v: AYDIN, 1999, s. 
160
94 AYDIN, 1999, s. 161
95 AYDIN, 1999, s. 161
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v Lausanne či v průběhu a po druhé světové válce, kdy Turecko čelilo nátlaku ze strany 

SSSR. 

Dědictví osmanské říše však má i své problematické aspekty. Jsou jimi zejména:

 nedůvěra v zahraniční politice;

 vměšování se do vnitřních záležitostí Osmanské říše;

 bývalá imperiální velikost.

Extrémní nedůvěra a opatrnost v mezinárodních vztazích je dodnes patrným 

komponentem v turecké zahraniční politice. Byla-li o několik řádků výše vyzdvižena 

realistická podstata zahraniční politiky Osmanské říše a jejího dědictví, je třeba uvést, že 

nedůvěra v úmysly druhých států je stinnou stránkou této historické zkušenosti. „Směr 

zahraniční politiky, který byl uplatňován osmanskými politiky v posledních letech 

impéria, tedy využívání protichůdných zájmů mocností, způsobil, že byli Osmané 

výjimečně opatrní v otázce prostředí, ve kterém se nacházejí a podezřívaví ohledně 

úmyslů jiných mocností. Také se naučili, jako důsledek staletí trvajícího nepřátelství se 

svými sousedy, nevěřit žádnému státu, spoléhat se jen na vlastní síly a být připraven 

k boji v jakémkoli okamžiku, což se odráží v tureckém přísloví „vody spí, nepřítel nespí 

nikdy“.“96 Turecko mělo i ve dvacátém století možnost tuto podezřívavost posílit. Byl 

to Sovětský svaz, který v roce 1945 jednostranně vypověděl Smlouvu o přátelství a 

neutralitě (1925) a tlačil Turecko ke změně statutu Úžin v jeho prospěch.

Kyperská krize z roku 1964, a s ní související dopis amerického presidenta 

Johnsona, ve kterém varoval Turecko před invazí na Kypr a nepřímo zpochybnil, že 

Turecko bude v případě napadení ze strany SSSR bráněno státy NATO, bude-li tento 

útok následkem turecké akce, poznamenal důvěru Turecka ve spojenectví USA. Johnson 

zároveň uvedl, že Turecko nebude moci, v případě, že zvolí intervenci, použít k této 

akci americké zbraně. Krize vypukla kvůli záměru kyperského presidenta Makaria 

změnit ústavu v neprospěch kyperských Turků. Vzhledem k tomu, že kyperští Řekové 

měli silnou podporu sovětské vlády, nešlo toto varování brát na lehkou váhu.97 Pokud 

nic jiného, tak Johnsonův dopis upozornil Turky na závislost na svém spojenci. 

                                                
96 AYDIN, 2006, s. 19
97 HALE, 2002, s. 149
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V situaci, kdy Sovětský svaz hrozil zasáhnout v případě, že bude Kypr napaden, a kdy 

se USA stavěly liknavě k plnění spojeneckých závazků, se Ankara rozhodla prolomit 

izolaci a vylepšit vztahy se Sovětským svazem. To se také zdařilo a SSSR později 

přehodnotil svou politiku ke Kypru98, zvláště po vojenském převratu a nástupu 

„plukovnické junty“ v Řecku. 

Vměšování do vnitřních záležitostí, resp. velká míra citlivosti Turecka k nátlaku 

zvenčí, je dalším dědictvím z dob Osmanské říše. Mustafa Aydın upozorňuje na dva 

typy mocenského vměšování do vnitřního chodu Osmanské říše, které je dnes stále silně 

reflektováno. Prvním jsou tzv. „humanitární intervence“. Od mírové smlouvy z Küçük 

Kaynarca (1774) s Ruskem, kterou Rusové interpretovali mj. jako právo intervenovat ve 

prospěch ortodoxních křesťanů na území Osmanské říše, se evropské mocnosti 

pravidelně snažily využívat nemuslimských menšin k nátlaku na Istanbul. Na druhé 

straně v průběhu arménských masakrů v letech 1895 a 1896 nebylo podniknuto nic. 

Nicméně politika humanitárních intervencí, či potenciál využití menšin k intervenci do 

vnitřních záležitostí, mohla sehrát roli při plánování a provedení arménské genocidy v 

letech 1915-16.99 Druhým typem byly zásahy do ekonomiky Osmanské říše, které měly 

zprvu formu tzv. „kapitulací“, což byl systém smluv, které značně zvýhodňovaly cizince 

v obchodování100 a omezovaly obchodní práva Osmanské říše, například znemožněním 

uvalení cel nebo omezením exportu. Přímá kontrola nad osmanskou ekonomikou přišla 

s ustavením zvláštní instituce – Správy veřejného dluhu – v roce 1881, což byla reakce

na státní bankrot Osmanské říše po roce 1878. Správa veřejného dluhu byla řízena 

radou, ve které byli zastoupeni držitelé osmanských cenných papírů. Správa poté 

kontrolovala příjem mj. ze solného a tabákového monopolu či z daní uvalených na 

hedvábí, alkohol a další produkty. Zürcher uvádí, že takto byla kontrolována až jedna 

                                                
98 zejména podporu Enosis, tj. sjednocení Kypru s Řeckem
99 Turecko nikdy arménskou genocidu neuznalo a je nepravděpodobné, že tak v brzké době učiní. Turecké stanovisko 
říká, že šlo o přesun Arménů, kteří byli považováni za nespolehlivé, zejména v oblastech přiléhajících k ruské frontě 
a připouští násilnosti a nedopatření, které vedly k cca 200.000 mrtvých. Arménská strana hovoří až o 1.500.000 
zabitých a argumentuje masovými deportacemi a vražděním na celém území říše. Faktem je, že neexistují důkazy o 
zapojení vlády, což je podmínkou pro konstituci zločinu genocidy podle Úmluvy o prevenci a stíhání zločinů 
genocidy z roku 1949. Na druhé straně je nepravděpodobné, že by o tom vedení Výboru pro jednotu a pokrok, které 
bylo de facto vládou, nevědělo. Naopak proti turecké verzi hovoří německé archivy, jejichž hodnověrnost je 
podložena tím, že Německo bylo spojencem Osmanské říše. Dokumenty Výboru a tzv. „speciálních jednotek“ –
Teşkilât-i Mahsusa, které se měly na genocidě přímo podílet, a které byly úzce napojeny na Envera pašu a Talâta pašu 
– přední vůdce Výboru – byly buď ztraceny, nebo zničeny.
100 Kapitulace byly smlouvy uzavírané mezi jednotlivými mocnostmi a Osmanskou říší. Měly širokou škálu zaměření. 
V obecné rovině znamenaly, že cizinci na území Osmanské říše byly podřízeni právu svých mateřských zemí. Jako 
jeden z hlavních symbolů narušování suverenity byly přes počáteční odpor velmocí zrušeny v mírové smlouvě 
z Lausanne.
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třetina příjmů státu.101 Z těchto peněz byly hrazeny pohledávky Osmanské říše. 

Kapitulace byly zrušeny se vstupem říše do války, ale opět zavedeny s uzavřením 

příměří z Mudrosu (2. říjen 1918). Během vyjednávání o podobě mírové smlouvy ze 

Sѐvres (10. srpen 1920) byla shoda na obnově kapitulací a striktní ekonomické kontroly 

víceméně konsensuální záležitostí.102 Samotná mírová smlouva ze Sѐvres – vládou 

v Istanbulu podepsaná, ale neratifikována parlamentem – ve které si dohodové mocnosti 

rozdělili životaschopné oblasti Anatólie, legalizovaly řeckou okupaci Izmiru a celé 

jihozápadní Anatólie a nad zbytkem území, které mělo tvořit Turecko, uvalily formy 

přímé kontroly, je dodnes pro Turky mementem utvrzující jejich podezřívavost a pocit 

izolovanosti. „Pocit izolace a nedůvěry vůči svému okolí kulminuje v tom, co je 

nazýváno Sѐvres-fobií – přesvědčením, že vnější svět konspiruje proti Turecku, aby ho 

oslabil a rozdělil.“103 V pozdějších letech se to projevovalo přísnou kontrolou 

zahraničních investic. „Při vědomí faktu, že Osmanská říše přišla v posledních letech 

své existence o samostatnost do značné míry kvůli intervencím ze zahraničí, privilegiím 

zaručeným cizincům a kapitulacím, vláda v Ankaře byla proto velmi citlivá na narušení 

její suverenity, stejně jako na zahraniční ekonomické aktivity.“104

Třetím, a v tomto textu posledním zmíněným, problematickým aspektem 

osmanského dědictví, je vědomí bývalé slávy Osmanské říše, která na vrcholu své moci

ovládala celý Balkán, pronikala do střední Evropy, držela severní Afriku, Arabský 

poloostrov a Mezopotámii. „Ačkoli velikost impéria a jeho pýcha je pro dnešní Turky 

věcí minulosti, je pro ně stále frustrující být v pozici (…) druhořadé mocnosti. Tato 

frustrace vysvětluje, pravděpodobně z větší části, tureckou citlivost (…) na kritiku 

vztahující se k závislosti na velkých mocnostech a k vyloučení z účasti na velkých 

mezinárodních konferencích.“105 Imperiální minulost také komplikuje vztahy se zeměmi 

a národy, které patřily k vazalům Osmanské říše. „Běžný Turek inklinuje k nahlížení na 

Araby se shora, jako na lidi, kteří nejsou schopni zvládat civilizovanou formou vlastní 

problémy. Periodické opakování konfliktů v regionu Středního východu (…) má tendenci 

tento předsudek potvrzovat.“106 Ze strany arabských států Středního východu zase 

panuje vůči Turecku nedůvěra nejen kvůli značně nepopulární osmanské nadvládě, ale 

                                                
101 ZÜRCHER, 1997, s. 88
102 MONTGOMERY, 1972, s. 781-782
103 MUFTI, 1998, s. 42
104 AYDIN, 1999, s. 163
105 AYDIN, 1999, s. 163
106 AYDIN., s. 164
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rovněž pro vztahy Turecka s Izraelem.107 Rovněž vztahy Řecka a Turecka jsou 

poznamenány křivdami minulosti a ve 20. století se obě země ocitly nejméně dvakrát na 

pokraji válečného konfliktu, přestože jsou partnery v NATO.108

3. 2 Geopolitická realita Turecka

Turecko má některé kvality Heartlandu: na severu, východě a jihu je Anatólie 

chráněna pásem pohoří, rozkládající se na severu a jihu za linií pobřeží, tvořící tak 

přirozenou ochranu proti případné invazi, zatímco na západě je snadno přístupné a 

velmi těžko obranyschopné. To také formovalo expanzi Osmanské říše západním 

směrem, zatímco její východní hranice se příliš nelišily od těch, které má dnešní 

Turecko. To co bylo pro Osmanskou říši v plné síle nástupištěm pro územní expanzi 

v 15. a 16. století, se pro Turecko stalo v meziválečných letech bezpečnostní hrozbou, 

kterou samo o sobě nemohlo řešit. Ostatně citlivost ochrany pobřeží při Egejském moři 

a ochrana Úžin neztratila svou důležitost i dnes. Je to dáno především teritoriálními 

spory v oblasti Egejského moře, které panují mezi Řeckem a Tureckem. „Dalším 

faktorem v tureckém pojetí bezpečnosti je, že ostrovy v Egejském moři, jsou-li pod 

kontrolou nepřátelské mocnosti, mohou Turecku bránit v užívání jeho dvou hlavních 

přístavů, Istanbulu a Izmiru, a mohly by bránit v přístupu k Úžinám. V takovém případě 

navigace ve východním Středomoří může být bezpečná, jen pokud je ostrov Kypr, který 

může oblast blokovat, kontrolován přátelskou vládou“109 Spekulace o ropě nalézající se 

v Egejském moři nebyly zatím vyvráceny a mají tendenci řecko-turecký spor spíše 

konzervovat.110

Úžiny nepochybně zůstávají i dnes jednou z geopoliticky nejcitlivějších oblastí 

Turecka. Z psychologického hlediska jsou evropská část Turecka – východní Thrákie –

a Úžiny důležité pro vnímání Turecka jako evropské země. Úžiny zároveň umožňují 

Turecku kontrolu – byť omezenou konvencí z Montreaux (1936) – přístup do a 

z Černého moře. Tato skutečnost na jedné straně odráží geopolitický význam Turecka, 

                                                
107 Turecko bylo dlouhou dobu jedinou muslimskou zemí, která Izrael uznala, a to do jednoho roku po vyhlášení 
nezávislosti Izraele, tj. v roce 1949
108 v létě 1974 po turecké invazi na severní Kypr a v roce 1996 při sporu o ostrov Imia/Kardak
109 AYDIN, 1999, s. 166
110 AYDIN, 1999, s. 169
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na straně druhé je či byla subjektem zájmu cizích mocností a zvyšuje tedy historicky 

podložený pocit ohrožení. Malik Mufti cituje výrok z roku 1993, jehož autorem byl 

tehdejší ministr zahraničních věcí Hikmet Çetin: „Geopolitická a geostrategická poloha 

umísťuje Turecko do sousedství nejvíce nestabilního, nejistého a neodhadnutelného 

regionu světa, čímž činí z Turecka frontový stát čelící více frontám. Je vždy možné, že se 

krize a konflikty v těchto oblastech rozšíří do Turecka.“111

Válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem – etnicky a jazykově příbuzným Turecku 

– o Náhorní Karabach v letech 1992–1994 a stav de facto občanské války v letech 

1993–1999 v jihovýchodním Turecku, kde se turecká armáda střetla s kurdskými 

separatisty, tento výrok potvrzují. V době kulminace konfliktu o Náhorní Karabach stálo 

na hranicích s Arménií na 50.000 vojáků112. V kampani proti Kurdské straně pracujících 

(PKK) bylo v období kulminace konfliktu (1994–95) nasazeno 250.000-300.000 

vojáků113, což byl v té době téměř poloviční stav turecké armády. Turecká armáda v 

polovině 90. let minulého století rovněž ve větším počtu operovala proti PKK 

v severním Iráku. Od roku 1997 je v provincii Dahuk na základě dohody s představiteli 

iráckých Kurdů dislokována jedna brigáda turecké armády za účelem monitorování 

aktivit PKK.

Vztahy se zeměmi Středního východu jsou poznamenány nejen pozůstatky 

vzájemného pocitu křivdy z období posledních let Osmanské říše, ale i konflikty, které 

vznikly až po vzniku Turecké republiky. Ve vztahu k Sýrii je to otázka Hataye 

(Alexandretty), území, které bylo v roce 1939 připojeno k Turecku ve spolupráci 

s francouzskou mandátní správou, kteréžto Damašek nikdy neuznal. Nadstandardně 

dobré vztahy s Izraelem, které vyústily v polovině 90. let v sérii vojenských dohod, a 

které Sýrie vnímá (nikoli zcela neprávem) jako protisyrské. Nikoli v neposlední řadě 

ovlivňuje vztahy se Sýrií (a Irákem) fakt, že v Turecku pramení po Nilu dvě největší 

řeky Středního východu – Eufrat a Tigris. Turecko jako stát na horním toku má možnost 

regulovat množství a kvalitu vody, na které je Sýrie s Irákem závislá. Proto se voda stala 

v minulosti několikrát důvodem zhoršení vzájemných vztahů. Turecko bylo na druhé 

                                                
111 MUFTI, 1998, s. 33-34
112 CORNELL, 2003, s. 105
113 HALE, 2002, s. 203
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straně do 90. let zcela závislé na dodávkách ropy z Iráku.114 Z tohoto důvodu kladlo 

velký důraz na realizaci jižní cesty pro ropu z Kaspického moře. Ropovod Baku-Tbilisi-

Ceyhan (BTC) byl nakonec zprovozněn – s výraznou politickou a finanční podporou 

USA – na jaře 2006, přestože se v průběhu jednání o projektu objevovaly pochyby o 

jeho rentabilitě, nakonec zřejmě převážily politické výhody zprovoznění trasy, která 

obchází ruské území (z pohledu USA)115a diverzifikuje dodávky (z pohledu Turecka).

Z výše uvedeného (byť neúplného) výčtu je patrné, že geopolitická dilemata, 

která Turecko řešilo v předválečném období, zcela nezmizela, navíc se objevila nová, 

která sebou přinesla zejména rozpad bipolárního systému uspořádání mezinárodních 

vztahů. Na vybrané problémy se zaměříme ve čtvrté kapitole. 

3. 3 Vliv kemalismu

Zürcher o kemalismu uvádí: „Soubor idejí či ideálů, které dohromady 

zformovaly kemalismus nebo atatürkismus, jak byl nazýván v třicátých letech, se vyvíjel 

postupně. Nikdy se nestal celistvou, vše zahrnující ideologií, ale může být nejlépe 

popsán jako komplex názorů a postojů, které nikdy nebyly detailněji definovány. 

Výsledkem je flexibilní koncept umožňující lidem s různým pohledem na svět označovat 

se za kemalisty.“116

Principy zahraniční politiky Turecka se formulovaly během působnosti Mustafy 

Kemala Atatürka ve funkci prezidenta (1923–1938). Dají-li se vystihnout jednou větou, 

pak je to výrok „mír doma, mír ve světě“.117 Vyplývá z něj zřetelný primát domácích 

reforem nad zahraniční politikou, a to zejména v první dekádě od ustanovení republiky. 

A rovněž opatrnost v zahraniční politice. „Má se za jasnou věc, že v zahraniční politice 

Ankary až doposud převažovala opatrnost, pasivita a lpění na statutu quo. Připomínaje 

dědictví počátečních let republiky řekl bývalý president Inönü v roce 1968118: “Měli 

                                                
114 pokud jde o zemní plyn tak před rokem 2003 zhruba 60% své spotřeby pokrývalo dodávkami z Ruska; 
LARRABEE; LESSER, 2003, s. 113
115 RYBÁŘ, 2005, s. 102-106
116 ZÜRCHER, 1997, s. 189
117 výrok je obecně přisuzován Atatürkovi, nicméně o jeho autorství není přesvědčivý důkaz; výrok je součástí 
preambule turecké ústavy; MUFTI, 1998, s. 33
118 İsmet Inönü (1884-1973) byl presidentem v letech 1938-1950, premiérem v letech 1923-24, 1925-37 a 1961-64. 
Blízky spolupracovník Mustafy Kemala již z doby vojenské kariéry a jeho nástupce v úřadu.
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bychom se v naší zahraniční politice vyvarovat vytváření nepřátel jak jen to je možné

(...) neměli bychom činit ukvapené kroky, které mohou vést k nepřátelství některého z 

velkých států.”119

Principy kemalismu je „šest šípů“ (altı ok), které byly poprvé formulovány v 

programu Republikánské lidové strany120 v roce 1931 a v roce 1937 se staly součástí 

turecké ústavy:

 nacionalismus;

 sekularismus;

 republikanismus;

 etatismus;

 reformismus121;

 populismus.

„Těchto šest hesel nezahrnuje všechny aspekty kemalistické ideologie, ale 

stručným způsobem reprezentují jeho pilíře a větší část má zahraničně-politický 

důsledek.“122

Republikanismus123 reprezentoval nezvratnost změn, které sebou vznik republiky 

přinesl, tj. že návrat k dynastické vládě Osmanské říše není možný.

Sekularismus – Aydın argumentuje, že v případě Turecka jde o více než jen 

oddělení státu a náboženství, což je užší výklad termínu. V širším slova smyslu je 

význam tohoto pojmu nutno chápat jako rozdíl mezi demokracií a teokracií. 

„Teokratický islámský stát je povinen nahlížet na křesťany jako na nevěřící a podle 

islámské víry zde existuje stav války mezi věřícími a nevěřícími, který nikdy nekončí. 

Výběrem demokratického systému vlády a opuštění ideje státu, který bude ochráncem 

                                                
119

AYDIN, 1999
120 v Turecku byl v letech 1925-1945 povolena jediná strana, s krátkým experimentem s opoziční stranou v roce 1930.
121 turecký termín je inkılapçılık, který je do angličtiny překládán jako revolutionism. Erik Zürcher uvádí, že je možné 
použít i termín reformism, jehož český překlad bude tedy použit i v textu. ZÜRCHER, 1997, s. 189-190
122 AYDIN, 1999, s. 171
123 podrobnější výklad kemalistických zásad se zaměřením na dopad na tureckou společnost viz: SHAW, S. J.; 
SHAW, E. K., 1977, s. 375–395
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všech muslimů124, ukončil nový turecký stát staletí nepřátelství a ustanovil základ pro 

mírové vztahy se západními křesťanskými státy.“125 Důvod takového stavu byl čistě 

praktický. Atatürk nechtěl dát žádnému státu sebemenší důvod ke vměšování, čehož by 

mohla být případná diskriminace křesťanů záminkou.

Nacionalismus – podobně jako byl (a stále je) sekularismus protiváhou 

panislamismu, turecký koncept nacionalismu je protiváhou panturkismu. Vyjádřeno 

teritoriálně, turecký nacionalismus byl vymezen hranicemi definovanými v Národním 

paktu126 (Misak-i Millî) z 28. ledna 1920, jež se stal základním vyjádřením cílů 

národního odporu. Princip „mír doma, mír ve světě“ činil z tureckého nacionalismu 

doktrínu, která byla zaměřena dovnitř a primárně určena k upevnění turecké národní 

identity. K tomu také směřovala definice Turka, jak je uvedena v ústavě z roku 1924 

v článku 88:127

Pojem Turek, jako politický termín, musí být chápán jako zahrnující 

všechny občany Turecké republiky, bez rozdílu či odkazování na rasu 

nebo náboženství. Každé dítě narozené v Turecku, tureckému otci 

v zahraničí, každá osoba, jejíž otec je cizinec usazený v Turecku, každý 

kdo žije v Turecku a kdo se rozhodne po dosažení věku dvaceti let a 

každý jednotlivec, který nabude turecké národnosti naturalizací a 

v souladu se zákony, je Turek. Občanství může být odňato či pozbyto za 

podmínek určených zákonem.

Umožňovala totiž pod pojem Turek zahrnout všechny obyvatele žijící v té době 

v Anatólii, což byli z 97,3% tzv. turečtí muslimové, pojem zahrnující etnické Turky a 

Kurdy. V druhé polovině 20. století to přesto nezabránilo nárůstu kurdského 

nacionalismu.128

                                                
124 panislamismus byl příznačný zejména pro vládu Abdülhamida II. (1876–1909). Byl svržen mladotureckou 
revolucí, zemřel v roce 1918.
125 AYDIN, 1999, s. 172
126 podrobněji viz bod 4. 1. 1
127 EARLE, 1925, s. 98
128 Ačkoli smlouva ze Sévres zaručovala Kurdům autonomii s pozdější možností vyhlášení nezávislosti, nemělo to na 
pozici Kurdů v letech 1920-22 velký vliv, neboť ve své většině podpořili nacionalisty, kteří mj. apelovali na jednotu 
tureckých muslimů. Rozpory se začaly projevovat poté, co byl zrušen chalífát a rovněž nebyl dodržen příslib 
autonomie daný špičkami nacionalistického hnutí. Mezi lety 1925-37 pak došlo ke třem velkým povstáním, které byly 
krvavě potlačeny. Více viz: ZÜRCHER, 1997, s. 176-180 a GUNTER, 2004, s. 199-200
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„Ostatní principy kemalismu, vzájemně propojené, měly rovněž určitý nepřímý 

efekt na zahraniční politiku nového státu. Populismus, odkazováním na rovnost občanů 

a popíráním existence tříd uvnitř turecké společnosti, se snažil vyvarovat tvorby třídních 

konfliktů, a tudíž udržoval vnitřní klid a stabilitu, což je v souladu s kemalistickou 

ideologií a předpoklad, na kterém by měl být postaven mezinárodní řád a mír.“129

Etatismus, neboli centrálně plánované hospodářství, měl Turecko hospodářsky povznést 

a učinit ho silnějším. Reformismus měl v kemalismu smysl přibližování se západnímu 

ideálu podporou prováděným reformám.

3. 4 Shrnutí

Mustafa Aydın soudí, že „ačkoli původní cíle kemalismu v zahraniční politice 

prošly řadou změn (…) prakticky všechny vlády bez ohledu na jejich stanoviska vložily 

jeho (tj. Atatürkovo – pozn. autora) „nezpochybnitelné dogma“ do svých programů a 

nemohly by provádět politiku, která by šla proti principům kemalismu.“130

Dědictví Osmanské říše, geopolitika Turecka a vliv základních principů 

kemalismu – takové jsou determinanty zahraniční politiky Turecka. Průvodním jevem, 

který s výše uvedeným úzce souvisí, je tzv. „sѐvreský syndrom“. Je to obava Turecka, 

že se sousední země - a zejména Západ jako takový - nevzdaly plánů na teritoriální 

rozdrobení Turecka. Takto jsou vnímány zejména snahy tlačit na Turecko v oblasti větší 

ochrany národnostních a náboženských menšin. Je zřejmé, že se syndrom projevuje 

zejména ve vztazích mezi EU a jednotlivými členskými zeměmi na jedné straně a 

Tureckem na straně druhé. Pocit, že je proti Turecku neustále konspirováno, je jedním 

z nejvíce negativních projevů osmanského dědictví a je nadále trvalým faktorem 

vnímání úmyslů ostatních států vůči Turecku, zejména mezi nacionalistickými stranami, 

byrokracií a představiteli bezpečnostní komunity.131

Následující kapitola je tvořena dvěma případovými studiemi, které se zaměřují 

na období let 1923–1952 a 1990–2004. První časový úsek je obdobím, kdy se tyto 

                                                
129 AYDIN, 1999, s. 175
130 Ibid., s. 170
131 KIRISÇI, 2004, s. 284
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determinanty tvořily a kdy prošly prvními zkouškami. Druhé období, od prvního 

oddělené studenou válkou, je ve znamení zásadních geopolitických změn a jejich vlivu 

na výše uvedené strukturální proměnné zahraniční politiky Turecka.

4. Vývoj geopolitického postavení Turecka

Následující text se zaměří na dvě období vývoje geopolitického postavení 

Turecka a jeho zahraniční politiky. První část pojednává o období od založení Turecka 

v roce 1923 do krize týkající se statutu Úžin v roce 1946, která byla jedním z momentů, 

které vedly k Trumanově doktríně a následnému vstupu Turecka do NATO v roce 1952. 

Druhá část této kapitoly se zaměří na Turecko po studené válce až do nedávné 

minulosti. Výběr témat jistě není úplný, což se týká zejména druhé části, ale je 

dostatečně reprezentativní, aby na základě informací z této kapitoly a dvou předchozích 

mohlo dojít k závěrečné analýze reflektující perspektivy dalšího vývoje turecké 

zahraniční politiky. Směrodatným pro výběr témat byl vztah daného problému ke 

geopolitické situaci Turecka, ať už šlo o zásadní změnu či potenciál změny. Mezi takové 

prvky patří změna hranic (ztráta Mosulu, zisk Hataye), změna v regionálním uspořádání 

(rozpad SSSR), přístup k přírodním zdrojům (ropa a zemní plyn v Kaspickém moři), 

nebo jejich držení (voda). Jednotlivé podkapitoly se až na výjimky nezaměřují na 

dvojstranné vztahy. Některá témata jsou řazena pod jednotlivé podkapitoly. Je to 

vyjádření propojenosti podkapitoly a dílčího tématu s důrazem na geopolitiku Turecka 

či regionu. Kurdská otázka je proto řazena pod obě války v Perském zálivu a nikoli pod 

kapitolu Turecko a Evropa, ačkoli je Turecko často terčem kritiky ze strany evropských 

států v této otázce.

Struktura obou případových studií je odlišná, což je dáno větší komplexitou 

geopolitické reality po skončení studené války. První popisované období lze označit za 

konstitutivní, protože během něj došlo k utvoření současných hranic a zároveň 

k formulaci základních determinant zahraniční politiky Turecka. Období po studené 

válce lze poté označit za transformační, neboť s koncem bipolárního světa došlo 

k zásadní změně geopolitické reality, která vystavila determinanty zahraniční politiky 

Turecka závažným výzvám. 
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4. 1 Hledání bezpečnosti (1923–1952)

Pro Turecko bylo popisované období ve znamení provádění vnitřních reforem, 

které měly novou republiku oprostit od osmanské minulosti a přiblížit společnost ideálu 

západní civilizace. Nebylo snad jediné oblasti v životě běžného Turka, do které by 

reformy nezasáhly. Byl přijat západní kalendář (1926) a míry a váhy (1931). Neděle se 

stala volným dnem místo pátku. Jednou z nejnápadnějších reforem bylo zavedení 

latinky místo arabského písma (1928). V oblasti sekularizace společnosti hrálo 

významnou roli zrušení chalífátu 1. března 1924 (a vypovězení všech členů osmanské 

dynastie do exilu) a zrušení dervišských řádů (1925). Byl přijat občanský zákoník podle 

švýcarského vzoru a trestní zákoník podle italského vzoru. Nikoli v neposlední řadě 

bylo hlavní město přesunuto z Istanbulu do Ankary (říjen 1923)

Ne vždy a ne nad všemi reformními kroky panoval široký konsensus. 

V nacionalistickém hnutí došlo k rozkolu, který vedl k odchodu některých osobností 

války o nezávislost z Lidové strany132 a vytvoření Pokrokové republikánské strany 

v listopadu 1924. Zrušení chalífátu bylo jedním z impulsů kurdského povstání pod 

vedením šejcha Saida v únoru 1925. To se stalo podnětem k zavedení Zákona o udržení 

pořádku v březnu téhož roku. Ještě v dubnu bylo povstání potlačeno, ale Zákon o 

udržení pořádku, který umožňoval vládě zakázat jakoukoli organizace, která by podle 

jejího mínění znamenala ohrožení pořádku, zůstal v platnosti až do roku 1929. Opatření 

bylo nakonec použito pro potlačení politické opozice. Během období jeho platnosti bylo 

uvězněno téměř 7.500 lidí a 660 popraveno.133 Zákaz nošení fezu a zavedení klobouku 

podle evropského vzoru (tzv. „klobouková“ reforma) bylo jedním z opatření, které u 

obyvatelstva vyvolalo větší odpor. Během dvou politických procesů, které následovaly 

po odhalení příprav na atentát na Atatürka134 15. června 1926, bylo k smrti či 

dlouholetému vězení odsouzeno přes 70 představitelů opozice, řada z nich byla členy

Pokrokové republikánské strany, která byla mezitím v červnu 1925 zrušena. Léta 1927–

1945 jsou obdobím autoritativní vlády jedné strany – Republikánské lidové strany.

                                                
132 posléze přejmenovaná na Republikánskou lidovou stranu
133 ZÜRCHER, 1997, s. 181
134 Přesněji by mělo být Mustafa Kemal paša, protože k zavedení „křestních“ jmen podle evropského vzoru došlo až 
v roce 1934 a Mustafa Kemal tehdy přijal jméno Atatürk (tj. Otec Turků).
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V duchu hesla „mír doma, mír ve světě“ se nesla zahraniční politika Turecka 

v meziválečném období. Ačkoli bylo Turecko nástupnickým státem Osmanské říše, tj. 

poraženým z první světové války, nepatřilo mezi země, které usilovaly o revizi 

versailleského systému. Bylo to dáno především skutečností, že první mírová smlouva 

byla odmítnuta ozbrojeným odporem a na jednání o nové mírové smlouvě do Lausanne 

odjížděli Turci jako vítězové války za nezávislost. V následujícím textu se zaměříme na 

tři aspekty, které souvisí s geopolitikou Turecka. Prvním je vývoj hranic od podoby jak 

byly definovány v Národním paktu, dokumentu, který přijal poslední osmanský 

parlament 28. ledna 1920, do připojení provincie Hatay v červnu 1939, čímž se hranice 

Turecka ustálily do podoby, ve které jsou dnes. Druhým bodem je aktivní hledání 

regionální bezpečnosti Turecka, zejména v regionu Středomoří, ve 30. letech, které se 

materializovalo v několika dohodách. V druhé části bude pozornost věnována 

zahraniční politice v období druhé světové války s důrazem na geostrategický význam 

turecké neutrality ve světovém konfliktu. Třetím aspektem je vývoj statutu Úžin od 

stavu definovaného v Lausanne do jeho revize v konvenci z Montreaux v roce 1936. 

Pokus Sovětského svazu o revizi, spojený s teritoriálními nároky vznesenými v průběhu 

roku 1945, s vyvrcholením krize v následujícím roce a význam krize v širších 

mezinárodních souvislostech budou tvořit závěr tohoto bodu a celé podkapitoly.

4. 1. 1 Teritoriální spory: Národní pakt, Mosul a Hatay 

Národní pakt (Misak-í Millî) byl přijat posledním osmanským parlamentem 

(leden – březen 1920), který byl ovládán nacionalisty, a obsahoval hlavní myšlenky 

přijaté na kongresech v Erzerumu (23. červenec – 7. srpen 1919) a Sivasu (4. – 11. září 

1919). Obsahoval těchto šest bodů:135

 Území většinově osídlené osmanskými muslimy (sjednocených 

v náboženství, rase a cíli) tvoří nedělitelný celek, osud území většinově 

osídlených osmanskými muslimy, která jsou pod cizí okupací, by měl být 

určen v plebiscitu.

 Plebiscit by mohl určit osud “tří vilajetů“ Batumi, Karsu a Ardahanu, které 

byly v držení Ruska v letech 1878 – 1918.

                                                
135 ZÜRCHER, 1997, s. 144
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 To samé by mělo platit pro území západní Thrákie.

 Bezpečnost v hlavním města Istanbulu a v Marmarském moři musí být 

zaručena. Otevření Úžin pro komerční plavbu by mohlo být předmětem 

diskuse s dalšími zainteresovanými státy.

 Práva menšin mohou být ustavena v souladu se smlouvami uzavřenými mezi 

Dohodou a evropskými státy.

 Hospodářská, finanční a justiční nezávislost by měla být zajištěna a 

osvobozena od restrikcí (tj. návrat kapitulací nemůže být přijatelný – pozn. 

autora).

Proti tomu stály nároky států Dohody, vyplývající ze smluv uzavřených 

v průběhu války. Kromě již zmíněné „konstantinopolské“ smlouvy, která přisuzovala 

Istanbul Rusku a Sykes-Picotovy dohody (viz obr. 8), ve které si Velká Británie 

s Francií rozdělily Střední východ, šlo o následující dohody, které se mj. týkaly nároků 

Itálie v Anatólii:

 Londýnská smlouva (duben 1915) – specifikovala podmínky vstupu Itálie do 

války, obsahovala příslib řady teritoriálních zisků, mj. plnou suverenitu nad 

Dodekanéskými ostrovy, které okupovala od roku 1912, a jihozápadní část 

Anatólie v případě dělení Osmanské říše.

 St. Jean de Maurienne (srpen 1917) – dále upřesnila zisk Itálie v Anatólii, mj. 

přiznávala Itálii Izmir. Kvůli revoluci v Rusku nebyla ratifikována.

Konečnému úspěchu nacionalistického hnutí odporu napomohlo nejen vítězství 

v poli, ale svou významnou úlohu sehrály i rozpory mezi státy Dohody, které se naplno 

projevily při jednáních o podobě mírové smlouvy s Osmanskou říší. Francie usilovala o 

zachování teritoriální integrity nástupnického státu Osmanské říše a jejím hlavním 

zájmem bylo zachování kapitulací, případně jejich nahrazení jinou formou finanční 

kontroly nového státu. Pozici Velké Británie komplikoval fakt, že postoje dvou hlavních 

postav její diplomacie – ministerského předsedy Lloyda George a ministra zahraničních 

věcí lorda Curzona – se ne zcela shodovaly. Ačkoli byli oba v zásadě protiturečtí, 

Curzon považoval mír za nemožný v případě, že bude Řekům umožněno obsadit velkou 

část Anatólie. Řecká účast byla ostatně samostatnou kapitolou. Jak je uvedeno výše 

Izmir a přilehlé oblasti byly původně přislíbeny Itálii. Ta však v průběhu jednání o 
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podobě mírové smlouvy nebyla schopna prosadit své nároky a tak - se silnou podporou 

Lloyda George136 - dostalo v Anatólii zelenou Řecko, které v květnu 1919 okupovalo

Izmir (Smyrna)137 a zahájilo postup dále do vnitrozemí.

V době kdy spojenci došli ke konsensu, mírová smlouva, kterou předložili 

osmanské delegaci v Sѐvres (podepsána 10. srpna 1920), byla de facto mrtvým 

dokumentem.138 Odpor organizovaný z Ankary se proměnil v regulérní řecko-tureckou 

válku, když Francie a Itálie139 nebyly ochotny prosazovat své nároky silou a stáhly se.

Itálie začala stahovat jednotky z Antalye v červnu 1921, Francie uzavřela 20. října 1921 

s Ankarou dohodu za zprostředkování senátora Franklin-Bouillona140, ve které se 

vzdává svých nároků v Anatólii a naopak Ankara uznává francouzský mandát nad 

Sýrií141, včetně provincie Hatay (viz obr. 20)142. Británie sice Řecko politicky 

podporovala do poslední chvíle, nicméně poté co Řekové utrpěli rozhodující porážky u 

Sakarye (23. srpen – 13. září 1921) a Afyonu o rok později, završené dobytím Izmiru 9. 

září 1922, došlo 11. října 1922 v Mudanyi k uzavření příměří.143

Jednání o nové mírové smlouvě začaly v Lausanne 20. listopadu 1922. Zürcher 

upozorňuje na odlišná východiska obou jednacích stran, tj. Dohody a Turecka144: 

„Zástupci Dohody, mezi nimiž byl dominantní postavou britský ministr zahraničních 

věcí lord Curzon, viděli sami sebe jako vítěze první světové války. V jejich očích byla 

konference jen o úpravě smlouvy ze Sѐvres na nové podmínky. Turci se naopak 

považovali za vítěze války o nezávislost a Sѐvres pro ně bylo minulostí.“ 145 Jednání 

bylo na čas přerušeno, kvůli neústupnosti obou stran ve finančních otázkách. Turecká 

delegace nakonec těžila z faktu, že žádná ze stran Dohody neměla vůli jít znovu do 

ozbrojeného konfliktu. Smlouva byla podepsána 24. července 1923. Jak vypadala její 

podoba z pohledu cílů deklarovaných v Národním paktu? 

                                                
136 HALE, 2002, s. 49
137 Řekům to umožňoval článek 7 Mudroského příměří, který zněl: „spojenci mají právo okupovat, kterýkoli 
strategický bod v případech, kdy dojde o ohrožení bezpečnosti spojenců“. Text příměří (pod textem smlouvy 
z Lausanne) zde: <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1924/9.html>  
138 o detailech jednání o podobě mírové smlouvy ze Sévres viz MONTGOMERY, 1972, s. 775–787
139 Itálie měla kromě Izmiru přislíbeno prakticky celé středomořské pobřeží Anatólie na východ od Izmiru. 
Francouzská sféra vlivu pak navazovala na italskou. Pro orientaci viz seznam příloh obr. 18 a 19.
140 Odtud také označení Franklin-Bouillonova dohoda
141 a delimitovala hranice mezi Tureckem a Sýrií
142 se správním střediskem Alexandrettou/ Iskenderunem
143 HALE, 2002, s. 51-52
144 správně by stále ještě mělo být Osmanská říše, protože Turecká republika byla vyhlášena až 23. října 1923, 
nicméně sultanát byl zrušen již 1. listopadu 1922
145 ZÜRCHER, 1997, s. 168
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Porovnáme-li Turecko definované smlouvou ze Sѐvres (obr. 22) a po Lausanne 

(obr. 23) s teritoriálními požadavky Národního paktu (obr. 20(1)), zjistíme, že až na dvě 

výjimky byl cíl Ankary naplněn. Těmi dvěmi výjimkami byla již zmíněná Hatay 

(Alexandretta) a Mosul. Zatímco statut Hataye byl (dočasně) vyřešen Ankarskou 

dohodou a následně potvrzen v Lausanne, rozdíly mezi britskou a tureckou pozicí byly 

tak zásadní povahy, že padlo rozhodnutí odložit řešení do devíti měsíců po podpisu 

mírové smlouvy formou bilaterálních jednání mezi Tureckem a Velkou Británií.146

Ostatní územní požadavky z Národního paktu byly řešeny následovně:

 Na základě smlouvy o přátelství mezi Ruskem a Tureckem byly stanoveny 

hranice Turecka na Kavkaze. Kars a Ardahan se staly součástí Turecka, větší

část vilajetu Batum se rovněž stala součásti Turecka, až na samotný 

černomořský přístav Batum (Batumi). Snahy jihokavkazských států o 

nezávislost byly zmařeny ve vzájemných sporech a posléze společným 

zájmem bolševiků a Ankary na potlačení jejich nezávislosti. Arménie 

v podobě, v jaké ji předpokládala smlouva ze Sѐvres, obsahující sporné 

oblasti Kars a Ardahan, se stala minulostí během října až prosince 1920.147

 Západní hranice Turecka byla v Lausanne určena řekou Marica, v souladu 

s požadavky Ankary. 

 Turecko získalo plnou suverenitu nad Istanbulem, provoz v Úžinách byl 

upraven a postaven pod dozor mezinárodní komise za účasti zástupců 

Turecka, Velké Británie, Francie a Itálie. Důležitým opatřením byl zákaz 

opevnění Úžin.

V čem byla Ankara neúspěšná? Ostrovy v Egejském moři byly až na dvě 

výjimky, Tenedos a Imbros148, které se nacházejí u ústí Úžin, přiznány Řecku. 

Dodekanéské ostrovy zůstaly v držení Itálie. 

                                                
146 ÇOŞAR; DEMIRCI, 2004, s. 47
147 podrobněji viz: GÖKAY, 1996, s. 45-76
148 turecky Bozcaada a Gökçeada
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(i) Mosul

V souladu s Lausanne začala Velká Británie jednat s Tureckem o budoucnosti 

mosulského vilajetu149 v průběhu května 1924. Britská vláda trvala na připojení oblasti 

k Iráku, nad kterým vykonávala mandátní správu, Turecko argumentovalo, že 

obyvatelstvo je z většiny pro připojení k Turecku a že byla vždy pod kontrolou 

Istanbulu a žádná vláda se této oblasti oficiálně nevzdala. V praxi trvala Ankara na 

plebiscitu, které Britové odmítali.150

V souladu s ujednáními z Lausanne došlo v srpnu 1924 ze strany Velké Británie 

k předání problému Společnosti národů. Turecko, které ani nebylo členem, bylo vůči 

Británii ve zjevné nevýhodě. Rozhodnutí se opíralo o zprávu za tímto účelem ustavené 

tříčlenné komise.151 „Vezmeme-li v úvahu fakt, že Británie byla nejsilnějším členem 

Společnosti národů a stálým členem Rady (Společnosti národů – pozn. autora), a že 

Turecko nebylo ani členem, nebylo překvapivé, že komise přidělila Mosul Iráku, a že 

“Bruselská linie“152 se stane stálou hranicí.“153

Z geopolitického hlediska měly obě strany sporu rozdílná východiska. „Irák se 

obával, že pokud by turecká hranice byla položena za přirozenou hranici hor, nebude 

schopen zabránit dalším posunům. Navíc bylo důležitým faktem (pro rozhodování 

komise – pozn. autora), že mosulská oblast zásobuje střední a jižní Irák pšenicí, 

materiálem na výrobu cest a vodou nezbytnou k zavlažování, na které je zemědělství 

závislé (…) Turecko, na druhé straně, považovalo Mosul za součást podmínek 

Národního paktu z roku 1920, jenž byl jinak ve všech částech dosažen. Mimoto se 

obávalo nárůstu kurdského nacionalismu v Mosulu pod britským mandátem se 

znepokojujícím dopadem na svou vlastní kurdskou populaci.154“155 Obě strany sporu si 

byly rovněž vědomy důležitosti oblasti, danou velkými zásobámi ropy.

                                                
149 je-li v této kapitole v textu dále použit výraz Mosul, je tím myšlena celá oblast, nikoli jen město
150 WRIGHT, 1926, s. 455
151 Ibid., s. 453; členy komise byli: předseda M. Wirsen (Švédsko), hrabě Teleki (Maďarsko) a plk. Paulis (Belgie), 
odtud označení “Wirsenova komise“
152 dočasná hranice ustavená na žádost Turecka z října 1924 za účelem oddělení stran sporu. 
153 ÇOŞAR; DEMIRCI, 2004, s. 51
154 Vláda čelila od února do dubna 1925 kurdskému povstání šejcha Saida, v letech 1926-30 dalšímu povstání v 
oblasti hory Ararat. 
155 WRIGHT, 1926, s. 454
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Ankara se proti rozhodnutí komise z července 1925 odvolala, ale Mezinárodní

soudní dvůr Společnosti národů nález komise 21. listopadu potvrdil a označil ho za 

závazný pro obě strany. Turecko tak počátkem roku 1926 obnovilo dvoustranná jednání 

s Británií, které vyústila v podpis Hraniční smlouvy 5. června 1926, stanovující turecké 

hranice s Irákem do dnešní podoby. Nad zřejmou neochotou Turecka zvítězila potřeba 

postupného usmíření s Velkou Británií. To bylo i důležitým faktorem při rozhodování o 

případném ozbrojeném odporu vůči rozhodnutí.156

Zajímavým aktérem ve hře o Mosul byla v letech 1915-1918 Francie. Jak je 

známo, severní část mosulského vilájetu měla náležet do zóny francouzského vlivu. V 

roce 1918 se však Francie nároku vzdává. Podle E. P. Fitzgeralda hrál významnou roli 

fakt, že při vyjednávání o podobě Sykes-Picotovy dohody se Francie a Velká Británie 

dohodly o respektování zájmů druhé strany z období před vypuknutím války, ocitnou-li 

se ve sféře zájmu druhé strany. Konkrétním dopadem by v tomto případě bylo, že i 

v případě významných nalezišť ropy ve francouzské zóně by výnosy patřily britské 

společnosti Turkish Petroleum a Francie by měla jen velmi omezený vliv. Největší v té 

době známá ložiska ropy však ležela jižně od Kirkúku a tedy již v britské zóně vlivu. 

Fitzgerald tedy odmítá tvrzení, že v rozhodování Francie hrála roli úmluva s Londýnem 

o dělení výnosů z těžby ropy.157

William Hale poukazuje na případné negativní efekty, které by mohlo Turecko 

pocítit, kdyby ve sporu o Mosul zvítězilo: „Z teritoriálního hlediska byla dohoda o 

Mosulu z roku 1926 považována za ztrátu pro Turecko, ale připojení Mosulu k Turecku 

by pravděpodobně přineslo Turecku více potíží než výhod. Kdyby Turecko získalo 

suverenitu nad Mosulem, muselo by koexistovat s mnohem větší kurdskou populací, 

obývající vzdálenou horskou oblast. Udržování turecké vlády nad Mosulem by mohlo 

být neslučitelné s tureckým etnickým nacionalismem.158 Navíc jelikož Irák považoval 

Mosul za legitimní součást svého území, mohlo by to způsobovat trvalé napětí 

s nezávislým Irákem. Tyto problémy by téměř jistě převážily nad hodnotou kontroly 

kirkúckých ropných polí. Nejdůležitější zisk z uzavřené smlouvy spočíval v tom, že 

                                                
156 HALE, 2002, s. 58-59
157Podrobněji k problému viz: FITZGERALD, 1994, s. 697-725.
158 Přestože turecký nacionalismus je postaven na občanském principu (Turkem může být za určitých okolností 
každý, kdo se k tomu přihlásí), v konfrontaci s rostoucím kurdským nacionalismem vykazoval známky etnického 
nacionalismu. Příkladem může být oficiální popření kurdské identity od druhé poloviny dvacátých let do počátku let 
devadesátých. Kurdové byli označeni za „horské Turky“, používání kurdského jazyka bylo zakázáno.
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vydláždil cestu k lepším vztahům s Velkou Británií. Turecké rozhodnutí nejít do války o 

Mosul demonstrovalo realistický přístup Turecka k vlastním možnostem.“159

(ii) Hatay

Podle Sykes-Picotovy dohody měl Mosul původně připadnout do sféry vlivy 

Francie. Její odtajnění po ruské revoluci smlouvu de facto anulovalo a Francie se 

později nároku sama vzdala. Významné teritoriální zisky na úkor Osmanské říše však 

Francii zaručovala i mírová smlouva ze Sѐvres. Po vítězství nacionalistů nad Řeky 

v bitvě u Sakarye se Francie na základě Franklin-Bouillonovy dohody vzdala nároku na 

území, která byla zahrnuta do Národního paktu.160 Jedinou výjimkou byla provincie 

Hatay (Alexandretta, turecky İskenderun).

Jak již bylo uvedeno Hatay se stala na základě smlouvy mezi Ankarou a Francií 

z října 1921 součástí francouzského mandátu v Sýrii a Turecko nevznášelo dále nároky 

na toto území až do roku 1936. Bylo to mimo jiné i proto, že Franklin-Bouillonova

dohoda zaručovala Turkům žijícím v oblasti zvláštní práva161 a správní autonomii.

Situace se změnila po září 1936, kdy došlo k uzavření dohody mezi Francií a 

syrskými nacionalisty o nezávislosti pro Sýrii do roku 1939. Turecko věřilo 
                                                
159 HALE, 2002, s. 71-72 
160 SHAW, S. J.; SHAW, E. K., 1977, s. 361
161 článek 7 říká: zvláštní administrativní režim musí být zřízen pro okres Alexandretta. Turečtí obyvatelé okresu 
musí užívat možnosti jejich kulturního vývoje. Turecký jazyk musí mít oficiální uznání. Cit. v: KHADDURI, 1945, s. 
407

Obr. 16 Poloha okresu Hatay a členění Turecka na úrovni vilajetů

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hatay_Turkey_Provinces_locator.jpg
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v dodržování dohod o statutu oblasti ze strany Francie, mnohem méně důvěry však mělo 

v budoucí syrskou vládu.162 Jednání s Francií se protahovalo kvůli neshodám o statutu 

okresu. Nakonec bylo dohodnuto a Radou Společnosti národů schváleno, že 

Alexandretta/Hatay/İskenderun bude mít rozsáhlou vnitřní autonomii, za její zahraniční 

politiku bude odpovídat Francie a posléze Sýrie a za obranu Francie společně 

s Tureckem.163 Volby do provincionálního shromáždění v červenci 1938 vytvořili 

těsnou protureckou většinu, která v září téhož roku vyhlásila Republiku Hatay. O rok 

později se Hatay stala šedesátým třetím vilajetem Turecké republiky.

Zürcher upozorňuje na význam provincie pro tvorbu tureckého národního 

vědomí. Hatay znamená “země Chetitů“, kteří byli kemalistickou propagandou 

označování za “proto-Turky“. Teorie, že Turci migrovali ze Střední Asie do Evropy, 

Číny a na Střední východ, aby tam vytvořili nejvýznačnější civilizace, byla horlivě 

podporována z nejvyšších míst. Měla dát na jedné straně Turkům hrdost na jejich 

dávnou minulost, na straně druhé je oprostit od neslavné historie úpadku Osmanské říše. 

Rovněž měla geopolitické souvislosti. „Označení Chetitů (a Trojanů) za proto-Turky 

mělo přidanou výhodu v dokazování, že Anatólie byla odnepaměti turecká.“

Jedním z důvodů proč se v jednání o Hatayi neopakoval Mosulský scénář (oba 

problémy řešila Společnost národů, v obou případech byla deklarovaná většina 

tureckého obyvatelstva zpochybnitelná) ležel ve změněné mezinárodní situaci. „Mělo by 

být řečeno, že mezinárodní situace byla pro Francii nevýhodná. Nebezpečí války 

v Evropě bylo znatelné a Francie a Velká Británie potřebovaly spojenectví Turecka jako 

protiváhy Mussoliniho ve Středomoří. Nebylo tedy překvapením, že francouzská vláda 

byla připravena vyhovět tureckým požadavkům.“164           

Připojením okresu Hatay k Turecku v roce 1939 byla završena delimitace 

tureckých hranic. Oba popisované sporné případy však nemusí být definitivně vyřešeny, 

ačkoli samotné Turecko nevznáší žádné teritoriální požadavky vůči svým sousedům. 

Sýrie připojení Hataye nikdy neuznala, Arménie se dosud oficiálně nevzdala nároku na 

severovýchodní oblasti Turecka. V případě zhoršení situace v Iráku do té míry, že by 

                                                
162 HALE, 2002, s. 67
163 KHADDURI, 1945, s. 418
164 Ibid., s. 416
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hrozil jeho rozpad, není nepravděpodobné obnovení požadavku na severní část Iráku 

zahrnující města Mosul a Kirkúk.

4. 1. 2 Diplomacie a válka

Období mezi řešením mosulské a hatajské otázky bylo rovněž obdobím, kdy se 

Turecko (celkem přirozeně) snažilo najít svou pozici v mezinárodním společenství a 

zejména zabezpečit svou nově nabytou suverenitu. Oba předchozí případy byly v tomto 

směru velmi důležité, neboť Francie i Velká Británie byly de facto tureckými sousedy 

skrze mandátní správu nad Sýrií a Irákem. V letech 1926–1939 jsou znatelné tři linie 

turecké zahraniční politiky:

 udržení dobrých vztahů se SSSR;

 zajištění bezpečnostních záruk proti potenciálnímu agresorovi ve Středomoří, 

kterým se od počátku třicátých let stala fašistická Itálie;

 navázání spojenectví s Velkou Británií a Francií, které byly pro Turecko 

nejen určujícími silami ve Středomoří a na Středním východě, ale i politicko-

kulturní vzory.

Zatímco vztahy se Sovětským vztahem tvořily do jisté míry nezávislý směr, 

zbylé dva se s blížící hrozbou války protnuly. K synergii všech tří vektorů zahraniční 

politiky Turecka však došlo po roce 1945 za změněných podmínek a v souvislosti s krizí 

kolem statutu Úžin, což je předmětem následující podkapitoly. 

Ankara měla během války o nezávislost velký zájem o navázání kontaktů 

s bolševickou vládou. K prvním kontaktům došlo v průběhu jara 1919. Je třeba 

poznamenat, že vztah Ankary s bolševickou vládou byl prostý ideologie. Moskva jistou 

dobu doufala v možnost revoluce v Turecku a odkládali proto dohodu s nacionalisty, ale 

po likvidaci turecké komunistické strany v lednu 1921, zvítězilo pragmatické posouzení 

situace.165 To vyústilo 16. března 1921 v podpis smlouvy o přátelství. Ta mj. určila 

definitivní podobu hranic mezi Sovětským svazem a Tureckem na jižním Kavkaze. 

Předtím se obě strany, byť nezávisle na sobě, podílely na likvidaci tří jihokavkazských 

                                                
165 HALE, W., 2002, s. 50-51
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republik, které vyhlásily nezávislost. Na jejich existenci bylo nahlíženo jako na 

překážku přímého kontaktu. „Nebyla to tudíž náhoda, že se sblížení tureckého 

nacionalistického hnutí a ruských bolševiků poprvé materializovalo v tomto regionu ve 

formě turecko-bolševické spolupráce na sověty kontrolovaném Kavkazu. Region převzal 

roli mostu (…) pro turecké nacionalisty byl nezávislý Kavkaz jen překážkou pro 

transport cenného válečného materiálu z Ruska.“166

V době řešení budoucího statutu Mosulu byla uzavřena v prosinci 1925 Smlouva 

o neutralitě a přátelství mezi SSSR a Tureckem. Smlouva byla dále potvrzena v roce 

1929 a 1935. Obecně byly vztahy se SSSR v letech 1923–1939 na dobré úrovni. Bylo to 

dáno především společnými zájmy v letech 1920–22, podobnou pozicí v mezinárodním 

společenství (Turecko se stalo členem Společnosti národů v roce 1932, SSSR o dva roky 

později) a upevňování pozic obou režimů směrem dovnitř. „Během období po válce o 

nezávislost, kdy nedůvěra k Západu byla stále přítomna, bylo základním kamenem 

turecké zahraniční politiky udržování dobrých vztahů se Sovětským svazem. Ve 30.

letech zůstaly vztahy se SSSR na výborné úrovni (…) ale už nebyly jediným pilířem 

zahraniční politiky Turecka. Kromě sblížení se svými sousedy došlo ke znatelnému 

posunu ve vztazích k západním mocnostem.“167 Severovýchodní hranice Turecka byly 

považovány za zabezpečené, totéž ovšem neplatilo o Balkánu a Středomoří.

Významným krokem k zlepšení sousedských vztahů bylo postupné sbližování 

Turecka s úhlavním nepřítelem z války o nezávislost – Řeckem. Předtím došlo 

k masivní výměně obyvatel na základě dohody, která byla součástí mírové smlouvy 

z Lausanne.168 Majetkové spory znesnadňovaly vzájemné kontakty až do počátku 

třicátých let. Ze stavu nepřátelství přišla překvapivá iniciativa z Řecka: „V březnu 1930, 

Eleutherios Venizelos, jež se vrátil do úřadu premiéra Řecka169, spustil nečekanou 

iniciativu, když v parlamentu prohlásil, že věří, že je Turecko mírumilovná země, která 

by Řecko nenapadla. Turecká vláda rychle odpověděla přípravou další smlouvy170, 

podepsané v červnu 1930, ve které byly spory o majetek konečně vyřešeny.“171

                                                
166 GÖKAY, B., 1996, s. 61
167 ZÜRCHER, E. J., 1997, s. 210
168 Na 1.3 mil. Řeků odešlo z Turecka a 500.000 Turků z Řecka. Viz: ZÜRCHER, E. J., From Empire to Republic -
problems of transition, continuity and change. 
169 Venizelos byl premiérem v období řecko-turecké války 1920-22
170 první byla podepsána v roce 1926
171 HALE, W., 2002, s. 59
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Sblížení Turecka a Řecka bylo později potvrzeno „srdečnou dohodou“ ze září 1933, 

potvrzující mimo jiné i podobu společné hranice.

Dohoda s Řeckem otevřela dveře pro další diplomatické aktivity Turecka na 

Balkáně, které vyústily ve vytvoření Balkánského paktu (9. 2. 1934), jehož signatáři se 

vedle Turecka a Řecka stala Jugoslávie a Rumunsko. Pakt, který se mohl jevit jako 

zamířený proti Bulharsku a Itálii, dvěma státům toužících po revizi versailleského 

systému, neobsahoval žádné závazky v případě, že jedna ze stran paktu vstoupí do 

války. Jeho hlavním smyslem byla vzájemná garance hranic. Turecko mělo původně 

větší ambice, když doufalo, že by se pakt mohl stát základem širšího uskupení s účastí 

Francie, Velké Británie a SSSR, což se ukázalo jako nereálné.172

Obdobnou dohodu uzavřelo Turecko s Irákem, Iránem a Afgánistánem 

v červenci 1937 (Saadabadský pakt).

Od počátku 30. let se hlavní bezpečnostní hrozbou pro Turecko zdála být Itálie. 

V roce 1934 začala Itálie, navzdory svým závazkům, opevňovat Dodekanéské ostrovy. 

Zároveň Mussolini v jednom ze svých projevů vznesl nárok na Antalyi, oživujíce tak 

italské válečné nároky na území v Anatólii.173 Tyto obavy byly ještě prohloubeny po 

italské agresi vůči Etiopii.

Těmto hrozbám byla přizpůsobena bezpečnostní strategie. Dokud Turecko 

očekávalo, že se ocitne v konfliktu s Itálií (či Bulharskem), jeho síly se jevily dostatečné 

k odražení útoku bez spojenecké pomoci. Situace se změnila, když se během roku 1939 

jako hlavní bezpečnostní hrozba objevilo Německo.174

Ve 30. letech mělo Turecko tři bezpečnostní priority:175

1. posílit vojenskou obranu v Thrákii a Dardanelách odstraněním 

demilitarizace, kterou stanovila smlouva z Lausanne;

2. modernizace ozbrojených sil;

                                                
172 HALE, W., 2002, s. 61-62
173 MILLMAN, B., 1995
174 HALE, W. (2002), s. 64
175 Ibid., s. 63
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3. vznik obranné aliance s Velkou Británií a Francií za podmínky uchování 

dobrých vztahů s Moskvou.

První cíl se podařilo splnit revizí statutu úžin z Montreaux v roce 1936. 

Ozbrojené síly měly projít modernizací, čemuž mělo pomoct navýšení rozpočtu a 

dodávky zbraní z Francie a Velké Británie. Jen málo z objednaného zboží však 

dorazilo.176Turecká armáda tak vstupovala do období druhé světové války ve stavu, 

který se příliš nelišil od konce války za nezávislost. 

Obranná aliance pak byla v návaznosti na poslední události, a zejména uzavření 

paktu Molotov-Ribbentrop a následné napadení Polska Německem a Sovětským svazem 

v září 1939, podepsána 19. října 1939. Ještě předtím turecký ministr zahraničních věcí 

Şükrü Saraçoğlu navštívil Moskvu za účelem dvoustranných jednání. Rozhovory však 

ztroskotaly kvůli požadavkům Moskvy na společnou správu režimu v Úžinách177, což je 

požadavek, který se bude opakovat po skončení války. Turecko v Moskvě souhlasilo 

s několika úpravami připravované smlouvy mezi Tureckem, Velkou Británií a 

Francií178, na druhé straně jakékoli jednostranné změny konvence z Montreaux striktně 

odmítlo. Neúspěšné jednání v Moskvě znamenalo konec ambicí Turecka stát se mostem 

mezi svými západními spojenci a SSSR. Ostatně rozhodujícím faktorem bylo podepsání 

paktu Molotov-Ribbentrop 23. září 1939. Od té doby byl SSSR opět viděn jako 

potenciální agresor179 a Turecko právě proto prosadilo do trojstranné smlouvy protokol 

o zdržení se závazků v případě, že by to vedlo k válce se SSSR.

Uzavření trojstranné aliance bylo provázeno půjčkou, kterou poskytla Turecku 

Velká Británie. Jednalo se o kredit ve výši 25 mil. liber na nákup válečného materiálu a 

půjčku ve zlatě ve výši 16 mil. liber.180 Již bylo zmíněno, že jen málo z objednaného 

válečného materiálu skutečně dorazilo. Důsledkem byla absolutní nepřipravenost 

Turecka na moderní mechanizovanou válku. V roce 1939 vedla napříč Tureckem pouze 

jedna jednokolejná železniční trasa, což výrazně snižovalo možnost rychlé mobilizace, 

                                                
176 HALE, W., 2002, s. 65
177 DERINGIL, S., 2004, s. 85-87
178 jednalo se zejména o protokol, podle kterého nebyla smlouva pro Turecko závazná v případě, že by vedla k válce 
se SSSR.
179 HALE, W., 2002, s. 84–85
180 DERINGIL, S., 2004, s. 88
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nemluvě o zastaralém a početně nedostatečném vozovém parku.181 „Realistické 

zhodnocení vojenských kapacit své země byl hlavním faktorem ovlivňující postoj 

tureckého vedení udržet Turecko mimo válku.“182

(i) Druhá světová válka

Vojenské úspěchy německého blitzkriegu v Polsku v září 1939 a zejména na jaře 

1940, vedoucí ke kapitulaci Francie jako jednoho ze dvou západních spojenců Turecka, 

byly průvodní jevy, které podtrhovaly neobranyschopnost Turecka. Dalším důležitým 

faktorem byla bojová zkušenost čelních představitelů Turecka183 z První světové války a 

války o nezávislost, jejímž důsledkem bylo odhodlání uchránit zemi od podobně 

zničujícího konfliktu.184 Nejen turečtí představitelé věřili v případě vypuknutí konfliktu 

v opakování scénáře z let 1914–18, tedy poziční války, ve které bude na západní frontě 

hrát hlavní úlohu „neprostupná“ Maginotova linie.185 Deringil uvádí instrukce, které 

Turecko dostávalo z britské strany: „Britské a francouzské loďstvo může bez potíží 

kontrolovat italské a takto chránit turecké pobřeží (…) od Polska se očekávalo uvolnění 

tlaku na západě vedením ´nějaké formy ofenzívy´na východě (!). Francouzská hranice je 

po celé délce chráněna Maginotovou linii, která představuje pravděpodobně nejsilnější 

existující pevnou linii obrany.“186 Není třeba zdůrazňovat, jaký efekt měla realita na 

formování přesvědčení Turecka zůstat mimo válku. Všechny představy o vývoji války 

s Německem vzaly za své mezi zářím 1939 a červnem 1940. O rok později se Turecko 

nalézalo v situaci, kdy na Balkáně dominovala Osa (okupace Rumunska v říjnu 1940 a 

Bulharska v březnu 1941 a útok na Řecko a Jugoslávii v květnu 1941), Sýrie byla 

v držení Vichy a obava ze SSSR zaměstnávala turecké stratégy celou válku. V dubnu 

1941 vypuklo v Iráku proněmecké povstání. Turecko se ocitlo v situaci naprostého 

obklíčení. Sovětsko-britská invaze do Iránu koncem srpna 1941 tento pocit spíše 

posílila, když byla v Turecku interpretována jako obětování suverenity Iránu ve 

prospěch válečných cílů velmocí.187 Ankara byla také po zbytek války znepokojena 

                                                
181 DERINGIL, S., 2004, s. 32-33
182 Ibid., s. 31
183 Například nástupce Mustafy Kemala v prezidentském úřadě İsmet İnönü byl jedním z polních velitelů v období 
války o nezávislost.
184 HALE, W., 2002, s. 79
185 Ibid, s. 81
186 DERINGIL, S., 2004, s. 76
187 DERINGIL, S., s. 172-174
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britsko-sovětskou spoluprací. V mezidobí bylo povstání v Iráku potlačeno a jeho 

přímým důsledkem bylo obsazení Sýrie spojeným kontingentem britských, australských, 

indických, arabských a francouzských jednotek 14. června 1941. Turecku bylo 6 dnů 

před zahájením invaze 2. června neformálně nabídnuto, že by mohlo okupovat Aleppo 

(podobný návrh zazněl již v průběhu léta 1940 po pádu Francie)188, stejně jako v dalších 

případech byl návrh odmítnut. Již v březnu 1941 Ankara deklarovala, že nemá žádné 

teritoriální nároky v Sýrii.

Faktorů vedoucích k úspěchu tureckého úmyslu se války nezúčastnit bylo 

několik, nejdůležitější jsou následující:

 Pro Německo byla oblast středního Východu až druhou prioritou a to 

zejména poté co 18. prosince 1940 padlo rozhodnutí o operaci Barbarossa –

útoku na SSSR. O měsíc dříve – 12. a 13. listopadu 1940 – jednal v Berlíně 

Molotov s Hitlerem o případném připojení SSSR k Ose. „Předtím než by 

Sovětský svaz souhlasil s připojením k ose, požadoval by základnu pro lehké 

námořní síly a letectvo na Bosporu a Dardanelách a uznání prostoru jižně od 

Batumi a Baku ve směru na Perský záliv jako těžiště aspirací Sovětského 

svazu“189 Hale k tomu uvádí: „Takové požadavky byly příliš pro Hitlera. 

Evidentně nechtěl Stalinovi předat kontrolu nad Úžinami a Bulharskem, což 

by znemožnilo případný německý útok na Brity na Středním východě.“190

Úžiny a v konečném důsledku území Turecka jako celek bylo příliš vzácné 

zboží, aby s ním Německo, které věřilo, že se Turecko dříve či později 

přikloní na jeho stranu191, bylo ochotno „obchodovat“.

 Útoku Německa na SSSR 22. června 1941 předcházela turecko-německá 

smlouva o přátelství uzavřená 18. června. Pro Turecko to ze strany 

potenciální německé agrese znamenalo, že je v relativním bezpečí, dokud 

nebude dokončena kampaň proti SSSR. Naděje Ankary na dlouhou a pro obě 

strany vyčerpávající války192 se posléze vyplnila. V opačném případě bylo 

turecké vedení oprávněně přesvědčeno, že po SSSR přijde na řadu Turecko. 
                                                
188 HALE, W., 2002, s. 86-87
189 Ibid., s. 96
190 HALE, W. (2002), s. 85
191 DERINGIL, S., s. 117
192 DERINGIL, S., 2004, s. 135
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Plány Německa na kampaň na Středním východě, a po rychlé porážce SSSR, 

počítaly se spoluprací Turecka i bez spolupráce. „Němečtí plánovači 

předpokládali, že středovýchodní kampaň by mohla být dokončena během 85 

dnů, pokud bude Turecko spolupracovat, anebo během 145 dnů, pokud 

nebude.“193 Z července 1940 pochází realistické hodnocení ze strany 

britského spojence v otázce možnosti obrany Turecka v případě německého 

útoku. Bylo odhadováno, že od začátku útoku bude trvat německé armádě 16 

týdnů do dosažení turecko-irácké hranice. Turecká armáda by kladla aktivní 

odpor na linii opevnění v Thrákii, po jejím prolomení by byla porážka jen 

otázkou času. V případě sovětsko-německé akce by se o aktivním odporu 

nedalo hovořit vůbec.194

 Velká Británie postupně došla ke zjištění, že zapojení Turecka do války by 

bylo pro její pozici na Středním východě spíše přítěží, pokud nebude schopna 

vybavit tureckou armádu moderními zbraněmi. Faktické neplnění závazků 

plynoucích s trojstranné smlouvy byly proto Brity tolerovány, byť 

s nevolí.195 Zhruba do roku 1943 bylo Turecko považováno za poskytovatele 

bojových jednotek, později byla diskutována možnost poskytnutí tureckých 

letišť pro spojenecká letadla. Od konce roku 1942 to byl hlavně Churchill, 

který usiloval o vstup Turecka do války, což souviselo s jeho plánem otevřít 

druhou frontu na Balkáně. Rok 1943 byl pro Turecko kritický. S tím, jak se 

obracela situace na frontách, stoupal i diplomatický nátlak na Turecko. 

Ankaře nakonec pomohl neúspěch Britů při pokusu ovládnout Dodekanéské 

ostrovy v září 1943. „Intenzivní bombardování na dohled od tureckých břehů 

demonstrovalo, co by Němci mohli jednoduše udělat s Istanbulem nebo 

Izmirem.“196 Ačkoli obrat ve válce již nastal, Němci v roce 1943 byli stále 

ještě pány v Egejském moři. 

Již bylo uvedeno, že významným prvkem při rozhodování o zahraniční politice 

v průběhu války byla obava z možné akce SSSR namířené proti Turecku. Od 23. srpna 

1939 do 22. června 1941 to byl strach ze Sovětského svazu jako spojence Německa. A 
                                                
193 HALE, W., 2002, s. 90
194 DERINGIL, S., 2004, s. 108
195 Smlouva byla de iure aktivizována několikrát v průběhu let 1940-1941: 10. června vyhlášením války Francii Itálií 
nebo útokem Itálie na Řecko 28. října 1940.
196 DERINGIL, S., 2004, s. 150
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skutečně v listopadu 1940 vznesl Molotov v Berlíně požadavek na základnu v Úžinách a 

de facto zařazení Bulharska, Turecka a prostoru mezi Kaspikem a Perským zálivem do 

sféry sovětského vlivu. Zprávy o těchto jednáních se dostaly do Ankary v březnu 1941, 

když je Hitler prozradil tureckému velvyslanci v Berlíně.197 V době po napadení SSSR 

to byla obava, že rudá armáda vstoupí do Turecka nikoli jako okupant, ale jako 

osvoboditel po předchozí německé okupaci.198 Další možností bylo, že Sověti budou 

z tureckého území operovat při společné britsko-sovětsko-turecké ofenzivě proti 

Německu na Balkáně. Nikoli v neposlední řadě se Turci obávali, že by za nedostatek 

ochoty mohli být po válce ponecháni napospas SSSR. Tváří v tvář těmto dilematům 

byla jediným východiskem vyvážená zahraniční politika. „Turecku se podařilo úspěšně 

uplatnit svůj vliv na hlavní aktéry Druhé světové války ke snížení pravděpodobnosti své 

účasti ve válce. Vliv, který uplatnilo, nebyl úměrný jeho postavení chudé a nevyvinuté 

země. Podařilo se to z velké části díky inteligentnímu využití geografické pozice. Ta se 

mohla stát pastí, která by mohla Turecko dovést ke zkáze. Místo toho skrze schopné 

vedení se Turecku podařilo přežít díky geografickému umístění“199 Jinými slovy: 

Turecku se podařilo své spojence (tzn. Velkou Británii) přesvědčit, že turecká neutralita 

je v jejím zájmu a jeho vstup do války by znamenal nadbytečné zatížení. Pro Německo 

turecká neutralita znamenala, že 45 divizí turecké armády nebude odčerpávat síly 

potřebné na východní frontě a zároveň, že se nemusí obávat operace velkého rozsahu na 

Balkáně. Turecko nakonec vyhlásilo válku Německu 23. února 1945, aby si zajistilo 

členství ve vznikající Organizaci spojených národů.

Válka pro Turecko skončila tam, kde v roce 1939 začala. V průběhu března 1945 

SSSR oznámil, že neobnoví sovětsko-tureckou smlouvu o přátelství a 7. června 

oznámilo tureckému velvyslanci v Moskvě požadavky na změnu statutu Úžin a 

postoupení provincií Kars a Ardahan. 

(ii) Úžiny: Montreaux a krize 1945–46

Krize kolem nátlaku SSSR na změnu statutu černomořských úžin, která propukla 

s koncem války, aby na podzim 1946 utichla do ztracena, měla pro Turecko vážnější 

důsledky, než se mohlo na jaře 1945 zdát. Společně s dalšími faktory určila na příštích 

                                                
197 HALE, W., 2002, s. 86
198 DERINGIL, S., 2004, s. 142-143
199 Ibid., s. 186
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50 let základní rámec geopolitiky Turecka a z ní plynoucí zahraniční politiky. Ačkoli po 

dobu války Velká Británie vnímala turecké lpění na neutralitě se smíšenými pocity a 

Spojené státy se naopak víceméně o Turecko nezajímaly, během jara 1946 obě velmoci

vyjádřily Turecku jednoznačnou podporu (resp. nová supervelmoc a velmoc na ústupu) 

navzdory dříve projevené ochotě o sovětských návrzích diskutovat.

Smlouva regulující provoz v Úžinách byla přílohou k lausannské mírové 

smlouvě (1923) a omezovala suverenitu Turecka ve dvou aspektech:

 články 4 až 8 definovaly demilitarizovanou zónu (viz obr. 23)200;

 článek 10 ustanovil mezinárodní komisi složenou ze zástupců Turecka, 

Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Bulharska, Řecka, Rumunska, 

Ruska a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Jugoslávie) reprezentující 

signatářské státy (čl. 12), jejímž úkolem je výkon smlouvy (čl. 11).

Se zhoršující se bezpečnostní situací ve Středomoří vzneslo Turecko požadavek 

na revizi statutu Úžin, zejména v otázce jejich remilitarizace. Turecko preferovalo 

změnu legální cestou místo jednostranného porušení závazků. Konference byla svolána 

do švýcarského Montreaux na 22. květen 1936 a nová smlouva byla podepsána o měsíc 

později 20. července. Bylo příznačné, že jediným signatářem z Lausanne, který nebyl 

přítomen, byla Itálie.201 SSSR požadoval úplné uzavření Černého moře pro válečné lodě 

nečernomořských států a naopak volný průjezd pro bojová plavidla černomořských 

států. Kompromis byl následující:

 průjezd byl povolen válečným lodím o tonáži menší než 10.000 tun;

 zároveň nesměla celková tonáž nečernomořských států překročit 

celkovou tonáž 30.000 tun (čl. 18) nebo 45.000 tun pokud zároveň 

nejsilnější loďstvo v Černém moři posílí o 10.000 tun;

 tyto podmínky platily i v době války, je-li Turecko neutrální;

 v případě turecké účasti ve válce je průjezd válečných lodí ponechán na 

rozhodnutí turecké vlády.

                                                
200 Podle článku 8 mohla být pro potřeby zabezpečení Istanbulu (smlouva hovoří o Konstantinopoli) udržována 
posádka o celkové výši 12.000 můžů
201 HALE, W., 2002, s. 63-64
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Pro Turecko bylo klíčové, že mohlo znovuopevnit oblast Úžin (a tedy východní 

Thrákii) a zároveň získalo plnou kontrolu nad dohlížením na provoz v Úžinách podle 

nové smlouvy.

Již bylo uvedeno, že v říjnu 1939 SSSR poprvé požadoval společnou správu 

Úžin, tentokráte založenou na společném rozhodnutí a vpuštění válečných plavidel do 

Černého moře. Poválečné krizi pomohl „na svět“ Winston Churchill, když se v průběhu 

konference v Teheránu (30. listopadu 1943) vyjádřil, že je pro změnu statutu Úžin, 

zejména pokud Turecko nevstoupí v dohledné době do války na straně spojenců.202

Podobnou pozici zastávaly i Spojené státy a na rozdíl od Řecka byl poválečný status 

Turecka nejasný. „Zatímco Churchill explicitně požadoval, aby Řecko bylo chápáno 

jako součást britské sféry, podobné prohlášení ve vztahu k Turecku neučinil. Navíc 

Britové i Američané opakovaně vyslovili ochotu přijmout změny v režimu 

černomořských úžin.“203

Sovětský svaz se rozhodl využít oslabenou pozici Turecka a 19. března 1945 

oznámil, že neprodlouží Smlouvu o přátelství a neútočení z roku 1925. Vzhledem 

k pozdějšímu požadavku je zajímavé, že SSSR přímo nezpochybnil smlouvu mezi 

Tureckem a SSSR z roku 1921, která určila společnou hranici. S konkrétními 

požadavky, které sdělil Molotov tureckému velvyslanci v Moskvě, přišel Sovětský svaz

7. června. Nová smlouva mohla být vyjednána na základě dvou hlavních podmínek:

 Turecko postoupí SSSR provincie Kars a Ardahan;

 v prostoru Úžin bude zřízena vojenská základna SSSR za účelem 

dosažení větší bezpečnosti.

Ankara z pochopitelných důvodů oba požadavky odmítla. Nicméně na zásadní 

podporu si musela počkat. Sovětský svaz zopakoval své návrhy na změnu režimu 

v Úžinách na konferenci v Postupimi v červenci. Zatímco Velká Británie podpořila 

tureckou pozici, USA byly mnohem zdrženlivější. Prezident Truman přišel s nečekanou 

iniciativou, když představil myšlenku internacionalizace a demilitarizace evropských 

                                                
202 DE LUCA, 1977, s. 510-511 a DERINGIL, 2004, s. 157-159
203 HARRIS, 1972, s. 15
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vnitrozemských vodních cest, včetně Úžin.204 K turecké spokojenosti však 

konkretizovaný návrh Spojených států předložený 2. listopadu neobsahoval žádné 

zmínky o základnách.205 Spojené státy navrhly konferenci, která by se revizí Montreaux 

zabývala za účasti všech signatářů a USA.

Bod obratu v otázce postoje USA nastal koncem roku 1945 v době, kdy vrcholil 

spor mezi USA a SSSR o stažení sovětských jednotek ze severního Iránu. Turecku se 

také postupně dařilo hrát geopolitickou kartu argumentací, že otázka zdali Turecko

odolá či neodolá sovětskému nátlaku, je klíčová pro zájmy Západu na Středním 

východě.206 Od ledna 1946 je znatelný posun v politice USA směrem k tureckým 

pozicím, což bylo dáno obecným zhoršením vztahů mezi dřívějšími spojenci.

Mezi 2. listopadem 1945 a 7. srpnem 1946, kdy došlo k zopakování požadavků 

ze strany SSSR, se Turecku podařilo svou pozici posílit. Velká Británie potvrdila, že 

spojenecká smlouva z roku 1939 je stále v platnosti. To byl významný krok, neboť 

aliance mezi Londýnem a Ankarou byla jediná smlouva, o kterou se Turecko mohlo 

opírat. Druhou událostí byla návštěva bitevní lodi USS Missouri v Istanbulu 5. dubna 

1946, která převážela ostatky tureckého velvyslance, jenž zemřel v USA v průběhu 

války. Podrobná nóta, kterou 7. srpna adresoval SSSR Turecku a souběžně obdržely 

kopie i USA a Velká Británie, obsahovala obvinění Turecka ze selhání ve své roli 

ochránce Úžin v průběhu války, když povolila v několika případech průjezd plavidlům 

Osy. Dále obsahovala pětibodový návrh obsahující změny režimu v Úžinách. Jako 

součást psychologického nátlaku na Turecko zaslání nóty kolidovalo s přesuny většího 

počtu jednotek Rudé armády v Bulharsku a na Kavkaze a námořním cvičením v Černém 

moři. Zatímco první tři body návrhu SSSR byly prakticky identické s návrhem USA 

z listopadu předchozího roku, zbylé dva byly jádrem požadavků Moskvy:207

 režim provozu v Úžinách oběma směry má být v plné kompetenci 

Turecka a černomořských států;

 Turecko a Sovětský svaz jako nejvíce zainteresované státy s největší 

schopností zajistit svobodu obchodu a bezpečnost v Úžinách budou 

                                                
204 DE LUCA, 1977, s. 512
205 HALE, 2002, s. 113
206 HARRIS, 1972, s. 18-19
207 DE LUCA, 1977, s. 516-517
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zajišťovat společnými prostředky jejich obranu za účelem prevence 

využití Úžin zeměmi s nepřátelskými úmysly vůči černomořským státům.

Stojí za pozornost, že návrh již neobsahoval postoupení provincií Kars a 

Ardahan. To samozřejmě svědčí o pravých úmyslech Moskvy. Léto 1946 se však od 

předchozího lišilo v tom, že tentokrát se SSSR nesetkal jen s odporem Turecka. Zatímco 

původní návrh USA spočíval v co největší otevřenosti, návrh sovětský, ačkoli část byla 

identická, ve svém důsledku znamenal uzavření Černého moře. V situaci, kdy zbylé dva 

černomořské státy – Bulharsko a Rumunsko – byly ve sféře vlivu SSSR a v kombinaci

s vojenskou základnou v Úžinách, by tento návrh znamenal plnou kontrolu SSSR nad 

provozem v Úžinách. Odpověď USA následovala 19. srpna a vyjadřovala přesvědčení, 

že Turecko má zůstat zodpovědné za bezpečnost Úžin samo. USA rovněž zopakovaly 

vůli zúčastnit se konference, která by se zabývala možností revize Montreaux. Turecko 

samozřejmě návrh na změnu režimu prosazovaný SSSR odmítlo a dále se soustředilo na 

obhajobu své role strážce Úžin v průběhu války. „Po srpnu následovala výměna 

dodatečných nót mezi Ruskem, Tureckem, Velkou Británií a USA, ale po praktické 

stránce byl spor u konce.“208

Krize bezpochyby přivedla Turecko blížeji ke Spojeným státům a naopak. 

V kombinaci s vývojem v Iránu a Řecku stála u zrodu Trumanovy doktríny zadržování 

komunismu. Je pravděpodobné, že původně vstřícný postoj Velké Británie a USA 

k revizi Montreaux povzbudil Stalina k nátlaku na Turecko, které se bez podpory 

podřídí. Odhodlaný turecký odpor, ke kterému se později připojily USA, způsobil, že se 

nakonec SSSR spokojil se stávajícím režimem, než aby riskoval jiné změny než jím 

prosazované.209

Přestože Turecko získalo formální záruky bezpečnosti přistoupením do NATO 

až v roce 1952, kdy vstoupilo společně s Řeckem, spor o Úžiny přivedl pozornost USA 

do východního středomoří. „Turecko, zcela alarmováno sovětskou akcí, se navrátilo 

k historickému nepřátelství vůči svému ruskému sousedovi a pokračovalo v hledání 

ochrany ze strany Západu, zejména ze strany USA. Pro dosažení tohoto cíle 

dramatizovalo sovětskou hrozbu a pokračovalo v argumentaci, že geografická poloha 

                                                
208 KNIGHT, J., 1975, s. 473
209 Ibid.
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Turecka z něj činí klíč ke Střednímu východu, předpokládanému cíli domnělé sovětské 

agrese. Ačkoli se s koncem roku 1946 spojenecká pozice upevnila v opozici vůči 

sovětským požadavkům vůči Turecku, bylo to až o rok později v souvislosti s reakcí na 

komunistické aktivity v Řecku a oznámení Velké Británie o stažení se ze svých závazků 

v regionu, kdy začaly být USA aktivní.“210 Jinými slovy: i přes americkou angažovanost 

nebyla cesta Turecka k formálním bezpečnostním zárukám v podobě členství v NATO, 

které původně mělo být skutečně omezené jen na prostor severního Atlantiku, přímá. 

Turecko bylo nejprve v roce 1949 odmítnuto, o rok později dostalo nabídku 

přidruženého členství, kterou odmítlo. Nakonec to byla velká míra společného zájmu na 

odstrašení sovětského svazu a rovněž obava, že se Turecko uchýlí, stejně jako v letech 

1939–45, k neutralitě, která rozhodla pro turecké členství.211

Turecko následujících 40 let hrálo roli „jihovýchodního křídla“ NATO a 

partnerství s USA, které se zrodilo z pragmatické potřeby v letech 1945 – 46, se stalo 

jednou z hlavních charakteristik turecké zahraniční politiky, se kterou Turecko 

vstupovalo do poslední dekády 20. století.

4. 2 Nové výzvy (1990–2004)

Konec studené války a následný rozpad Sovětského svazu znamenal pro Turecko 

bezesporu nejzásadnější geopolitickou změnu od samotného založení republiky v roce 

1923. V první části této kapitoly, věnované období 1923–1952, jsme byli svědky 

skutečnosti, že cíle turecké zahraniční politiky se omezily na jeden, byť zásadní, 

problém: zajištění bezpečnosti nového státu. „Turecká zahraniční politika před Druhou 

světovou válkou byla svou podstatou nezávislá, navzdory regionálním paktům, a 

založená primárně na usmíření se všemi velkými a regionálními mocnostmi. Během 

tohoto období udržovalo Turecko přátelské vztahy se všemi hlavními státy, ale vyhnulo 

se jakémukoli formálnímu svazku s některým z nich až do roku 1939.“212 V době krize 

dokázalo Turecko využít svou geografickou polohu k dosažení svého hlavního cíle. 

V době války k neúčasti v ní, v poválečných letech k těsné vazbě na Západ, která byla 

                                                
210 AYDIN, 2000, s. 108-109
211 AVCI, 2005, s. 422
212 AYDIN, 2000, s. 106
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v otázce bezpečnosti spíše závislostí. V bipolárním světě nebylo místo pro neutralitu 

států s tak důležitou geografickou polohou jakou má Turecko. Mustafa Aydın k tomu 

dodává: „Primárně to byla změna v povaze mezinárodního systému, která se rychle 

vyvinula z „rovnováhy sil“ k „bipolární“ struktuře (…) dalším významnou změnou 

v mezinárodním systému bylo objevení se Sovětského svazu jako supervelmoci a, pro 

Turecko citlivé, jeho požadavky vůči Turecku (…) posun Turecka k vazbě se Západem 

nebyl iniciován Západem, ale byl spíše reakcí na sovětský tlak.“213

Bipolární systém určil Turecku (jako členovi NATO) jasně definovanou úlohu. 

Ačkoli se z hlediska samostatné nebo samostatnější zahraniční politiky nejednalo o 

statické období, základní povaha studené války určovala její rámec. Jinými slovy, 

Turecko, stejně jako ostatní aktéři, reflektovalo vývoj vztahů mezi oběma 

supervelmocemi. Samozřejmě v případě Turecka hraje specifickou úlohu otázka Kypru. 

Vojenská invaze na Kypr v roce 1974 byla pro Turecko radikálním krokem, který 

vybočoval z hlavní linie zahraniční politiky. Zároveň, a to je v dnešní debatě o Kypru 

opomíjeným faktem, tento radikální krok měl zpočátku podporu mezinárodního 

společenství.

„V průběhu studené války se turecká zahraniční politika omezila jen na několik 

základních, přesto složitých a zásadních, otázek: jak odvrátit sovětskou hrozbu, jak 

ochraňovat turecké zájmy ve vztahu k Řecku a Kypru a jak udržet a posílit vazbu na 

Spojené státy a NATO. O něco méně naléhavá, ovšem stále důležitá, byla otázka jak 

zlepšit integraci Turecka se Západní Evropou a, během pozdějších let, jak ubránit zemi 

proti terorismu podporovanému sousedními zeměmi jako jsou Sýrie, Irák a Irán (…) 

Bipolární svět činil z organizacie zahraniční politiky nekomplikovanou záležitost.“214

Konec 80. let a rozpad SSSR na začátku 90. let minulého století byl pro Turecko 

velký geopolitický šok. Prostředí, které bylo desítky let předvídatelné, se během 

krátkého období zásadně změnilo a minimálně první polovina 90. let působila z pohledu 

Ankary chaoticky. Válka v perském zálivu, rozpad SSSR a následné etnopolitické 

konflikty na Jižním Kavkaze, rozpad Jugoslávie - následné občanské války, to vše jsou 

změny, které se zásadním způsobem Turecka týkaly. Konec bipolárního systému 
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zároveň znamenal, že Turecko již nemuselo (a nemohlo) být ve všech uvedených 

událostech pasivním pozorovatelem. Konec studené války otevřel možnost obnovení 

teritoriálních sporů, a to vůči Turecku, ale zároveň i ze strany Turecka, přestože 

Turecko oficiálně jakékoli teritoriální nároky odmítá.

Následující text se bude zaměřovat na jednotlivé faktory, které ovlivňovaly a 

ovlivňují, neboť na rozdíl od předchozí části se jedná o stále se vyvíjející procesy, 

tureckou zahraniční politiku a jsou zároveň základními prvky geopolitického významu 

Turecka nebo mají potenciál tento význam ovlivnit zásadnější změnou. Z výše 

uvedeného vyplývá, že se nejedná o úplný výčet, který je mimo rámec a rozsah této 

práce. Každá následující podkapitola se bude zabývat obecnými charakteristikami 

daného problému.

Válka v Perském zálivu v roce 1991 a invaze USA a jejich spojenců v roce 2003 

jsou prozatímními milníky ve vztahu Turecka k USA. V obou případech šlo (či spíše 

jde) o ozbrojený konflikt velkého rozsahu, který se Turecka bezprostředně týká. Úzce 

souvisejícím problémem je otázka Kurdistánu, hypotetického státního útvaru, který by 

v případě vzniku zásadním způsobem změnil politickou mapu Středního východu.

Třetím problémem, které bude v části o Středním východu věnována pozornost, je role 

Turecka jako „správce“ horního toku povodí Eufrat-Tigris a možné roli vody jako 

konfliktního faktoru v budoucnosti. Spojení vztahů Turecko-USA a turecké politice vůči 

Střednímu východu je logické, neboť jde o oblast, kde se zájmy obou aktérů vzájemně 

protínají a často spíše střetávají.

Rozpad SSSR znamenal z geopolitického hlediska pro Turecko mnohem více 

než jen „ztrátu“ přímé hranice s Ruskem. Otevřel Turecku cestu k surovinovým zdrojům 

v oblasti Kaspiku, nepřímo ho zatáhl do etnopolitických konfliktů na Kavkaze a 

umožnil kontakt s turkickými národy ve Střední Asii. Všechny zmíněné problémy se 

samozřejmě dotýkají vztahů s Ruskem.

Turecko a Evropa. Do jisté míry věčné téma nejen pro tureckou zahraniční 

politiku. I zde znamenal konec studené války zásadní změnu. Z bývalých nepřátel se

z velké části stali spojenci v NATO, zároveň státy střední a východní Evropy dostaly 

„přednost“ před Tureckem v otázce členství v EU, přestože se o něj Turecko snaží téměř 
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50 let. Specifickým geopolitickým problémem je povaha vztahů Řecka a Turecka a 

s tím související otázka rozděleného Kypru.

4. 2. 1 Turecko a Střední východ

(i) Válka v Perském zálivu: 1991 a 2003

Obě války v Perském zálivu215znamenaly pro Turecko výrazné dilema. V roce 

1991 se rozhodlo podpořit mezinárodní akci proti Iráku, se kterým ho pojily dobré 

vztahy a v průběhu 80. let se z něj stal nejdůležitější obchodní partner Turecka, když 

oba partneři těžili z vývozu irácké ropy přepravovanou ropovodem Kirkúk-Yumurtalık. 

Přeprava ropy tímto směrem v průběhu iránsko-irácké války představovala celou 

polovinu exportu irácké ropy.216 V roce 2003 naopak Turecko odmítlo poskytnout své 

území a vzdušný prostor pro útok protiirácké koalice. Odmítnutí vyvolalo rozčarování 

na straně USA, které Turecko považovaly za tradičního a strategického partnera.

V obou případech se jednalo o kontroverzní rozhodnutí a v obou případech hrály 

roli geopolitické faktory. V žádném případě nelze aktivní účast v roce 1991 považovat 

za automatické, stejně jako v roce 2003 mohl turecký parlament hlasovat jinak, pokud 

by turecký souhlas nebyl považován za předem daný.217 V případě turecké účasti na 

osvobozování Kuvajtu nelze nevzít v úvahu osobnost tehdejšího prezidenta Turecka 

Turguta Özala, který tureckou účast prosadil navzdory opozici v armádě, v parlamentu a 

nikoli v neposlední řadě i ve vlastní straně.218 Mezi výrazné motivy jeho rozhodnutí 

patřilo i obnovení geopolitického významu Turecka, které se zdálo být po konci studené 

války a rozpadu SSSR na ústupu.219

Irák napadl Kuvajt 2. srpna 1990, o dva dny později Turecko oznámilo, že 

neuzavře ropovody vedoucí z Iráku. Nicméně po rezoluci Rady bezpečnosti číslo 661, 

která nařizovala úplné ekonomické embargo na Irák, byla předchozí pozice 

                                                
215 Přísně vzato se jedná o druhou a třetí, první válka v Zálivu byla irácko-iránská v letech 1980–88
216 HALE, 1992, s. 682 ; HALE, 2002, s. 225 a ROBINS, 2003, s. 16
217 Při hlasování 1. března 2003 chyběly tři hlasy, aby byl návrh vlády přijat.
218 Podrobněji k Özalově roli v průběhu válkyv Perském zálivu a obecně k jeho specifickému postavení na turecké 
politické scéně viz EFEGİL, 2001 a ARAL, 2001
219 SAYARI, 2000, s. 170-171
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neudržitelná. Dva dny po schválení rezoluce, tj. 8. srpna 1990, Turecko přerušilo 

veškerá ekonomická spojení s Irákem. Philip Robins argumentuje, že Turecko by se 

k rezolucím připojilo v každém případě. Jejich povaha však byla taková, že nabízela 

širší prostor k manévrování. Özalův postoj byl tedy klíčový. „Bez Özalova 

jednoznačného rozhodnutí uzavřít oba ropovody vedoucí z Iráku by Saúdská arábie 

s největší pravděpodobností jednala opatrněji v uzavření ropovodu IPSA-2 vedoucího 

z Iráku k Rudému moři.“220

V době krize leželo Turecko před trojí volbou:

 mají turečtí vojáci posílit koaliční vojska přímo v Zálivu?

 otevře Turecko v případě války druhou frontu na severu?

 a dovolí koaličním silám operovat z letecké základny NATO v İncirliku?

„Pokud by bylo rozhodnutí na Özalovi, dal by kladnou odpověď na všechny tři 

otázky. Podle ústavy jsou prezidentovy pravomoci omezené, Özal však dokázal těžit 

z toho, že Strana vlasti221 měla velkou většinu v parlamentu a premiér Yıldırım Akbulut 

byl slabá loutka a jednal jako Özalův zmocněnec (…) Nicméně musel (Özal – pozn. 

autora) čelit faktu, že turecké veřejné mínění bylo zřetelně bez nadšení k přímé účasti ve 

válce v Zálivu, ve které se nezdálo, že by zájmy státu byly v ohrožení.“222 Turecko 

nakonec „pouze“ otevřelo svůj vzdušný prostor a povolilo použití základny İncirlik. 

Ačkoli byl Özal nakloněn plné účasti, nemohl ignorovat veřejné mínění a rostoucí 

opozici ve své vlastní straně.223 I přes značnou dobu, která uplynula od první světové 

války, hrála neochota veřejného mínění posílat turecké vojáky umírat do „Arábie“ 

významnou roli.224 Jedním z dalších argumentů proti aktivnější účasti a v následujících 

letech proti sankcím uvaleným na Irák byly ztráty, které Turecko ročně zaznamenalo 

absencí obchodu s Irákem.225 Účast na mezinárodním úsilí osvobodit Kuvajt byla 

pokusem přehodnotit geopolitickou hodnotu Turecka v měnících se podmínkách světa 

po studené válce. Úkol se Özalovi povedl jen zčásti, protože se mu nepodařilo 

přesvědčit veřejnost a své spolustraníky, aby souhlasili s vysláním kontingentu, který by 

se připojil ke koalici v Zálivu. V praxi to totiž znamenalo, že přes nesporné riziko, které 
                                                
220 ROBINS, 2003, s. 16-17
221 Politická strana, jejíž byl Özal předsedou.
222 HALE, 2002, s. 220
223 Během podzimu ze svých funkcí postupně odstoupili: ministr zahraničních věcí Ali Bozer (12. října 1990), ministr 
obrany Safa Giray (18. října) a náčelník generálního štábu Necip Torumtay
224 HALE, 1992, s. 681
225 HALE, 2002, s. 224-225
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na sebe Ankara vzala, když povolila použití svého vzdušného prostoru pro útoky, 

oficiálně nebyla členem protiirácké koalice. Robins k tomu dodává: „Předsudky a 

traumata turecké veřejnosti z minulosti proto znemožnily plně využít výhodnou 

politickou příležitost, kterou krize přinesla, přestože jen málo zemí regionu na sebe 

vzala bezpečnostní rizika jako Ankara.“226

Zatímco v očích USA se Turecko zachovalo v roce 1991 jako pravý spojenec, 

v roce 2003 bylo odmítnutí tureckého parlamentu povolit otevření severní fronty pro 

útok na Irák bráno s velkým rozčarováním. Svědčí to o značné míře nepochopení pro 

bezpečnostní obavy Ankary ze strany Washingtonu. „Stojí za zmínku, že léta, která 

následovala po první válce s Irákem, byla charakterizována častými oboustrannými 

neshodami nad pravidly a zapojením v operacích Provide Comfort a Northern Watch 

(které poskytovaly humanitární pomoc a vynucovaly bezletovou zónu nad severním 

Irákem), vedení operací proti PKK (Kurdská strana pracujících – pozn. autora) 

v jihovýchodní Anatólii, obchodu se zbraněmi a politikou v Egejském moři a vůči 

Kypru.“227 Při samotném procesu schvalování amerického požadavku na povolení 

umístění 60.000 amerických vojáků pro následný útok na Irák sehrála roli přílišná 

jistota, že bude povolen. Faktem je, že nově nastupující vláda AKP požadavek 

odsouhlasila, ale pak nechala své poslance hlasovat v tajné volbě a v konečném součtu 

chyběly pouhé tři hlasy. Pokud vezmeme v úvahu spíše zdrženlivou povahu turecké 

zahraniční politiky, žádost o vpuštění 60.000 amerických vojáků na turecké území, aby 

z něj napadli sousední stát při akci, která nebyla (na rozdíl od roku 1991) povolena 

Radou bezpečnosti, byla pro turecké zakonodárce příliš nestravitelným soustem.228

„Žádný vývoj neotrávil americko-turecké vztahy více než Irák. Jako většina světa, včetně 

dalších hlavních spojenců z NATO, Turci byli pevně proti válce. Nevěřili, že invaze byla 

nezbytná pro ochranu Američanů a považovali ji spíše za preventivní než preemptivní 

akci nastartovanou bez legitimity, kterou by umožnila rezoluce OSN. Navíc, turecké 

vedení se právem obávalo, že válka přinese do Iráku chaos, který ohrozí jeho jednotu, a 

přenese zmatek do jihovýchodních oblastí Turecka.“229

                                                
226 ROBINS, 2003, s. 17
227 LESSER, 2006, s. 84
228 Okolnosti jednání a následné reakce viz KAPSIS, 2006, s. 33-45 
229 MENON; WIMBUSH, 2007, s. 137
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(ii) Kurdská otázka

Zatímco obě války v Perském zálivu měly vliv zejména na širší rámec vztahů 

Turecka k USA a jejich politice na Středním východě, pozice ke „kurdské otázce“ 

determinuje nejen konkrétní pozici Turecka vůči Spojeným státům, ale i politiku vůči

Sýrii, Iráku a Iránu.230 Hypotetický státní útvar Kurdistán by zahrnoval rozsáhlé území 

ve východním a jihovýchodním Turecku231, severozápadním Iránu, severním Iráku a 

severozápadní Sýrii. Klíčové jsou ovšem oblasti v Turecku, kde žije nejvíce Kurdů 

z celkové populace v regionu232 a v severním Iráku vzhledem k zásobám ropy.

Obě války v Perském zálivu byly pro Turecko kontroverzní mj. svými dopady 

právě na povzbuzení kurdského nacionalismu uvnitř Turecka i mimo jeho hranice. 

                                                
230 Otázka dodržování lidských práv kurdské menšiny v samotném Turecku je i stálým bodem na agendě vztahů EU-
Turecko, nicméně důvody leží v (ne)plnění tzv. „kodaňských kritérií“, jejichž plnění je podmínkou členství v EU. 
Této perspektivě je věnován v této práci minimální prostor.
231 Včetně oblastí kolem měst Kars, Van nebo Erzerum, které byly do první světové války osídlené převážně Armény 
a Arménie se dosud oficiálně nezřekla nároků na tato území.
232 Přesné údaje je prakticky nemožné zjistit. Turecko například etnicitu svých občanů nezjišťuje. V Turecku se počet 
Kurdů odhaduje na 15 mil. (20% z celkové populace) z toho 4 mil. žijí v Istanbulu, tedy mimo kritickou oblast.  Další 
země: Irán 5,5 mil. (8%), Irák 5-5,5 mil. (20%) a Sýrie 1,5 mil (8%). Viz JENKINS, 2008, s. 5

Obr. 17 Irácký Kurdistán v roce 2003
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Operace Provide Comfort233 a Northern Watch z pohledu Turecka napomohly vytvoření 

de facto autonomního celku v severním Iráku, který byl mimo efektivní kontrolu 

Bagdádu.234 Invaze v roce 2003 následně tento status potvrdila, když se Kurdistán stal 

jedním ze tří celků federálního Iráku. Dříve než se zaměříme na aktuální problematiku 

severního Iráku, je nezbytné přiblížit vývoj od konce studené války. Zejména 

v devadesátých letech byla „kurdská otázka“ centrálním problémem turecké zahraniční 

(ale i domácí) politiky. 

Společně s „kyperskou otázkou“ se „kurdská otázka“ stala od devadesátých let 

indikátorem, podle kterého Ankara hodnotila vztahy s ostatními státy. Pro Turecko má 

celý problém dvě geopolitické roviny:

 boj proti PKK, která používá k útokům v Turecku zázemí v horách na 

turecko-irácké hranici;

 budoucí vývoj v Iráku, který by mohl vést k jeho rozpadu a umožnil by 

vznik samostatného „iráckého“ Kurdistánu.

Konflikt mezi centrální vládou a Kurdskou stranou pracujících přešel do fáze 

ozbrojeného konfliktu v roce 1984. Od počátku se PKK dostávalo pomoci ze zahraničí, 

což dále posilovalo „sѐvreský syndrom“.235 Robins k zahraniční podpoře PKK uvádí: 

„PKK byla ve skutečnosti po celou dobu své existence v kontaktu se zahraničními státy. 

Začalo to se Sýrií na počátku 80. let, kde vedení PKK hledalo úkryt před tureckými 

bezpečnostními silami po vojenském převratu v září 1980. Pokračovalo dále 

v Libanonu, kde měla PKK výcvikové tábory…koncem 80. a počátkem 90. let, kdy 

aktivity na jihovýchodě země (Turecka – pozn. autora) nabíraly na intenzitě, další země 

Středního východu, tj. Irán a Irák, se rovněž zapojovaly do podpory PKK.“236

                                                
233 Podrobněji k diskusi o operaci Provide Comfort a její reflexi v Turecku viz AYKAN, 1996, s. 343-366.
234 Na druhé straně Turecko samotné mělo zájem na tom, aby iráčtí Kurdové zůstali v Iráku a neutíkali před represemi 
Bagdádu do Turecka. Operace Provide Comfort tím, že stanovila bezletovou zónu nad severním Irákem (severně od 
36. rovnoběžky – viz obr. 17), tento účel splnila. Tento případ ilustruje paradoxní situaci, ve které se Ankara ve 
vztahu k severnímu Iráku nachází.
235 K rozšířenému přesvědčení vojenských špiček o úmyslech Západu (tj. EU a USA) rozdělit Turecko viz výrok 
generála ve výslužbě a bývalého náčelníka Generálního štábu Turecké armády Dogana Gürese v Jamestown 
Foundation. Eurasia Daily Monitor [online]. Vol. 4, Issue 207, 7 November 2007 [cit. 5. května 2008]. Dostupný 
z WWW: <http://www.jamestown.org/ >
236 ROBINS, 2003, s. 173
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Období, které následovalo po první válce v Perském zálivu, bylo ve znamení 

eskalace kampaně PKK proti tureckému státu. Smrt prezidenta Özala v dubnu 1993 

otevřela prostor pro stoupence tvrdé linie.237 „Hardline přístup…je ten, který 

argumentuje, že neexistuje žádný „kurdský problém“, ale problém teroru, zvýrazněnému 

ekonomickými a sociálními problémy jihovýchodního Turecka a podpoře, které se PKK 

dostává od mezinárodního společenství.“238 Zde je na první pohled patrný vliv 

„sѐvreského syndromu“. Za ozbrojenou aktivitou PKK se nenachází nespokojenost části 

kurdské populace s národnostní politikou Ankary, ale sociální a ekonomická nestabilita 

postižených oblastí, která je využívána ostatními státy, které usilují o rozbití Turecka. 

Přes rostoucí mezinárodní kritiku přinesl tento postup nakonec úspěch. „Jedním 

z důvodů, proč převážila striktně vojenská odpověď, byla skutečnost, že v roce 1993 se 

PKK zdála být blízko vedení lidového povstání. V této době PKK téměř mohla 

provozovat „osvobozené zóny“ a uplatňovat vlastní zákony a pořádek (…) jakmile byla 

tato politika (hardline – pozn. autora) uplatněna, PKK významně oslabila důsledkem 

dlouhé řady bezpečnostních operací v jihovýchodním a východním Turecku a v severním 

Iráku.“239

Důkazem odhodlání řešit problém „za každou cenu“ je vývoj vztahů se Sýrií, která byla 

průběžně (a opodstatněně) obviňována Ankarou z vojenské a politické podpory PKK. 

„V roce 1987 se Turgut Özal pokusil uzavřít komplexní dohodu se Sýrií, která by 

vyřešila obavy Damašku týkající se vody výměnou za ukončení podpory PKK. Tato 

iniciativa během šesti měsíců selhala, když se ukázalo, že Sýrie dále udržuje kontakty 

s PKK, ačkoli omezila některé viditelné aktivity. Özalova aktivita se ukázala být první 

z pěti týkajících se PKK během následujících šesti let.“240 Toto období je 

charakteristické výkyvy ve vztazích k Damašku. V polovině 90. s převahou stoupenců 

tvrdého postupu vůči PKK převážil tento postoj i vůči Damašku. Po té co byla v letech 

1995-1997 PKK vojensky poražena jak na tureckém území, tak v severním Iráku, 

obrátila se pozornost k Sýrii. V září 1998 pohrozilo Turecko Sýrii válkou v případě, že 

neukončí svou podporu PKK. Hrozba byla podpořena rozmístěním 10.000 vojáků podél 

                                                
237 Özal byl krátce před svou smrtí v nepřímém kontaktu s Džalalem Talabáním, což mělo vliv na jednostranné 
vyhlášení příměří vůdcem PKK Abdullahem Öcalanem. Měsíc po Özalově smrti bylo příměří ukončeno útokem PKK 
na autobus s civilisty a neozbrojenými vojáky. Viz HALE, 2002, s. 200
238 KIRISÇI, s. 278
239 Ibid.
240 ROBINS, 2003, s. 175
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turecko-syrské hranice.241 Sýrie reagovala vyhoštěním vůdce PKK Abdullaha Öcalana 

ze země a splněním tureckého ultimáta. Öcalan byl po neúspěšných pokusech získat 

azyl v Rusku a Itálii chycen při pokusu získat azyl na řecké ambasádě v Keni v únoru 

1999. Následně byl přepraven do Turecka, kde byl odsouzen k trestu smrti, který byl 

později změněn na doživotní, kvůli obnovenému úsilí Turecka získat kandidátský statut 

a následné zahájení přístupových rozhovorů do EU.242 Öcalan v srpnu 1999 rozkázal 

zbylým jednotkám PKK složit zbraně a PKK vyhlásila jednostranné příměří. V prosinci 

téhož roku rozhodla EU o přidělení statutu kandidátské země pro Ankaru. V samotném 

Turecku nastal čas pro umírněný postoj a v následujících letech byly přijaty zákony 

umožňující mj. výuku v kurdštině (na soukromých školách) nebo vysílání v kurdském 

jazyce. 

I přes odhodlání zlikvidovat hrozbu kurdského separatismu silou, nescházela 

Ankaře ani velká míra pragmatismu ve vztahu k severnímu Iráku. Po té co na začátku 

                                                
241 KIRISÇI, s. 284, JENKINS, 2008, s. 12, HALE, 2002, s. 201
242 Předtím v letech 1997-1999 byly oboustranné vztahy ve znamení jedné z opakujících se krizí poté, co EU odmítla 
Turecku přiznat statut kandidátské země na summitu EU v Lucemburku v prosinci 1997.

Obr. 18 Oblasti na Středním východě obývané Kurdy

zdroj: http://www.answers.com
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90. let Bagdád ztratil úplnou kontrolu nad Kurdy ovládaným severem země a byl zde 

ustanoven de facto nezávislý irácký Kurdistán, začala Ankara postupně uplatňovat 

princip „rozděl a panuj“, když využila konflikt mezi dvěma hlavními politickými 

stranami iráckých Kurdů – Demokratickou stranou Kurdistánu (Kurdistan Democratic 

Party, KDP) v čele s Masúdem Bárzáním a Vlasteneckou unií Kurdistánu (Patriotic 

Union of Kurdistan, PUK) Džalála Talabáního. V květnu 1992 byly na Kurdy 

ovládaných územích uspořádány volby do regionálního parlamentu a obě velké strany 

získaly po 50 mandátech z celkových pěti.243 O rok dříve v srpnu 1991 podnikla turecká 

armáda první z řady velkých příhraničních akcí proti PKK, když hranice překročilo na 

40.000 vojáků. Při této operaci byly cílem útoku i vesnice pod kontrolou KDP, 

budoucího spojence Turecka proti PKK.244 Po volbách a ustanovení autonomního 

parlamentu a následnému vzniku Fronty iráckého Kurdistanu (Iraqi Kurdistan Front, 

IKF) složené z KDP a PUK (bez přímé aktivity jejich vůdců). Důvodem pro spolupráci 

Turecka s představiteli IKF byl jediný: pro Ankaru byl při kolapsu kontroly Bagdádu 

nad severní části země přijatelnější řád, který zajišťovala koalice PUK a KDP než 

bezvládí, které by vyhovovalo PKK. Navíc z počátku se obě kurdské politické strany 

stavěly proti PKK, ačkoli PUK později tuto pozici opustilo, pro KDP byla PKK další 

hrozbou, protože se její základny nacházely na území kontrolovaném KDP. Rovněž 

iráčtí Kurdové měli ryze pragmatický důvod nesnažit se Turecko znepřátelit. Za situace, 

kdy sever Iráku byl pod ekonomickou blokádou centra, byl přeshraniční neoficiální 

obchod s Tureckem pro irácké Kurdy životně důležitý.245

Dvouleté „zásnuby“ mezi KDP a PUK skončily v květnu 1994 a mezi oběma 

stranami vypukly boje, které trvaly až do září 1998 (období největších bojů bylo 1994-

1996). V mezidobí Turecko aktivně podporovalo KDP výměnou za spolupráci proti 

PKK. Ostatně ad hoc koalice nebyly v tomto období nic výjimečného. PUK byla 

podporována Iránem a KDP byla v září 1996 dokonce podporována iráckou armádou při 

dobytí Sulajmáníje, centra moci PUK.246 Město bylo o měsíc později dobyto zpět a od 

ledna existovaly na severu Iráku dvě kurdské vlády: jedna s centrem v Irbílu (KDP), 

druhá s centrem v Sulajmáníji (PUK). V podstatě stejné teritoriální rozdělení mezi KDP 

                                                
243 JENKINS, 2008, s. 10
244 ROBINS, 2003, s. 323
245 Ibid., s. 333
246 JENKINS, 2008, s. 10
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a PUK existuje i dnes.247 V mezidobí podnikla turecká armáda řadu přeshraničních akcí. 

Ty největší v březnu a červenci 1995, květnu 1996 a květnu a říjnu 1997.248 V roce 1997 

byly turecké jednotky v bojích proti PKK přímo podporovány kurdskými milicemi 

peshmerga loajálních KDP. Následující rok byla PKK v podstatě vojensky poražena na 

jedné straně a KDP a PUK udržovaly mezi sebou rovnováhu sil. Dojednané příměří 

mezi Bárzáním a Talabáním ve Washingtonu v září 1998 ukázalo diametrální rozdíly 

v politice USA a Turecka. „Spojené státy chtěly vidět obě kurdské skupiny v severním 

                                                
247 Viz obr. 17
248 HALE, 2002, s. 308-310

Obr. 19 Etno-náboženské rozdělení Iráku

zdroj: VISSER, 2008
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Iráku spolupracovat a řídit Kurdy kontrolovanou enklávu na severu Iráku. Turecká 

politika je však znatelně rozdílná od politiky Spojených států. Turecko je extrémně 

citlivé na zachování územní celistvosti Iráku a obáva se, že se v severním Iráku vyvine 

kurdský stát.“249

Když USA zprostředkovaly příměří mezi znesvářenými kurdskými skupinami, 

bylo jejich cílem jednota Kurdů v opozici vůči Sadámu Husejnovi. Turecko to na druhé 

straně vnímalo jako jeden z kroků, které mohou vést ke vzniku nezávislého Kurdistánu 

v severním Iráku. Je zřejmé, že turecká politika vůči severnímu Iráku byla „chůzí po 

laně“. Na jedné straně se Turecko obávalo bezvládí, které by poskytovalo bezpečí pro 

aktivity PKK, na druhé straně byla jednota kurdských skupin vnímána jako možný 

předpoklad hrozby územní celistvosti samotného Turecka.

V roce 1999 se nicméně jevilo, že nebezpečí ze strany PKK definitvně pominulo. 

Konflikt trvající 15 let si podle tureckých oficiálních zdrojů vyžádal na 35.000 obětí, 

z toho 25.000 příslušníků PKK, 5.000 tureckých vojáků a policistů a 5.000 civilistů.250

Represe byla vystřídána umírněným postupem a i někteří zastánci tvrdého postupu 

začali být nakloněni ústupkům ve směru garance větších kulturních práv pro turecké 

Kurdy.251

Situace se však opět změnila po invazi USA a jejich spojenců do Iráku v březnu 

2003. Nejenže se splnily turecké obavy, že invaze může způsobit chaos v zemi a 

zároveň legalizovat de facto autonomii iráckého Kurdistánu, ale o rok později PKK po

pětiletém příměří obnovila akce proti Turecku, pro které využívala základny v horách 

severního Iráku na irácko-iránsko-tureckém trojmezí. Následující čtyři roky byly vztahy 

mezi Tureckem a USA velmi chladné. Ze strany USA hrálo roli odmítnutí Turecka 

podpořit invazi, jejíž předpokládané dopady byly v naprostém protikladu s dlouhodobou 

politikou Ankary v regionu. Gareth Jenkins identifikuje tři hlavní faktory, které měly a 

mají největší vliv na turecký postoj:

                                                
249 KIRISÇI, 2004, s. 297
250 JENKINS, 2008, s. 12. Počet mezi 35.000 a 40.000 (horní hranice zahrnuje i oběti z let 2004-2007) je uváděn 
prakticky ve všech zdrojích, nezávislé statistiky však neexistují, ztráty PKK mohou zahrnovat i “sympatizanty” z řad 
civiliních obětí. 
251 KIRISÇI, 2004, s. 281-283
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 vracející se osmanská nostalgie a lítost nad ztrátou Mosulu a ropných polí 

u Kirkúku;

 užívání severního Iráku ze strany PKK jako základny k útokům 

v Turecku;

 obavy, že by vytvoření kurdské politické identity mohlo dále roznítit 

separatistické cítění mezi jeho vlastní kurdskou menšinou.

Obnovená aktivita PKK nabírala od jara 2006 na síle, až došla do situace, kdy 

v létě 2007 autorizoval turecký parlament vládu k rozmístění 100.000 vojáků podel 

hranice s Irákem. V průběhu roku 2007 o počátku roku 2008 se rovněž vykrystalizovala 

možnost bezpečnostní spolupráce s Iránem, se kterým Turecko sdílí ohrožení 

z kurdských separatistických skupin operujících z území severního Iráku.252 Spojené 

státy dlouho odrazovaly Turecko od akce proti PKK z obavy, že se nestabilita přesune i 

do nejklidnějších oblastí Iráku. Ankara na druhé straně byla znepokojená „dvojím 

metrem“ USA, když argumentovala, že akce proti PKK je v souladu s politikou USA 

globálního boje proti terorismu. S rostoucími ztrátami v průběhu léta a podzimu 2007 

bylo jasné, že Turecko podnikne akci i bez souhlasu USA. Vyostření krize nakonec 

zažehnala setkání premiéra Erdoğana s prezidentem Bushemve Washingtonu na začátku 

listopadu. Výsledkem byl nejen souhlas USA s akcí proti základnám PKK, ale i dohoda 

o poskytnutí „real time“ špionážních informací, USA naproti tomu požadovali pouze 

omezenou akci.253 Turecko však s velkou pravděpodobnosti ani nic jiného neplánovalo. 

Rozmístění 100.000 vojáků na hranicích lze spíš považovat za taktický manévr ve válce 

nervů. První letecké útoky byly provedeny začátkem prosince, 21. února 2008 provedlo 

Turecko až dosud jedinou větší příhraniční akci.254 Jak federální vláda Iráku (premiér 

Malíkí a prezident Džalal Talabání), tak předseda kurdské regionální vlády Bárzání255 se 

                                                
252 V případě Iránu se jedná o Stranu svobodného života v Kurdistánu (PJAK). Ke kontaktům mezi Iránem a 
Tureckem viz Jamestown Foundation. Iran and Turkey Move Closer on Counter-terrorism Cooperation. In Terrorism 
Focus [online]. Vol. 5, Issue 16, 22 April 2008 [cit. 5. května 2008]. Dostupný z WWW: 
<http://www.jamestown.org/ > 

253 JENKINS, 2008, s. 20
254 Počty nasazených jednotek se různí, nejpravděpodobnější je odhad cca 10.000 mužů.
255 Zvolení Džalála Talabáního federálním prezidentem a Barzáního předsedou kurdské regionální vlády ilustruje 
nejen dohodu o rozdělení sil mezi oběmi hlavními kurdskými skupinami, ale rovněž silnou pozici, kterou Kurdové 
v celoiráckém měřítku mají.
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omezili na formální protest. Akce byla prozatím prohlášena za úspěšnou s tím, že PKK, 

se stavem až 1.500 mužů256, utrpěla vážné ztráty.

Aktivita PKK však není jediným problémem, který Ankaru ve směru 

k severnímu Iráku trápí. Budoucí krizi může znamenat rozhodnutí o statutu města 

Kirkúk, které patří mezi sporné oblasti, o kterých má rozhodnout referendum, a s tím 

související zákon o využívání ropy. Federální ústava přijatá v roce 2005 v článku 140 

uvádí, že o statutu sporných oblastí bude rozhodnuto formou plebiscitu nejpozději do 

konce roku 2007. Současný stav je takový, že rozhodnutí bylo o půl roku odloženo. Je 

však jasné, že plebiscit v Kirkúku, navzdory přáním Arabů a Turkménů257, skončí 

rozhodnutím o připojení k iráckému Kurdistánu. Došlo by tak k naplnění dalších z obav 

Turecka z vývoje na své jihovýchodní hranici na linii: de facto autonomie -> federální 

statut -> přístup k ropě -> rozpad Iráku a nezávislost iráckého Kurdistánu -> vzor pro 

Kurdy v Turecku. Ropná pole Kirkúku představují cca 12 % iráckých zásob. Turecko 

doufalo, že iráčtí Turkméni mají ve městě převahu, výsledek voleb do městské rady 

však skončil se ziskem více než 60% pro Kurdy.258 Debata o statutu Kirkúku naráží 

mezi částí turecké populace a politických elit na resentimenty ze ztráty mosulského 

vilájetu v roce 1926. Prezident Özal v předvečer první války v Perském zálivu požádal 

armádu o vypracování plánu na připojení severního Iráku k Turecku (včetně měst Mosul 

a Kirkúk).259 V předvečer invaze do Iráku v roce 2003 se v podobném duchu 

vyjadřovali ministr obrany a ministr zahraničních věcí.260 Pokud by vývoj v Iráku 

směřoval k rozpadu země261, vezmeme-li rovněž v úvahu „sѐvreský syndrom“ a jeho 

vliv na myšlení uvnitř armádních špiček a zároveň míru hrozby, kterou v očích stejných 

akterů představuje stabilní a prosperující irácký Kurdistán, pokus o připojení severního 

Iráku silou se nedá zcela vyloučit. Reálnější variantou nicméně je, že se Ankara pokusí

                                                
256 V tomto ohledu je současná PKK jen odstínem své bojové síly z první poloviny 90. let. Kirisçi uvádí s odvoláním 
na zprávu Generálního štábu Turecké armády počet 10.000 v roce 1994 a 4.000 v roce 1999, tedy v roce kdy byla 
PKK na pokraji zničení měla stále více bojovníků než při obnovení bojů. KIRISÇI, 2004, s. 394 (pozn. č. 14).
257 iráčtí Turkméni (z anglického slova Turcoman a tureckého Türkmen) jsou druhým největším etnikem přímo 
v Kirkúku jsou etnicky a jazykově nejbližší Turkům. 
258 Ti jsou obviňování z umělého navyšování Kurdů ve městě za účelem dosažení většiny pro referendum. Více 
k problematice Kirkúku a situace v iráckém Kurdistánu viz dvě zprávy International Crisis Group 2005 a 2006.
259 JENKINS, 2008, s. 13, rovněž viz vzpomínky tehdejšího náčelníka Generálního štábu Necipa Torumtaye: 
Jamestown Foundation. Former Turkish Commanders Discuss Costs And Benefits Of Cross-Border Operation 
Against PKK. In Eurasia Daily Monitor [online]. Vol. 4, Issue 207, 7 November 2007 [cit. 5. května 2008]. Dostupný 
z WWW: <http://www.jamestown.org/ >
260 JENKINS, 2008, s. 15
261 Pohled odmítající historickou relevanci takových obav viz VISSER, 2008, s. 95-106
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najít modus vivendi s regionální vládou iráckého Kurdistánu, mj. formou silných 

ekonomických vazeb.262

(iii) vodní zdroje263

Voda začíná být považována za strategickou surovinu, podobně jako je tomu již 

několik desetiletí u ropy a zemního plynu. Prozatím se nepotvrzují pesimistické 

předpovědi z počátku 90. let, že v budoucích konfliktech se voda stane hlavním 

důvodem k válce. Ze statistik Transboundary Freshwater Dispute Database264 dokonce

vyplývá, že spory o vodu prozatím (statistiky zahrnují období let 1948-1999) vedou 

spíše ke spolupráci mezi státy než k vyhroceným konfliktům. Samozřejmě tyto údaje 

zahrnují i části světa, kde je ozbrojený konflikt o vodní zdroje téměř vyloučen, jako je 

Evropa (spory o vodu v tomto regionu se mohou dostat na úroveň sporu mezi 

Slovenskem a Maďarskem ohledně vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros). Na druhé 

straně pro oblast Středního východu je voda jedním z komplexu možných zdrojů 

konfliktů. Zejména v regionu Blízkého východu, v povodí řeky Jordán, tvoří voda v 

kombinaci s dalšími faktory komplikaci pro mírové řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu jeden ze zdrojů nepokojů. Vzhledem k růstu populace v regionu 

kombinovaným s nerovnoměrným rozdělením vodních zdrojů může právě zde dojít k 

naplnění pesimistických (či realistických) předpovědí, mezi které patří války o vodní 

zdroje.

Turecko hraje v otázce vodních zdrojů na Středním východě jednu z klíčových 

rolí. V zájmu zajištění dostatečného přísunu vody do celého regionu vystoupilo na 

přelomu 80. a 90. let s ambiciozní iniciativou na vybudování tzv. „Peace Pipeline 

Project“, který měl dodávat vodu z řek Seyhan a Ceyhan přes celý Střední východ až do 

Jemenu. 25. března 2004 podepsalo Turecko s Izraelem dohodu o prodeji vody z řeky 

Manavgat do Izraele. Dohoda, která bývá označována „voda za zbraně“, protože část 

platby měla být hrazena dodávkou vojenského hardwaru pro tureckou armádu, byla 

nakonec počátkem roku 2006 odmítnuta izraelskou stranou. Stalo se tak těsně předtím, 

než měla vstoupit v platnost a pravděpodobným důvodem byla vysoká cena vody, která 

měla být dopravovaná tankery. V poslední době se ovšem zájem Izraele obnovuje, 

                                                
262 V roce 2007 bylo 95% procent zakázek v severním Iráku, o velikosti téměř 3 mld. USD, prováděno tureckými 
firmami. Mezi velké zakázky patří stavba letišť v Irbílu (350 mil. USD) a Sulajmáníji (300 mil. USD), nebo stavba 
univerzity tamtéž  (260 mil. USD). Ochod realizovaný přes hraniční přechod Habur je významným  zdrojem příjmů 
pro regionální vládu.  Today´s Zaman. OYAK rides the gravy train in northern Iraq [online]. 9 July 2007 [cit. 11. 
května 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.todayszaman.com/ >
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tentokrát v podobě systému podmořských produkto/energovodů. Tímto způsobem by se 

mohla do Izraele přes Turecko dostat nejen voda, ale i ropa, zemní plyn a elektřina.265

Nejdůležitějším faktorem však je, že v Turecku pramení dva veletoky Středního 

východu – Eufrat a Tigris (turecky Fırat a Dicli). Společné povodí Eufratu a Tigridu se 

již v minulosti stalo předmětem několika kontroverzí. Již delší dobu vzbuzuje největší 

nevoli států na dolním toku (Irák a Sýrie) program turecké vlády Jihovýchodní 

anatolský projekt (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP), který je gigantickým a zároveň 

kontroverzním programem. Po úpravách, které vedly k většímu respektování 

ekologických faktorů, se GAP dostalo podpory od Rozvojového programu OSN (UNDP 

– United Nations Development Programme) jako rozvojovému projektu, jehož cílem je 

ekonomicky oživit velmi zaostalý jihovýchod Turecka. Má se zde vytvořit 3.5 milionu 

pracovních míst a v kontextu celého Turecka dojde ke zdvojnásobení plochy 

zavlažované zemědělské půdy. Následkem toho má být téměř ztrojnásobena produkce 

bavlny.266

Tento projekt se zcela zásadním způsobem dotýká povodí Eufrat-Tigris. Aby 

bylo možné dosáhnout požadované závlahy, plánuje Turecko na obou tocích postavit 22 

přehrad. Součástí projektu je rovněž výstavba 19 hydroelektráren. To zcela pochopitelně 

znepokojuje státy jež se nacházejí na dolním toku Eufratu a Tigridu – Sýrii (Eufrat) a 

Irák (Eufrat, Tigris). Podle odhadů by spuštění GAP v plném měřítku mohlo způsobit na 

toku Eufratu až 80% pokles průtoku v Iráku267, tedy na dolním toku povodí. Již dnes 

ztratí Eufrat při průtoku Sýrií vice než 40% průtoku a v Iráku toto číslo dosáhne 90%268, 

to znamená, že jen 10% z původního průtoku Eufratu ústí do Perského zálivu (zde po 

spojení s Tigris již jako součást Šat al-Arab). Ovšem kvantita vody, byť je to důležitý 

faktor, je jen jedním problémem, který obvykle znepokojuje státy na dolním toku 

mezinárodního povodí. Druhým aspektem je kvalita vody. U projektu jakým je GAP, 

zaměřeném na zemědělskou produkci, je nutno počítat i s nižší kvalitou vody 

způsobenou používáním hnojiv apod. Pěstování bavlny, které je v této oblasti rozšířené, 

                                                                                                                                              
263 Tato část je upraveným a doplněným textem autora.  THIM, M. Voda na Středním východě a role Turecka. 
[online]. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 7. dubna 2006 [cit. 11. května 2008]. Dostupný z WWW: 
<http://www.amo.cz/cz/vyzkumne_centrum/publikace/index.php?ID=&IDp=225&tema=clanky>
264 projekt Oregon State University, <http://www.transboundarywaters.orst.edu>.
265 Jamestown Foundation. Ankara Reassures Neighbors on Water Sharing. In Eurasia Daily Monitor [online]. Vol. 5, 
Issue 29, 14 February 2008 [cit. 5. května 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.jamestown.org/ >
266 Podrobněji viz ÇARKOĞLU, A; EDER, M., 2001, s. 41-71
267 NACHMANI, A., 2003, s. 9
268 Ibid., s. 10
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v tomto směru více zatěžuje životní prostředí. S podobným problémem se stejně jako 

Mezopotámie již několik desetiletí potýká povodí Syrdarji a Amudarji ve Střední Asii. 

Syrdarja pramení v Kyrgyzstánu, kde je z energetických důvodů předmětem regulace a 

pokračuje tokem do Ferganského údolí v Uzbekistánu. Zde je voda využívána právě k 

pěstování bavlny. Výsledkem je značně zredukované a znečištěné povodí, které se po 

překonání území Kazachstánu vlévá do Aralského jezera. Jelikož druhý přítok Aralu 

Amudarja je na tom podobně, výsledkem je ekologická katastrofa obrovských rozměrů.

Přestože situace na povodí Eufratu a Tigridu je potenciálně konfliktní, ozbrojený 

konflikt není v blízké budoucnosti pravděpodobný. Důvody jsou zřejmé: vnitřní 

nestabilita Iráku a izolovanost syrského režimu na jedné straně, vojenská síla a 

geopolitické postavení Turecka na straně druhé. Dokončení GAP nestojí prakticky nic v 

cestě, přesto by se turecká vláda měla vyhnout unilaterálnímu řešení. Právo státu 

zacházet s mezinárodním povodím na svém území podle své libosti (tzv. Harmonova 

doktrína) je nyní nahrazováno principem rozumného a rovného využívání vodních 

zdrojů. Jednání z pozice síly státu na horním toku sice neznamená pro Turecko akutní 

ohrožení, ale znamená, že povodí Eufratu a Tigridu bude i nadále zdrojem nestability, 

což může v konečném důsledku poškodit cíl GAP. Ve vztazích se Sýrií hrála voda roli 

katalyzátoru konfliktních syrsko-tureckých vztahů společně se sporem o oblast 

Hatay/Alexandretta/İskenderun a podporou PKK ze strany Sýrie. Od roku 1999 se 

vzájemné vztahy zlepšily, nicméně vysoká míra závislosti Sýrie269 na vodě pramenící v 

Turecku, což může společně s populačním boomem270 v regionu vrátit vzájemné vztahy 

do konfliktních mezí. Amikam Nachmani ukazuje převažující přístup v duchu 

Harmonovy doktríny v tureckých médiích a na základě výroků tureckých politiků: „ 

měli bychom mít jasno: voda Eufratu je naše a vzdáme se jen toho, co nebudeme 

potřebovat. Voda není nic, co můžeme jen tak nechat odtéct. My jsme ti šťastní na 

Středním východě…voda je tak důležitá jako ropa. Doba kdy Turecko začne prodávat 

vodu v lahvích na Střední východ, není daleko (deník Hürriyet – pozn. autora),“271

Nachmani dále pokračuje: „v soukromé konverzaci je možné slyšet i ostřejší výroky”oni 

mají ropu, my máme vodu, nechme je pít jejich ropu” bylo často slyšet v tureckých 

                                                
269 Míra závislosti je určená podílem obnovitelných vodních zdrojů pramenících mimo teritorium daného státu na 
celkovém objemu těchto vodních zdrojů. U Sýrie to je 80%, u Iráku 53%. Viz SALTIEL, 2006, s. 49
270 V roce 2050 bude předpokládaný počet obyvatel Turecka, Sýrie a Iráku (v závorce stav z roku 2005) následující: 
Turecko 101 280 000 (73 193 000), Sýrie 35 935 000 (19 043 000) a Irák 63 693 000 (28 807 000). S odvoláním na 
údaje OSN viz SALTIEL, 2006, s. 40
271 NACHMANI, 2003, s. 10
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politických kruzích“272 Část politických a bezpečnostních elit si však je vědoma, že 

bude-li držet Turecko “ruku na kohoutku”, může tím vyprovokovat akci svých sousedů. 

„Pokud vezmeme v úvahu fakt, že Turecko má nejčistší vodní zdroje v region (…) vážný 

nedostatkek vody, kterému čelí země jako Izrael, Sýrie a Irák, se může stat hrozbou pro 

Turecko.“273 Pesimistické scénáře však pomíjejí okolnost, že v blízké budoucnosti se 

může technologie desalinace mořské vody stat natolik dostupnou díky novým 

technologiím, že mořská voda bude moci představovat adekvátní alternativu vodě z 

povodí Eufrat a Tigris.

4. 2. 2 Turecko a postsovětský prostor

V části věnované úloze Turecka v postsovětském prostoru je z geopolitického 

hlediska nejzajímavější role Turecka v energetické politice, tzn. role 

centra/křižovatky274 na cestě ropy a zemního plynu od zdroje (Rusko, region 

Kaspického moře, Irán) ke koncovým zákazníkům (převážně země EU, ale do budoucna 

např. i Izrael – viz pozn. č. 264). Nejdříve je však nutné představit alespoň v základních 

obrysech úmysly Turecka stát se klíčovým aktérem ve Střední Asii a příčiny relativního 

neúspěchu jeho snah. Pozice Turecka na Kavkaze je rovněž důležitá právě pro ambice 

Turecka stát se centrem energetické přepravy. Rovněž je nutné představit základní 

faktory, které brání či naopak umožňují zásadní reorientaci Turecka směrem 

k eurasijskémi prostoru, tj. k nějaké formě strategického partnerství s Ruskem.

Energetika však bude společným tématem pro celou část věnovanou 

postsovětskému prostoru z následujících důvodů:

 Velké ambice, které vzhledem k předpokládanému mocenskému vakuu 

ve Střední Asii Turecko mělo, se relativně rychle dostaly 

z pragmatických důvodů na úroveň vědomí si vlastních možností. 

Výsledkem byla racionalizace vztahů s postsovětskými turkickými 

republikami, která se materializuje právě v energetické politice;

                                                
272 NACHMANI, 2003, s. 10
273 Jamestown Foundation. Ankara Reassures Neighbors on Water Sharing. In Eurasia Daily Monitor [online]. Vol. 5, 
Issue 29, 14 February 2008 [cit. 5. května 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.jamestown.org/ >
274 V češtině neexistuje přesný ekvivalent spojení „energy hub“
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 situace na Jižním Kavkaze je vlivem etnopolitických konfliktů od 

počátku 90. let zakonzervována, tento stav však do jisté míry a poněkud 

paradoxně usnadnil napojení Turecka na kaspickou ropu a zemní plyn.

V rámci jednotlivých podkapitol bude věnován prostor následujícím tématům:

 Faktorům, které vedly k relativně rychlému přehodnocení ambicí 

Turecka ve Střední Asii;

 rámcový vývoj rusko-tureckých vztahů po skončení studené války;

 vývoj na Jižním Kavkaze s důrazem na geopolitické důsledky plynoucí 

z nevyřešeného konfliktu o Náhorní Karabach;

 role Turecka ve „velké hře“275 o nerostné bohatství Kaspického moře a 

Střední Asie.

V případě problematiky Turecka a postsovětského prostoru se zcela jistě nejedná o 

vyčerpávající výčet, nicméně vybrané oblasti jsou ty nejdůležitější z hlediska zaměření 

této práce. 

Ještě než přistoupíme k výše uvedeným oblastem, je nutné stručně definovat termín 

(pan)turkismus.

 panturkismus lze definovat jako úsilí o kulturní a politickou jednotu 

všech turkických národů pod vedením jednoho z nich, turkismus je pak 

jeho „mírnější“ variantou, směrem, který by v budoucnu mohl vést k více 

či méně volné integraci turkických států.276

(i) Střední Asie: deziluze (pan)turkismu 

Konec studené války a rozpad SSSR způsobil mezi tureckými politickými 

elitami pocit ztráty důležitosti Turecka a pasivitu na samém počátku tohoto procesu.277

Tento pocit byl však brzy nahrazen vědomím si nových možností, které tato změna 

přinesla. Celkem přirozeně se pozornost obrátila k turkickým národům ve Střední Asii a 

na Jižním Kavkaze. Turecko poměrně rychle prezentovalo ideu „turkického 

                                                
275 K termínu “velká hra” viz RYBÁŘ, 2005, s. 31-34
276 K vývoji panturkismu a turkismu viz SOULEIMANOV, 2002
277 ROBINS, 2003, s. 11-15
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Commonwealthu“, tedy volnému spojení všech turkických národů.278 Stejně jako 

v případě turecké účasti na intervecni proti Iráku, hrál významnou roli v tomto úsilí 

prezident Özal. Turecko bylo rovněž běžně prezentováno jako vzor pro nově vzniklé 

středoasijské republiky.279 Vrcholem ambicí Turecka se stal Turkický summit v Ankaře, 

30. -31. října 1992. Özal na summitu vystoupil s ambiciózním plánem,280 který však byl 

poměrně chladně přijat ostatními účastníky. Prezident Kazachstánu Nazarbájev odmítl 

účast na jakékoli regionální spolupráci na etnickém či jazykovém základě, což by 

vyloučilo z účasti Rusko.281 O „úspěchu“ summitu svědčí fakt, že jeho konání bylo o 

rok později odloženo, stejně tak jako pokus o jeho svolání do Baku v roce 1994.282

Larrabee a Lesser identifikují následující důvody, které od počátku limitovaly 

turecké úsilí:283

 Turecko nebylo dostatečně ekonomicky silné, aby mohlo adekvátně 

podpořit to, co deklarovalo. Hospodářská spolupráce se nerozvinula tak 

rychle jak Turecko čekalo;

 „turecký model“ s důrazem na demokracii, sekularismus a tržní 

ekonomiku podle obou autorů nenašel příliš nadšenou odezvu mezi 

elitami středoasijských státu, z nichž většina patří mezi bývalé sovětské 

kádry;284

 turečtí politici měli zpočátku tendenci působit v roli opatrovníků nově 

nezávislých státu, při špatném porozumění situace v regionu. Elity těchto 

zemí nejevili v žádném případě zájem nahradit mocenskou kontrolu 

SSSR dominancí Turecka;

 další překážkou byl pochopitelně vnitropolitický vývoj v Turecku, 

zejména ekonomické problémy, vládní nestabilita v období po Özalově 

smrti a eskalující konflikt s vlastní kurdskou menšinou, to vše odvádělo 

                                                
278 HALE, 2002, s. 291
279 ROBINS, 2003, s. 284; HALE, 2002, s. 291
280 SOULEIMANOV, SVOBODA, 2007, s. 235
281 HALE, Ibid.
282 ROBINS, 2003, 288
283 LARRABEE, LESSER, 2003, s. 100-102
284 S vyzněním tohoto bodu lze souhlasit, středoasijské státy však mají problém hlavně s demokratickým deficitem a 
ochotou otevřít své hospodářství, nikoli se sekularismem jako takovým.
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pozornost a finanční prostředky, které by mohlo Turecko investovat ve 

Střední Asii;

 oslabení ruského vlivu se nakonec ukázalo jako dočasné.

Mezi další důvody se dá rovněž počítat vysoká míra rusifikace, dědictví více než 

stoleté kontroly oblasti Moskvou. Robert Olson rovněž poukazuje na slabou znalost 

reality Střední Asie, která stála za přehnaným očekáváním Ankary: „neznalost 

středoasijských států ze strany Turecka a jeho závislost na informacích od 

emigrantských skupin, obvykle nacionalistických a krajně pravicových, přispěla 

k přecenění síly panturkismu a solidarity s Tureckem v turkických republikách Střední 

Asie.“285

Největší odezvu tak z turkických národů nalezla Ankara v Ázerbájdžánu, když 

byl u moci prezident Abülfez Elčibej. Jeho silně proturecký byl pro Turecko však spíše 

problematický. Cornell k tomu uvádí: „Ve skutečnosti Elčibejovo nadšení pro „turecký 

model“ pro Ázerbájdžán, jeho sekularismus a silně protiiránský postoj mohly být až 

příliš proturecké na vkus Ankary, která se obávala, že úzké vazby s Elčibejovým 

Ázerbájdžánem – Elčibej byl údajně ochoten přijmout federaci s Tureckem – by mohly 

poškodit vztahy s Ruskem a Iránem.“286

Za úplný neúspěch se však turecké angažmá považovat nedá. Turecko se vzdalo 

větších mocenských ambicí, ale spolupráce se rozvijela intenzivně v kulturní a 

vzdělávací oblasti. Byla-li pro Turecko překážkou mj. rusifikace politických elit, nemusí 

tomu být za deset, dvacet let. Souleimanov k tomu uvádí: „ve středně- a dlouhodobé 

perspektivě lze očekávat další nárůst turkistických nálad, které jsou zde zjevné již dnes

(2002 – pozn. autora) (…) návrat desetitisíců kvalifikovaných kadrů – mládeže ze 

středoasijských republik studujících na univerzitách a vojenských akademiích Turecka -

a vyučovaných tedy v duchu klasického kemalistického paradigmatu, panujícího 

v tureckém vysokém školství, může v dohledné době nezanedbatelnou měrou ovlivnit 

společenské myšlení v těchto státech. Je totiž faktem, že ročně turecké univerzity a 

vojenské akademie absolvuje na 10.000 (!) studentů z turkických republik, kteří se za 

                                                
285 OLSON, 211
286 CORNELL, 1998, s. 60
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10-20 let budou aktivně podílet na formování intelektuální elity v mateřských 

zemích.“287

(ii) Jižní Kavkaz

Díky svému geopolitickému významu je Jižní Kavkaz rovněž průsečíkem řady 

vzájemně si konkurujících zájmů. Rusko je v regionu po krátkém intermezzu 

způsobeném rozpadem SSSR výrazně přítomno od poloviny 90. let. Surovinové 

bohatství Kaspického moře přilákalo USA a jako významní regionální aktéři vystupují 

také Írán a Turecko.

Jižní Kavkaz je zároveň regionem velmi problematickým. Ze tří států regionu se 

Arménie s Ázerbájdžánem nalézají kvůli sporu o Náhorní Karabach ve stavu „ani válka, 

ani mír.“ Případné obnovení konfliktu nelze za těchto podmínek vyloučit. Jedním z 

praktických, a pro Arménii zásadních dopadů je uzavřená hranice s Tureckem a 

Ázerbájdžánem. 

Pro Turecko je Jižní Kavkaz hlavně branou k energetickým surovinám 

Kaspického moře. Zároveň lze konstatovat, že mocensky bylo Turecko na Jižním 

Kavkaze úspěšnější než ve Střední Asii. Středoasijské republiky a Ázerbájdžán 

disponující ropou a zemním plynem potřebují Turecko, aby byly úspěšné ve své politice 

vyvažování vlivu Ruska v regionu. Jejich nejvýznamnějším prostředkem jsou suroviny, 

kterými disponují a je v zájmu těchto států diverzifikovat přepravní cesty, aby nebyly 

závislé na infrastrukuře z dob SSSR. Jednou z mála alternativních cest vede právě přes 

Jižní Kavkaz. V nové „velké hře“ tak nejsou jihokavkazské a středoasijské republiky jen 

pasivními aktéry. Jan Rybář k tomu dodává: „Jednotlivé postsovětské země regionu se 

v rámci těchto „her“ snaží také získat co největší nezávislost, která by je vymanila 

z vlivu Moskvy, a je tedy zřejmé, že oblast se stala místem střetu zájmů různých „hráčů“ 

s různými cíli, o něž se vedl po první desetiletí po rozpadu SSSR „boj na různých 

úrovních.“288

Dříve než se mohla rozhořet „bitva“ o surovinnové zdroje v Kaspiku, rozhořely 

se opravdové boje na Jižním Kavkaze. Etnopolitické konflikty, které sebou přinesl 

rozpad SSSR, zásahly všechny tři jihokavkazské státy: Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. 

                                                
287 SOULEIMANOV, 2002
288 RYBÁŘ, 2005, s. 17-18
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Turecka se nejvíce dotýkal konflikt v Náhorním Karabachu, který se v letech 1992-1994 

proměnil v regulérní válku mezi Arménií a Ázerbajdžánem o Armény kontrolovanou 

náhorní plošinu Náhorní Karabach.289 Tento konflikt měl přímé a dosud trvalé dopady 

na politiku Ankary na Jižním Kavkaze:

 následkem konfliktu zůstává uzavřená hranice mezi Arménií a 

Tureckem, Ankara odmítá normalizovat vztahy s Jerevanem, dokud 

nebude ukončena okupace ázerbájdžánského území, které přiléhá ke 

Karabachu a samotný konflikt nebude vyřešen v souladu se zachováním 

teritoriální celistvosti Ázerbájdžánu;

 Arménie dosud neodvolala nárok na území ve východním Turecku, 

když de facto vznesením tohoto nároku bylo rozhodnutí (tehdy ještě 

sovětské) Arménie, že neuznává hranici, která byla určena smlouvou 

mezi Ruskem a Tureckem v roce 1921.290

Celkově je nutné konstatovat, že Arménie je dnes rukojmím vojenského vítězství 

karabašských Arménů, kteří mají zásadní vliv i na vnitřní politiku Arménie.291 Kvůli

dvojité blokádě Turecka a Ázerbájdžánu, je Arménie vynechávána z regionálních 

projektů, z nichž nejdůležitější je ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan uvedený do provozu na 

jaře 2006.292 Patová situace tak byla nejpřínosnější pro Gruzii, která se po nesouhlasu 

USA, aby ropovod vedl přes území Iránu, stala jedinou možnou spojnicí na cestě 

ázerbájdžánské ropy a zemního plynu na cestě do Turecka. Emil Souleimanov a Karel 

Svoboda k politice Turecka na Jižním Kavkaze dodávají: „Počátky mezinárodních 

konzultací o těžbě a přepravě ázerbájdžánské ropy v první polovině 90. let ještě více 

přesvědčily Turky o nutnosti aktivace „východní“ politiky. Aby byl zajištěn přístup k 

regionu Kaspického moře, Ankara se rozhodla soustředit především na jihokavkazský 

region. V první řadě to znamenalo, že měly být ustaveny partnerské vztahy s Gruzií a 

zaručena přízeň Ázerbájdžánu. Do značné míry právě na zahraničněpolitické orientaci 

ázerbájdžánského státu záviselo, zda se Turecku podaří stát se plnohodnotnýmhráčem 

ve „Velké hře“o nerostné bohatství Kaspického moře, ale i (v širším kontextu) přispět k 

                                                
289 Je mimo rámec této práce se tímto konfliktem zabývat podrobně, pro více informací o etnopolitických konfliktech 
v regionu viz CORNELL, 2003 a CORNELL 1998, v českém jazyce  
290 CORNELL, 1998, s. 65
291 Bývalý prezident a současný premiér Arménie Robert Kočarjan, byl prezidentem Republiky Náhorní Karabach 
(RNK) v letech 1994-1997, poté jeden rok premiérem Arménie a prezidentem Arménie byl v letech 1998-2008. Od 
dubna 2008 ho vystřídal Serž Sarkisjan, bývalý premiér, rovněž s minulostí z vedení RNK.
292 Ropovod obchází Arménii, místo, aby vedl přes její území, což by byla nejkratší cesta, viz obr. 48.
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uskutečnění vlastních představ o budoucnosti euroasijského regionu. I proto se Ankara 

postavila v náhorněkarabašském konfliktu přes počáteční váhání na stranu 

Ázerbajdžánu. Několikrát nejvyšší političtí představitelé Turecka pohrozili Jerevanu i 

ozbrojeným zásahem, nerezignuje-li na politiku okupace ázerbajdžánských území.“293

(iii) Kaspické moře: role Turecka v energetické politice a rusko-turecké vztahy

Vztahy s Ruskem hrály v 90. letech až do současnosti možná nejdůležitější roli 

v přehodnocení úmyslu Turecka hrát zásadní roli ve Střední Asii. Důvody byly zřejmě

ekonomické. Turecko bylo, zejména v období po skončení intervence proti Iráku až do 

částečného uvolnění sankcí (uvalených na Irák) v roce 1996, závislé na ropě z Ruska. 

Rusko se rovněž postupně stalo druhým největším obchodním partnerem Turecka a 

největším dodavatelem zemního plynu.294 V roce 1992 byl objem rusko-tureckého 

obchodu pětkrát větší než s Ázerbájdžánem a všemi státy Střední Asie dohromady.295

Marlène Laruelle glosuje vývoj rusko-tureckých vztahů od počátku 90. let do 

současnosti následujícím způsobem: „V 90. letech byly vztahy mezi Ruskem a Tureckem 

napjaté zejména kvůli geopolitické reorganizaci Eurasie, která následovala po rozpadu 

SSSR. Obě země vstoupily do přímé soutěže ve strategických zónách, jako jsou Kavkaz, 

Střední Asie a Balkán. Vztahy se však začaly zlepšovat po návštěvě ruského premiéra 

Viktora Černomyrdina v Ankaře v prosinci 1997, následována cestou tureckého 

premiéra Bülenta Ecevita do Moskvy v listopadu 1999 (…) veřejné uznání posilování 

rusko-tureckých vztahů bylo upevněno během návštěvy Vladimira Putina v Ankaře 

v prosinci 2004, která byla bezprostředně následována cestou premiéra Recepa Tayyipa 

Erdoğana v Moskvě v lednu 2005.“296 Rusko je na počátku roku 2008 největším 

importérem do Turecka, když velkou část dovozu tvoří objednávky zemního plynu.297

Marlène Laruelle se ve své studii zaměřuje právě na možnost užší kooperace 

mezi Moskvou a Ankarou. Společnou ideou partnerství mezi Ruskem a Tureckem (a 

                                                
293 SOULEIMANOV, SVOBODA, 2007, s. 236
294 LARRABEE, LESSER, 2003, s. 112
295 CORNELL, 1998, s. 64
296 LARUELLE, 2008, s. 3
297 Tisková zpráva Tureckého statistického institutu za březen 2008. Dokument je dostupný z WWW: 
<http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1967>.
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dalšími národy Eurasie) by mohl být „eurasianismus“ nebo „neoeurasianismus“.298

Společným jmenovatelem, který by mohl spojit Rusko a Turecko je mj. pocit ponížení, 

kterého se oběma zemím údajně dostává od Západu, v případě Turecka konkrétně od 

EU. Laruelle k tomu ovšem dodává „ (…) ruské a turecké protizápadní cítění299

neposkytuje dostatečný základ, na kterém by se dala vybudovat pevná strategická 

spolupráce (…) řada otázek zůstáva spíše problematická, např. ruská vojenská 

přítomnost na Kavkaze, problém Náhorního Karabachu, čečenský a kurdský 

separatismus, atd. Rusko a Turecko možna budou pokračovat ve spolupráci, ale také 

budou soupeřit v závislosti na jejich vlastním geopolitickém vývoji.“300 Igor Torbakov 

v této souvislosti upozorňuje na rozdílné motivy současných protizápadních nálad 

v obou zemích. Zatímco u Ankary jde o znepokojení z regionální politiky USA, 

zejména v souvislosti s invazí do Iráku a „kurdskou otázkou“, Moskva je ve vztahu 

k USA (a Západu jako takovému) ve stavu globální rivality, kde je konfrontace 

považována za neodvratitelnou.301 Turecko naproti tomu těží z politiky USA v jiných 

oblastech, jmenovitě v regionu Kaspického moře. Eurasianismus a jeho přesah mezi část 

tureckých elit je spíše jen důsledkem momentálního nesouladu, než dlouhodobou 

tendencí. Torbakov rovněž zmiňuje energetiku jako jednu z oblastí, kde se postoje obou 

zemí v jednotlivých oblastech doplňují, v konečných cílech se však rozcházejí. Rusko je 

pro Turecko, jak již bylo zmíněno, významný obchodní partner302, který dodává až dvě 

třetiny celkového objemu zemního plynu (následován Iránem a Ázerbájdžánem). 

Zatímco Turecko usiluje o roli transitního koridoru, který napojí Evropu na vytoužené 

zdroje v Kaspickém moři (a do budoucna je třeba počítat i s Iránem), „Rusko (…) se 

snaží o monopolizaci evropského trhu a monopolizaci exportu z Kaspiku.“303 Vezmeme-

li v úvahu důraz, který dává v současnosti Kreml na energetickou politiku304, zaměřenou 

právě na monopolizaci evropského trhu, prostřednictvím diverzifikace transportních 

cest, akvizicí stávajících produktovodů atd., je jasné, že rusko-turecké vztahy nemohou 

mít ambici stát se „strategickým partnerstvím.“

                                                
298 Eurasianismus je původně ruský koncept, jehož základní tezí je, že úloha Ruska leží v Asii. Jeho „neo“ varianta 
byly zformulována v 90. letech.  
299 V originále “anti-Westernism”
300 LARUELLE, 2008, s. 10
301 TORBAKOV, 2007, s. 10
302 Import do Turecka za první čtvrtletí roku 2008: 1. Rusko 2,483 mil. USD; 2. Německo 1,633 mil. USD; 3. Čína 
1,308 mil. USD; EU jako celek je však zdaleka největší dovozce do Turecka s bilancí 18,966 mil. USD. Tisková 
zpráva Tureckého statistického institutu za březen 2008. Dokument je dostupný z WWW: 
<http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1967>.
303 TORBAKOV, 2007, s. 7
304 Viz výrok Vladimira Putina: RYBÁŘ, 2005, s. 153
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Po rozpačitých 90. letech nabylo Turecko pro státy Střední Asie a Jižního 

Kavkazu význam, který stojí na silnějších základech, než idea turkismu. Tím základem 

je zájem států disponujících nerostným bohatstvím hledat alternativní trasy pro přepravu 

ropy a zemního plynu a vyrovnávat tím dominantní vliv Ruska v regionu. V tomto 

směru bylo klíčové zprovoznění ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan na jaře 2006 a 

plynovodu Baku-Tbilisi-Erzerum v prosinci téhož roku. Jednalo se o první 

produktovody napojené na Kaspické moře a obcházející ruské území. Iva Walterová a 

Ali Tekin k důležitosti těchto projektů dodávají: „Ačkoli některé ze zemí Kaspiku mají 

možnost exportu na východ a obejít tak Rusko, Turecko představuje možnou významnou 

cestu na západní trhy. Turecko má tudíž velký geopolitický význam pro Kaspický region. 

Některé z těchto zemí by měly být schopné získat větší zisk ze svých zdrojů a zároveň 

posílit svou stabilitu a nezávislost.“305 Pokud byl začátek milénia ve znamení boje o 

ropovod BTC, vede se dnes neméně důležitý souboj o projekt Nabucco, který má dovést 

plyn z Ázerbájdžánu (s perspektivou napojení na Kazachstán a Turkemnistán), přes 

Turecko dále přes Balkán na trhy západní Evropy. Stejně tak jako v případě BTC jsou 

Rusko a Turecko v pozici rivalů.306

4. 2. 3 Turecko a Evropská unie307,308

Evropská unie a Turecko jsou ve formálním vztahu od roku 1963, kdy se 

podpisem Ankarské dohody (vstoupila v platnost v roce 1964) stalo přidruženým 

členem Evropského hospodářského společenství. Dnes po více než čtyřiceti letech není 

otázka případného členství Turecka v EU vyřešena, ačkoli země střední a východní 

Evropy, které v době studené války stály na druhé straně železné opony, se mezitím 

staly právoplatnými členy unie. Nejenže není jasné, kdy Turecko do EU vstoupí, ale zda 

se tak vůbec stane. Perspektiva tureckého členství rozděluje veřejné mínění a politické 

elity napříč celou Unií. Studie vypracovaná dvěma španělskými politology, Antonii M. 

Ruiz-Jiménezovou a Josém I. Torreblancou, v jednom ze svých závěrů konstatuje: 

„Podpora tureckého členství je nejen nízká, ale také klesající. Zatímco kandidáti 

                                                
305 TEKIN, WALTEROVA, s. 88
306 Jeden z nejnovějších názorů na stav vzájemně si konkurujících projektů viz ŁOSKOT-STRACHOTA, 2008
307 Následující text je upravená a doplněná verze autorovy studie: THIM, 2008a
308 Pro rámcový pohled na nezpečnostní aspekty případného vstupu Turecka do EU viz SOULEIMANOV, 2006, s. 
298-313



Diplomová práce Geopolitický význam Turecka

111

členství ze západního Balkánu profitovali ze zvýšené podpory pro členství jako důsledek 

rozšíření z roku 2004, Turecko je v tomto směru výjimkou. Turecké členství se ukazuje 

být nejméně populární ze všech kandidátů.“309

Turecko poprvé požádalo o přidružené členství v Evropském hospodářském 

společenství (EHS) v roce 1959. O čtyři roky později dochází k podpisu Ankarské 

dohody, která z Turecka učinila přidruženého člena EHS. Po vojenském převratu a 

vládě armády v Turecku v letech 1980–83 dochází k ochlazení vztahů mezi EHS a 

Ankarou310. Původní cíl Ankarské dohody, kterým bylo vytvoření celní unie s EHS/EU, 

byl naplněn o více než třicet let později v roce 1995. Mezitím Turecko v roce 1987 

poprvé (a neúspěšně) žádalo o plné členství v EHS.311 Přesně o dekádu později se už 

hlásí do EU, ale opět je odmítnuto, ačkoli je uznáno jeho právo na členství v EU. 

Odmítnutí v roce 1997 je motivováno zejména vnitropolitickou nestabilitou, porušování 

mlidských práv a špatnou ekonomickou situací. Turecko odmítnutí velmi těžce neslo, 

zejména fakt, že byla dána přednost mj. i České republice, tedy skupině států, které 

patřily ještě deset let předtím do východního bloku.312

Zlom nastává o dva roky později, kdy je Turecku v Helsinkách přiznán statut 

kandidátské země. Finanční krize z let 1999 a 2001 zvrátily vyhlídky (i tak optimistické)

Turecka na začlenění do velkého rozšíření 2004-05. V roce 2002 vyhrává poprvé volby 

umírněně islamistická Strana spravedlnosti a pokroku (AKP) a sestavuje jednobarevnou 

vládu. Pokrok v přiblížení se kodaňským kritériím stanovující politické podmínky 

členství v EU a v legislativní rovině přibližování se acquis communautaire je natolik 

pozitivní, že je v prosinci 2004 na summitu EU v Bruselu rozhodnuto o zahájení 

přístupových rozhovorů v říjnu 2005. Důležitým faktorem byla i podpora pro Annanův 

plán, přestože byl nakonec kyperskými Řeky odmítnut. Na jaře 2005 podepisuje 

Turecko dodatkový protokol k celní unii mezi EU a Tureckem.

                                                
309 RUIZ-JIMENÉZ, TORREBLANCA, 2007, s. 23
310 Bylo tomu tak i po vojenských převratech v roce 1960 a 1971.
311 Je zajímavým faktem, že ve stejné době byla odmítnuta žádost Maroka na geografickém základě, tj. geografické 
nepříslušnosti k Evropě. Politická příslušnost Turecka k Evropě nebyla nikdy tímto způsobem  odmítnuta.
312 ROBINS, 2003, s. 108-112



Diplomová práce Geopolitický význam Turecka

112

(i) Řecko: status Egejského moře

Řecko-turecké vztahy jsou zvláštní kapitolou. V meziválečném období obě 

strany poměrně rychle došly k usmíření po oboustranně vyčerpávající řecko-turecké 

válce 1920-22, když důvodem bylo z obou stran hledání bezpečnostních záruk. Vztahy 

se ovšem postupně začaly zhoršovat, čehož důvodem byl pochopitelně Kypr. Turecká 

invaze na Kypr přivedla obě země na pokraj války, nakonec však byl jedním 

z pozitivních důsledků turecké akce pád vojenského režimu, který v té době v Řecku 

vládl. Kromě Kypru je však ještě jeden závažný problém mezi Ankarou a Athénami. Je 

jím spor o Egejské moře, konkrétně o aplikaci Konvence o mořském právu (1982), která 

stanovuje 12 mílové pásmo od linie pobřeží jako součást teritoria daného státu. Řecko 

v květnu 1995 smlouvu ratifikovalo, Turecko nikoliv. V případě implementace tohoto 

pásma ze strany Řecka by se celých 71,5% Egejského moře stalo výsostným územím 

Řecka, přičemž Turecko by zahrnulo pouhých 8,8%.313 Ve hře ovšem není jen přístup 

z tureckých přístavů do Středozemního moře, ale rovněž možná ložiska ropy a zemního 

plynu. Celý problém je z turecké strany svázán se ztrátou Mosulu v roce 1926, oblasti 

bohaté na ropu. Harris k tomu uvádí: „Vliv geografie je rovněž viditelný na deficitu 

přírodních zdrojů…Pokud by Turci byli například schopní udržet Mosul… měli by již 

dlouho ekonomickou a finanční sílu na dosažení materiálních kritérií pro přijetí do EU. 

Jelikož tyto oblasti ztratilo, bylo Turecko méně schopné řešit opakované hospodářské 

krize.“ Harris dále pokračuje: „Ačkoliv Turci zůstali upřímní v odmítání imperiálních 

tužeb, pamatování ztráty těchto území stále ovlivňují zahraničně politické úvahy. To 

zčásti vysvětluje, proč jsou Turci tak neústupní v otázce Egejského moře s možnými 

ložisky ropy.“314 Ministerská předsedkyně Tansu Çillerová v souvislosti s Egejským 

mořem v roce 1994 prohlásila, že realizace 12 mílového pásma v Egejském moři ze 

strany Řecka bude Turecko brát jako casus belli.315 O dva roky později došlo málem 

k ozbrojenému konfliktu kvůli sporu o neobydlený ostrov Imia/Kardak. Přestože tyto 

sporu zůstávají nevyřešeny, vzájemné vztahy se od roku 1999 výrazně zlepšily. 

Impulsem byly ničivá zemětřesení v obou státech a následná vzájemná pomoc.

                                                
313 ROBINS, 2003, s. 115 (pozn. 40)
314 HARRIS, 2004, s. 259–260
315 ROBINS, 2003, s. 115
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(ii) Kypr

Současný stav je zakonzervováním stavu z období po 14. srpnu 1974, kdy 

turecká armáda získala kontrolu nad územím, které dnes tvoří mezinárodně neuznanou 

Severokyperskou tureckou republiku. Prezentování turecké přítomnosti na ostrově jako 

jednoznačně nelegální akt je však jen polovinou pravdy. Podle výkladu Garanční 

smlouvy z roku 1960 mezi Kyprem a třemi garanty (Turecko, Řecko, Velká Británie), 

konkrétně podle článku 4316, mohl garant po konzultaci s dalšími garanty zasáhnout za 

účelem navrácení situace na ostrově do souladu se smlouvou. Změna situace nastala 15. 

července, kdy byla civilní vláda na Kypru svržena vojenským převratem, 

podporovaným vojenskou juntou z Řecka. Do čela země se dostal Nikos Sampson 

podporovaný mj. teroristickou organizací EOKA-B. Konzultace s řeckou vládou byla 

nemožná a Britové se rozhodli (společné stanovisko měly i USA a SSSR) tureckou akci 

tolerovat. Turecká invaze začala 20. července a její první fáze skončila o dva dny 

později. Potud byl turecký postup víceméně schvalován, navíc přímým důsledkem akce 

byl nejen pád Sampsona, ale rovněž i konec režimu „plukovnické junty“ v Řecku. De 

facto legitimní pozice Turecka vzala za své, když se rozhodlo, po neúspěšném jednání 

s nově nastolenou civilní kyperskou vládou, spustit druhou fázi vojenské akce. Postup 

tehdy skončil na hranicích, které nyní tvoří „zelenou linii“ mezi řeckou a tureckou částí 

Kypru hlídanou mísí OSN UNFICYP317. Severní Kypr vyhlásil nezávislost 15. listopadu 

1983, uznán však byl pouze Tureckem. Tento historický exkurs je nutný pro pochopení 

pozice Turecka, resp. na jakém základě je v Turecku vojenská přítomnost na Kypru 

považována za legitimní.

Situace na ostrově zůstala zakonzervována až do jara 2004. Po zhruba dvouletém 

vyjednávání a průběžném odmítání oběmi stranami sporu (Kyperskou republikou a 

Severním Kyprem) došlo v průběhu dubna 2004 k souhlasu s tzv. „Annanovým plánem“ 

znovusjednocení ostrova. Plán obsahoval bikomunální zřízení, které zaručovalo 

kyperským Turkům paritní zastoupení v horní komoře a minimálně jednu čtvrtinu hlasů 

v dolní komoře kyperského parlamentu. Zákony měly být přijímány se souhlasem obou 

                                                
316 text garanční smlouvy k dispozici na <http://teaching.law.cornell.edu/faculty/drwcasebook/docs/cyprus-
treaty_of_guarantee.pdf> [21. listopadu 2007]
317 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. Mise má 860 vojáků, 60 policistů a na 150 civilních zaměstnanců 
<http://www.unficyp.org/>. 
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komor prostou většinou a účastí jedné poloviny senátorů z obou komunit. Plán měl být 

přijat referendem v obou částech rozděleného ostrova 24. dubna 2004. Zatímco kyperští 

Turci plán přijali, kyperští Řekové ho odmítli. O týden později vstupuje Kypr do EU 

společně s dalšími devíti nováčky. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy ti kdo plán 

odmítli, jsou „odměněni“ členstvím v EU, zatímco kyperští Turci jsou za své ano 

„potrestáni“ pokračující izolací severní části ostrova. 

Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů 17. prosince 2004 bylo 

provázeno požadavkem rozšíření celní unie mezi EU a Tureckem na nově přistoupivší 

členy, včetně Kypru. To Ankara formálně učinila 29. července 2005 podepsáním 

dodatku k Ankarské smlouvě, ale zároveň trvala na tom, že to neznamená uznání 

Kyperské republiky.318 Splnění podmínky ze strany Turecka otevřelo cestu k zahájení 

přístupových rozhovorů 3. října 2005. Zatímco Turecko na jaře 2006 otevřelo a poté i 

uzavřelo zatím jedinou z 35 kapitol319, vše směřovalo ke střetu nad neplněním 

dodatkového protokolu k Ankarské smlouvě. Pravidelná hodnotící zpráva Evropské 

komise z 8. 11. 2006 mimo jiné konstatuje, že „Turecko zčásti neplní320 dodatkový 

protokol rozšiřující celní unii mezi Tureckem a Evropskými společenstvími na deset 

států, jež přistoupily 1. května 2004, který Turecko podepsalo v červenci 2005 a 

umožnilo tak zahájení přístupových rozhovorů“ a dále uvádí, že: „představitelé EU 

pravidelně upozorňovali tureckou vládu, že uvedení protokolu v platnost je právní 

závazek, který nesmí být spojován se situací turecké komunity na Kypru.“321 V praktické 

rovině se však oba problémy těžko oddělují. Yaşar Yakış, turecký ministr zahraničních 

věcí v letech 2002–2003, se v tomto duchu vyjádřil: „jsme si vědomi našich závazků 

(plynoucích z celní unie – pozn. autora) a budeme muset nést následky. Je tu však další 

závazek: když jsme byli EU požádáni, abychom povzbudili kyperské Turky, aby řekli 

„ano“322“, řekli jsme: co když budou volit „ano“ a kyperští Řekové „ne“? Odpověděli: 

nemějte strach, zmírníme ekonomická omezení pro Severní Kypr a svážeme kyperským 

Řekům ruce.“323 EU brzy po krachu Annanova plánu zveřejnila záměr uvolnit sumu 259 

mil. €, určených v roce 2002 pro kyperskou tureckou komunitu v případě sjednocení. 
                                                
318 Radio Free Europe/Radio Liberty. Turkey: Prime Minister Rules Out Immediate Recognition Of Cyprus [online]. 
27. červenec 2005 [cit. 25. listopadu 2007]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/07/00e38de9-5fe1-4d6c-8c02-bb7f86b57b13.html>
319 Aktuální stav viz Zastoupení Evropské komise v Ankaře: 
<http://www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye/Muzakereler,Muzakereler_Sayfalar.html?pageindex=3>
320 tj. neaplikuje ho na Kypr
321 European Commission, Turkey 2006 Progress Report, s. 24
322 Annanovu plánu (pozn. autora)
323 HUGHES, 2006, s. 6-7
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Nově přistoupivší Kypr však blokoval rozdělování prostředků až do února 2006, tedy 

s dvouletým zpožděním.324 To příliš nesvědčí o oddělenosti závazků plynoucích z celní 

unie a problémem rozděleného Kypru. Celý spor má dvě roviny. Na jedné straně má 

Unie plné právo požadovat plnění závazků, ke kterým se Turecko dobrovolně zavázalo, 

na straně druhé je třeba mít na paměti, že se dodržování celní unie stalo v květnu 2004 

součástí nevyřešeného konfliktu, ve kterém je EU stranou sporu z mnoha důvodů. Proto 

je nutné postupovat obezřetně, pokud je konečným cílem konflikt vyřešit. Chce-li EU 

plné dodržování celní unie, měla by sama plnit sliby, které se týkají uvolnění blokády 

severní části Kypru.

Krize prozatím vyvrcholila v prosinci 2006 na summitu EU v Helsinkách. Unie 

„potrestala“ Turecko za nedodržování závazků pozastavením rozhovorů v 8 kapitolách 

týkajících se přímo celní unie a odložením uzavření ostatních do té doby, než bude 

problém vyřešen. Z možných scénářů zahrnujících i úplné přerušení rozhovorů to pro 

Turecko byla přijatelnější varianta.

Přijetí Kypru do EU je faktem, který výrazně a trvale změnil formát procesu 

(snad) vedoucího ke sjednocení, a se kterým je nutno nadále počítat jako s klíčovým 

faktorem. Problematické je členství Kypru v EU zejména z následujících důvodů:

 EU se z pozorovatele sporu stala jeho součástí;

 zároveň má velmi omezené prostředky nátlaku na Kypr, zejména je-li 

problém vhodným důvodem k obstrukcím pro ty členské státy, které 

jsou v současnosti výrazně proti členství Turecka v EU;

 kyperští Turci se dostali do pozice slabšího partnera, zároveň ale 

pokračuje silná politická podpora ze strany Turecka. Tato kombinace 

nepřispívá k brzkému vyřešení sporu;

 politika EU, kdy rozdělený Kypr a dodržování celní unie ze strany 

Turecka byly dvě oddělené záležitosti, vzala za své;

                                                
324 Ibid.; dále rovněž International Crisis Group, 2007, s. 19
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 severokyperští Turci nejsou zastoupení (ani nemají možnost) 

v Evropském parlamentu, navzdory faktu, že EU považuje severní 

Kypr za legitimní součást Kyperské republiky.

Vzhledem k velké míře citlivosti sporu je bohužel nutné konstatovat, že v dubnu 

2004 byla promeškána historická šance ostrov znovusjednotit. Na rozdíl od období před 

rokem 2004 chybí výrazný vnější motivační prvek, kterým pro obě kyperské komunity 

bylo členství Kypru v EU a pro Turecko možnost zahájení rozhovorů o členství. 

Odmítavý postoj kypersko-řecké komunity zní oprávněně, vezmeme-li v úvahu, že 

navrhovaným federálním uspořádáním kyperští Řekové „ztratí“ část politické moci (obě 

komunity se stanou rovnoprávné ve smyslu zastoupení v klíčových institucích státu) na 

úkor „partnera“, který je početně menší a třikrát chudší.  Zároveň Turecko, které hraje a 

bude hrát zásadní úlohu v pozici kyperských Turků, které nemá vidinu blízkého 

členství, nemá ani vůli k zásadním ústupkům. Dokud však bude vstup Turecka do EU 

zásadní prioritou, bude trvat i podpora pro sjednocení Kypru, stane-li se tak na základě 

federálního uspořádání. Jinými slovy, ke sjednocení ostrova dojde nejpozději „den před“ 

vstupem Turecka do EU. Celý proces je však chůzí po laně. Vyžaduje příznivé politické 

podmínky na straně Kypru a konstruktivní přístup k přístupovým rozhovorům ze strany 

EU a Turecka, zároveň však nelze čekat, že Turecko Severní Kypr „prodá“ za své 

členství.

4.3 Shrnutí

Prvotním dojmem může být, že turbulentní 90. léta 20. století musely od základu 

otřást principy turecké zahraniční politiky. V porovnání s meziválečnými léty, která se 

vyznačovala pasivní zahraniční politikou, se nemohly neprojevit změny, které byly 

důsledkem konce studené války. Turecko chtě-nechtě muselo přiszpůsobit svou 

zahraniční politiku novým okolnostem, zároveň objevilo, že má volnější prostor 

k vlastní aktivitě, zejména na „znovuobjeveném“ Středním východě a do jisté míry 

neznámé Střední Asii. 

Při bližším pohledu však zjistíme, že se revoluce nekonala. Vztahům s EU 

dominovaly neshody nad stavem lidských práv, ale zároveň i relikt studené války –
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„kyperský problém“. Krize ve vzájemných vztazích však byly střídány opětovným 

navázáním důvěry a na konci roku 2004 by jen málokdo zpochybňoval tradiční 

prozápadní orientaci Turecka. Intervence v severním Iráku vypadají méně jako odklon 

od opatrné zahraniční politiky, pokud vezmeme v úvahu Národní pakt (Misak-í Millî), 

který představoval geopolitické „minimum“ odporu proti ujednáním smlouvy ze Sèvres.

Ostatně bylo to přesně v souladu s požadavky Národního paktu, když Turecko de facto

anektovalo Hatay, stav, který dodnes nebyl uznán ze strany Sýrie. I postoj vůči Iráku 

sebou nese prvky „kemalistické“ opatrnosti při výkonu zahraniční politiky. Přestože se 

jak před první, tak před druhou válkou v Perském zálivu, objevovaly hlasy po 

aktivnějším přístupu, který by mohl vést až k „opětovnému“ připojení mosulského 

vilájetu, nikdy nezískaly dostatečně silnou podporu. 

Výzvy, které před Turecko postavil rozpad SSSR, vedl ke snahám obnovit 

geopolitickou váhu Turecka. Ačkoli ambice stát se „patronem“ turkických národů 

selhaly na samotném počátku, nová „velká hra“, která se rozehrála v oblastech 

přiléhajících ke Kaspickému moři, přeformulovala geopolitický význam Turecka a 

určila mu mnohem aktivnější roli, než pasivního „jihovýchodního“ křídla NATO. 

Přestože geopolitické změny na východ a sever od tureckých hranic lze považovat za 

revoluční, protože prostor, který se pro Turecko otevřel, neměl v meziválečném obodbí 

precedens. I zde se projevila tradiční zdrženlivost, když v průběhu konfliktu o Náhorní 

Karabach nevyslalo Turecko armádu na pomoc etnicky spřízněnému Ázerbájdžánu, 

přestože veřejné mínění by tento krok přivítalo.

V následující, závěrečné, části této práce budou dány otázky položené v úvodu, 

týkající se perspektiv vývoje zahraniční politiky Turecka ve střednědobém termínu. 

V samotném závěru bude rovněž ověřena platnost hypotézy zformulované v úvodu této 

práce.
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Závěr: Geopolitické perspektivy Turecka

Jaký bude směr zahraniční politiky země s geografickou polohou, která ji činí 

součástí všech okolních regionů? Turecko je evropská země, je ovšem i součástí 

Středního východu a v neposlední řadě zasahuje, byť ne přímo geograficky, do Střední 

Asie. Turecká zahraniční politika směřovala tradičně, a v prvních desetiletích existence 

Turecka takřka bezvýhradně, směrem na západ. Evropa byla pro kemalistické Turecko 

kulturní a politický vzor. Toto směřování nabralo podobu takřka nezpochybitelného 

dogmatu. Jaký je ale stav po geopolitickém „velkém třesku“, jak lze v každém případě 

z perspektivy Turecka označit konec studené války? Závěr předchozí kapitoly lecos 

napověděl. 

Evropský směr zůstane i následujících letech hlavním, nikolik však 

dominantním, směrem turecké zahraniční politiky. Zároveň lze na základě vývoje od 

devadesátých let do současnosti vyslovit tezi, že se tento hlavní směr do jisté míry 

zbavuje podoby dogmatu, který měl do konce studené války. Důvody pro udržení 

prozápadní orientace Turecka jsou zejména následující:

 Evropa, respektive Evropská unie, zůstane nejstabilnějším sousedstvím 

Turecka a bude tedy přirozeně přitahovat jeho pozornost;

 Turecké hospodářství (nebylo to doposud explicitně zmíněno) je silně 

orientované na Evropu325, jakýkoli pokus radikálně přeorientovat 

politické směřováni země, by měl zákonitý dopad na ekonomickou 

situaci země;

 krize ve vzájemných vztazích se objevily v nedávné minulosti několikrát 

a zejména 90. léta nebyly nejlepším obdobím pro turecké aspirace stát se 

součástí EU. Krize však byla koncem devadesátých let zažehnána a léta 

1999-2005 patří mezi oboustranně produktivní období;

 samotná EU, přes veškerou rozpolcenost v postoji vůči tureckému 

členství, si je vědoma, že výzvy, které před ní leží v otázce energetické 

                                                
325 Podle údajů z prvního čtvrtletí roku 2008 je EU jako celek zdaleka největším vývozcem do Turecka a dovozcem 
tureckého zboží do Evropy, Turecko z celkového importu dováži ze zemí EU cca 40% celkového objemu, export do 
EU dělá 51% z celkového objemu.
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bezpečnosti, se budou snadněji řešit s Tureckem uvnitř, nebo alespoň co 

nejblíže EU;

Faktory, které mohou působit proti prozápadní orientaci Turecka:

 Turecko se nemůže stát členem EU, pokud nebude vyřešen „kyperský 

problém“. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně citlivé téma pro 

Ankaru, přilišný tlak na Turecko přistoupit na řešení, které by 

považovalo za jdoucí proti zájmu Ankary, nemluvě o ultimativních 

požadavcích, by mohl způsobit odklon z evropské cesty;

 podobný scénář může nastat i v případě, že EU nebude schopna dát 

Turecku jasnou odpověď v otázce jeho členství, odklon od Evropy by 

mohl nastat, pokud by se s rozšířením Turecka nepočítalo v rozpočtové 

perspektivě 2014-2021. Problém v tomto směru však není jen na straně 

plnění či neplnění přístupových kritérií, ale souvisí i s probíhající debatou 

o hranicích Evropy.

Faktory, které působí pozitivně, jsou však podle názoru autora silnější. Nejde ani 

tak o hodnotově orientovanou volbu, jako spíše o pragmatické posouzení jiných variant. 

Turecko nemá do jisté míry jinou volbu. Při jakémkoli jiném dominantním směru 

zahraniční politiky, by se Turecko muselo pustit do nejistého soupeření s regionálními 

rivaly, kterými by v takovém případě zcela jistě byly státy jako Rusko nebo Irán. Pokud 

jde o státy Střední Asie a Jižního Kavkazu, Turecko má pro ně význam země, která patří 

politicky k Západu. Turecko po studené válce již nemůže ignorovat dění na jih a východ 

od svých hranic, mj pro existency řady nevyřešených konfliktů. Konkrétní důvody, proč 

nebude Turecko celou svou kapacitou zahleděno na západ, jsou:

 Turecko musí sledovat vývoj v Iráku, zejména proto, že obavy z ohrožení 

teritoriální integrity Iráku nejsou neopodstatněné;

 vývoj v Iráku rovněž souvisí s ohrožením územní celistvosti samotného 

Turecka ze strany kurdského separatismu. PKK, která se jevila být 

definitivně poražena na konci devadesátých let, dokázala znova 

zmobilizovat síly, ačkoli již není stejnou hrozbou jako v první polovině 

90. let;
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 uklidnění vztahů se Sýrií nebude definitivní, dokud bude Sýrie klást 

nároky na Hatay a dokud nebude k oboustranné shodě vyřešeno sdílení 

vody z Eufratu;

 Kavkaz je oblastí, která umožnuje Turecku být v roli důležitého 

energetického uzlu, zároveň nelze ignorovat fakt, že žádný z konfliktů 

v oblasti nebyl vyřešen. Turecka se zejména táká konflikt o Náhorní 

Karabach, determinující vztahy s Arménií;

 konečně Rusko bude nadále důležitým partnerem a zároveň rivalem 

Turecka.

Tento a předchozí výčet ukazuje, že přes celkovou dynamičnost vývoje po 

studené válce, nebyl žádný z konfliktů, které se Turecka týkají a způsobují nejistotu 

politických elit země, uspokojivým způsobem vyřešen. Turecko se tak stále nachází 

v přechodové fázi mezi opatrností a troufáním si, mezi Atatürkem a Özalem. Definitivní 

odpověď na otázku budoucího směřování Turecka však nelze poskytnout. 

*   *   *

Hypotéza, jejíž platnost byla ověřována, zní: Přes významné změny geopolitické 

reality Turecka po skončení studené války nedošlo k zásadnímu přeformulování nástrojů 

a cílů turecké zahraniční politiky. Výzvy, kterým Turecko čelí, dosud vedly jen k dílčím 

změnám, v budoucnu však nelze vyloučit přeformulování samotných základů zahraniční 

politiky reflektující změnu geopolitického významu Turecka. Na základě informací 

předložených v kapitolách 3 a 4 lze konstatovat, že hypotéza byla ve své první části 

potvrzena. Na konkrétních příkladech bylo ukázáno, že stejně jako v meziválečném a 

válečném obodobí, byla turecká zahraniční politika vedena s opatrností, která je pro ni

typicka od založení Turecka v roce 1923. Na druhou část hypotézy nelze dát jasnou

odpověď, radikální přeformulování samotných základů zahraniční politiky nelze 

vyloučit, přesto se tato varianta jeví jako krajně nepravděpodobná.



Diplomová práce Geopolitický význam Turecka

121

Summary

Diploma thesis „Geopolitical importance of Turkey: opportunities and 

perspectives of Turkish foreign policy examines development of Turkish foreign policy 

since country´s establishment with the exception of Cold War period which has been 

excluded (with some exceptions) for its rather passive nature in regards to Turkey. First 

part of thesis offers development of Turkey´s geopolitical importance from the 

perspectives of main geopolitical theories/concepts: Mackinder´s Hertland, Spykman´s 

Rimland, Saul Cohen´s theory of geopolitical and geostrategic regions, Huntington´s 

thesis on Clash of Civilizations and Brzezinski´s Grand Chessboard. This chapter 

provides evolution Turkey´s image from outside and further examines its increasing 

importance. After analyzing Turkey from „outsiders“ point of view, next chapter deals 

with basic fundaments of Turkish foreign policy, i.e. Kemalism, Ottoman Empire 

heritage and influence of geographic location of Turkey. The main part of thesis consist 

of analysis of two periods of the evolution of Turkish Foreign Policy: 

 1923-1952: Period of development of basic principles of Turkish foreign 

policy;

 1990-2004: Period of challenges to those principles which were 

established in first period.

Hypothesis which has been verified throughout whole work is as follows: 

„Despite significant changes of Turkey´s geopolitical situation which has Turkey 

undergone during post-Cold War period basic principles of Turkish foreign policy has 

not changed. However, in future fundamental reformulation of those principles could 

not be excluded“. The outcome of the verification and analysis is that:

 first part has been verified since Turkish foreign policy is still mostly 

driven by caution which is one of the most important symptoms of 

Turkish foreing policy since its early times;

 however, second part has no clear answer, nevertheless total 

reformulation motivated by new geopolitical order in Turkey´s vicinity 

seems to be rather improbable.
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1. Obsah a cíl práce

Oblast Malé Asie byla vždy geopoliticky významnou oblastí. V době největšího 

rozmachu Osmanské říše bylo toto území centrem státu, který na západě měl 

hranice v těsném sousedství se Střední Evropou, na jihu zasahoval do oblasti 

Středního východu a na severu ovládal Kavkaz. Byl permanentní hrozbou pro 

evropské mocnosti a Rusko. S úpadkem osmanského státu v 19. století vzrostla 

snaha evropských států a Ruska proniknout do oblasti Balkánu, v případě 

Ruska i vytlačit Turky z Kavkazu a v neposlední řadě ovládnout Úžiny spojující 

Černé a Středozemní moře. Nejaktivněji si počínalo Rusko, které svedlo 

s Osmanskou říší několik vítězných válek, nicméně zejména úsilím Velké 

Británie, která měla hlavní zájem na rovnováze sil v Evropě, nedokázalo trvale 

proniknout na Balkán a ovládnout Bospor a Dardanely.  Počínaje rokem 1832, 

kdy získalo nezávislost Řecko a konče dvěmi balkánskými válkami (1912, 1913) 

bylo budoucí Turecko nakonec z Balkánu vytlačeno. První světová válka poté

znamená definitivní konec „nemocného muže Evropy“, jak byla v 19. století 

Osmanská říše nazývána. Roku 1923 vzniká Turecká republika pod vedením 

mladotureckého hnutí, v čele s Kemalem Atatűrkem, jako národní stát Turků, 

nehledě na velkou kurdskou menšinu na východě země (jiné významné 

etnikum, Arméni, bylo na území Turecka a dnešní Sýrie mladoturky vyhlazeno 

během jara a léta roku 1915 při jednom z největších zločinů 20. století). Kromě 

potvrzení ztrát před světovou válkou přišlo Turecko i o Kavkaz, Sýrii a další 

území.

V meziválečném období vedlo Turecko navenek pasivní politiku a zdálo 

se, že někdejší geopolitický význam oblasti je jen minulostí. Již v 30. letech 
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však Sovětský svaz zesílil úsilí získat kontrolu nad Úžinami a předzvěst 

poválečného dění se objevila v podobě snahy nacistického Německa získat 

Turecko na svou stranu a stejná snaha Spojenců o tureckou neutralitu. Při 

pohledu na situaci na frontách na přelomu let 1941/42 je jasné jak významný by 

bylo zásah Turecka do války ve prospěch Německa.

Přesunutí centra významu Turecka ze západní hranice na východní, 

zejména kontakt s Kavkazem, který je v této době pod kontrolou SSSR, se 

potvrdilo na začátku studené války. Snahy SSSR o získání Turecka na svou 

stranu (a paralelně podpora komunistickému povstání v Řecku, byť ne tak 

významná, aby nakonec uspělo a pokus o vyvolání nepokojů v severním Iránu 

prostřednictvím početné menšiny Ázerbajdžánců), staly na počátku 

zformulování tzv. „Trumanovy doktríny zadržování“ a vytvoření NATO, kterého 

se stalo Turecko členem. Po dobu existence bipolárního Světa bylo Turecko 

jedním z nejdůležitějších prvků obrany států NATO, když vázalo nikoli 

nevýznamné síly, které mohl SSSR použít k útoku na Západ.

Na začátku devadesátých let se zdálo, že význam Turecka opět 

poklesne. Pro evropskou bezpečnost už nemělo tu důležitost, když úhlavní 

nepřítel zeslábl a ztratil pozice. Naopak potenciálně konfliktní jižní a východní 

turecké hranice budily obavy z nutnosti angažování se v konfliktu, který by nebyl 

v souladu se smyslem NATO. Se zdánlivým poklesem zajímavosti Turecka pro 

Evropu, přišly ovšem možnosti Turecka vést vlastní aktivní politiku v oblasti 

Kavkazu, Kaspického moře a Střední Asie, která se vymanila z vlivu SSSR 

(resp. Ruské federace). Kulturní spřízněnost s turkickými národy v nově 

nezávislých státech a zároveň zvláštní geopolitický význam těchto oblastí díky 

nalezištím ropy a zemního plynu, které budí kromě lokálních mocností (vedle 

Turecka také Iránu a Ruska jako oslabené světové velmoci) také zájem jediné 

současně globální mocnosti USA, zároveň významného spojence Turecka.

Význam Turecka nebyl nepovšimnut ve dvou významných geopolitických 

pracích a to Velké šachovnice od Zbigniewa Brzezinského a Střetu civilizací od 

Samuela P. Huntingtona. Brzezinski Turecku kromě role významného 

geopolitického ohniska přisuzuje také roli omezeného geostrategického hráče a 

to právě s možností aktivní geopolitiky na Kavkaze a Střední Asii. Huntington si 

všímá zase pozice Turecka jako potenciální konfliktní hraniční zemi na pomezí 

dvou kultur – západní a islámské. Turecko může být postaveno před volbu, zda 
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se rozhodne následovat současnou politiku, která deklaruje rozhodnutí stát se 

členem Evropské unie, což ovšem bude znamenat, že se bude muset zabývat 

otázkami, které dosud zásadně odmítalo, zejména postavení Kurdů a otázka 

Kypru, nebo se ztotožní s islámskou identitou svého obyvatelstva a svou 

pozornost zaměří na „souvěrce“ na jihu, což se může stát v důsledku 

zdlouhavého přístupového jednání nebo dokonce odmítnutí Turecka ze strany 

Evropy. Obě varianty jsou slučitelné s tureckým aktivismem na východě svých 

hranic. Novou dimenzi dodalo geopolitickému postavení Turecka 11. září 2001 

a v jeho důsledku změna v globální bezpečnostní situaci, která má 

v současnosti praktické dopady v oblastech k Turecku přiléhajících, zejména 

rozmístění sil USA v Afghánistánu a Iráku a vcelku reálná hrozba de facto 

kurdského státu na severu Iráku.

Dají se tedy formulovat 4 základní geopolitické možnosti Turecka:

1. Orientace Turecka na Evropu a následný vstup do EU – tato možnost 

předpokládá řešit kromě hospodářských problémů i politické podmínky pro 

vstup do EU. Tato možnost je nejen vázána na ochotu Turecka, ale rovněž i na 

ochotu křesťanských států EU přijmout muslimský stát a uvědomění si 

geopolitických důsledku posunutí politických hranic Evropy na Kavkaz (jehož 

státy projevují rovněž ochotu integrovat se) a ke Střední Asii.

2. Rozhodnutí na základě kulturní identity – tato varianta je reálná v případě 

odmítnutí ze strany EU nebo neochoty čekat dlouhé období, mluví se o 

horizontu 15 let, integračního procesu. Hlavní vnitřní překážkou této alternativy 

je turecká armáda, naopak pro by mohl být nárůst vlivu islamistických stran. 

Vnější překážkou je významné strategické spojenectví s Izraelem a nedůvěra 

islámských režimů vzhledem k Turecku. Při volbě této alternativy by Turecko 

mělo pravděpodobně ambice posílit své postavení regionální velmoci, jako 

nejsilnějšího islámského státu v oblasti.

3. Turecký aktivismus – není v zásadním rozporu ani s proevpropsko ani 

proislámskou orientací Turecka. Je to proces, který může působit v kombinaci 

s ostatními alternativami.

4. Možnost „status quo 2000“ – tedy hypotetická možnost, nicméně některé její 

aspekty můžou být tureckou politickou scénou sledovány jako východisko 
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z dilemat, ve kterých se Turecko nachází. Tato alternativa zejména obsahuje 

zachování „zvláštních vztahů“ s EU a strategického spojenectví s USA a úsilí o 

zachování stavu na jižních a jihovýchodních hranicích Turecka z období před 

11. zářím 2001, respektive obsazením Iráku. Opět není v rozporu se 

samostatnou tureckou politikou na Kavkaze a ve Střední Asii

První část práce se zaměří na tři příklady geopolitického významu Turecka 

v období po První světové válce do konce devadesátých let. Druhá část se 

zaměří na vývoj v 90. letech až k dnešnímu stavu. Konkrétně to bude vývoj 

vztahů s nově nezávislými státy Kavkazu a Střední Asie, soupeření o kaspickou 

ropu s regionálními rivaly a vztahy s „Evropou“. Hlavní část práce se zaměří na 

analýzu čtyř výše zmíněných východisek.

Cílem práce bude na základě této analýzy určit „ideální“ model, kterým 

by se po zvážení možností mohlo Turecko řídit, ať už to bude jedna z variant 

nebo jejich kombinace.

2. Předpokládaná struktura práce

1. Úvod

2. Příklady geopolitického významu Turecka ve 20. století

Spor o Úžiny

Turecko v letech 1941-1945

Trumanova doktrína a vstup do NATO

3. Postbipolární svět – 90. léta 20. století

Postavení Turecka po konci studené války

Válka v Zálivu

Počátek tureckého aktivismu a „Great game“ o kaspickou ropu

Vztahy s Gruzií

Vztahy s Arménií

Vztahy s Ázerbajdžánem

Geopolitické možnosti ve střední Asii

Vztahy s regionálními rivaly
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Irán

Sýrie

Rusko

Vztahy s USA a Irák

Vztahy s EU

Kyperská a Kurdská otázka

4. Geopolitické možnosti a perspektivy Turecka

Evropská integrace

Kulturní identita jako geopolitický faktor

Perspektivy aktivní „východní“ geopolitiky Turecka

„Status quo 2000“ alternativa – možné východisko?

5. „Ideální“ model pro Turecko

6. Závěr

Dodatek: Nové teoretické přístupy v geopolitice
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