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Abstrakt 

P edkládaná práce se zabývá p eshraniční dynamikou dvou region , a to ůmbazonie a 

Biafry, které se nachází v Republice Kamerun a Nigerijské Federativní republice, kdy 

zkoumané regiony sdílí společnou hranici. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda je možné 

o t chto regionech hovo it jako o transhraničním regionu, v n mž státní hranice netvo í 

linii diskontinuity. V práci dochází ke konceptualizaci pojmu transhraniční region 

prost ednictvím osmi strukturálních úrovní a následné operacionalizaci ve sv tle 

fenomén  současného poznání o problematice státu, regionu a transhraničních vazeb 

v Subsaharské ůfrice. Práce p ichází se zjišt ním, že metafora nefunkčního státu existuje 

i ve verzi aplikovatelné na transhraniční region, a to v podob  tzv. stínového regionu, 

který má svou specifickou dynamiku a strukturu, jež vyžaduje další zkoumání. 

 

Abstract 

The submitted thesis focuses on the cross-border dynamics of two regions with a shared 

border, namely Ambazonia and Biafra, which are located in the Republic of Cameroon 

and the Federal Republic of Nigeria. The main aim of the thesis was to find out if it is 

possible to mark these two regions as a cross-border region where the border does not 

create the line of discontinuity. The author makes a conceptualization of the term “cross-

border region” through eight structural levels and consequent operationalization in the 

light of phenomena of current knowledge about problematics of state, region and cross-

border bonds in Sub-Saharan Africa. The thesis concludes that the metaphor of 

dysfunctional state exists also in a version applicable to a cross-border region, in form of 

a so-called shadow region, which has its specific dynamics and structure, with both 

specifics requiring further research. 
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ůčkoli suverénní státy v subsaharské ůfrice existují, tak se jedná o nep irozenou 

jednotku, která p išla až s Evropany na konci 1ř. století. D ív jší legitimita vládc  byla 

založena na neteritoriální legitimit  bez existující periferie. Vytvo ení um lých stát  a 

všeobecné p ijetí pravidla „kdo ovládá hlavní m sto, spravuje zemi“ následn  mohla 

africké lídry vést k p esv dčení, že držení geografické periferie stát  m že být 

nevýhodné. Vytyčení liniových hranic de facto už z Berlínské konference roku 1ŘŘ4, pak 

častokráte vede skrze oblasti s podobnou strukturou, které by v p ípad  Evropy tvo ily 

jeden národní stát. Vzhledem ke struktu e obyvatelstva je možné se domnívat, že jedním 

z nich je i region podél eky Cross, která se nachází na území mezi Nigérií a Kamerunem. 

Pob ežní regiony Guinejského zálivu Biafra a ůmbazonia na hranicích mezi Federativní 

republikou Nigérie a republiky Kamerun mohou být oba označeny za státní periferii. Toto 

označení m že být v souladu s jejich polohou, ekonomickými interakcemi, dopravním 

spojením či etnickou strukturou v či centru. Navzdory tomu, že státy subsaharské ůfriky 

historicky nebyly schopné kontrolovat své periferie, tak práv  s právem legitimace v 

souladu s držením hlavního m sta mohlo být mnohem jednodušší integrovat periferie jako 

součást státního celku. Tato p íležitost nebyla využita a mnohem více se zdá, že tyto 

regiony Ěusilující v 70. letech o jistý autonomní status či dokonce o secesiě byly a nadále 

jsou z centra d ní Ěekonomického, politickéhoě spíše vylučovány. Vzhledem k ad  

vzájemných podobností navzdory státní hranici je otázkou, zda jsou tyto regiony schopné 

do budoucna spolupracovat a utvo it tak vlastní jádrovou oblast nezávisle na centrálních 

vládách svých stát  a díky ní se zapojit Ěnejeně do sv tového obchodu. 

 

P edpokládaný cíl:  
Za prvé je cílem práce vyrovnat se s europocentrickým a státocentrickým pohledem na 

subsaharskou ůfriku v souladu s prioritním zam ením na transhraniční region. Za druhé 

by se práce m la zam it na africký nacionalismus, projekci státní moci nad oblastí 

spravovanou z centra, a to prost ednictvím p ti strukturálních prostor  Ěfyzického, 

politického, vojenského, ekonomického a kulturníhoě a následn  jejich vzájemného 

holistického Ěkomplexníhoě modelování. V neposlední ad  bych rád vytvo il politické 

predikce dalšího vývoje regionu. Za d ležit jší než pouhou interpretaci region  Biafry a 

Ambazonie považuji explanaci v současné dob  málo popsaného útvaru v politické 

geografii, tj. transhraničního regionu. Jeho znalost i v rámci evropské perspektivy je 

pom rn  malá, dalo by se pak íci, že v mimoevropských regionech jeho výzkum spíše 



   

neexistuje, ačkoli ada etnik byla vinou evropských kolonizátor  rozd lena do více stát  

a jeho výzkum by tak mohl být žádoucí.  

 

Metodologie práce:  
Diplomová práce bude psána metodou komplexního geopolitického modelování G. 

Dussoa. Ta zahrnuje práci s p ti strukturálními stupni, které mohou být ve zkratce 

popsány jako 1ě fyzická geografie, 2ě politická geografie, 3ě vojenský a bezpečnostní 

prostor, 4ě ekonomická geografie a 5ě kulturní či subjektivní geografie. T chto p t stupň  

bude popsáno strukturálními p ístupy, které budou následn  komparovány k vytvo ení 

holistické modelace vydefinovaného regionu. P edem definovaným makrospektivním 

regionem budou dva kamerunské regiony ĚNorthwest a Southwestě a 10 federativních 

nigerijských stát  ĚBayelsa, Rivers, Imo, ůnambra, Enugu, Abia, Ebonyi, Akwa Ibom a 

Cross Riverě. Zároveň je nutné vzít v potaz geopolitické a geoekonomické vztahy t chto 

region  sm rem k centr m daných zemí v podob  Douly a Yaounde v p ípad  Kamerunu 

či ůbuji a Lagosu v p ípad  Nigérie.  

 

Shrnu-li tedy metodologii práce, tak se z ontologického hlediska jedná o kombinaci 

strukturálního a holistického p ístupu dle Dussoova systematického modelování v 

geopolitice. Epistomologie je pak interpretací p ti strukturálních úrovní s holistickou 

Ěkomplexníě explanací p ípadové studie definované makrospektivní metodou na 

potenciáln  transhraničním regionu mezi Kamerunem a Nigérií. Z hlediska strukturálních 

p ístup  pak bude každá úroveň ešena v souladu s metodami, které pomohou zjistit 

p edpokládané prom nné definující zkoumaný transhraniční region a jeho spojení s 

centrem.  

 

Základní charakteristika tématu:  

V pr b hu kolonizace a následné dekolonizace tj. od roku 1ŘŘ4 byly na území celého 

afrického kontinentu kolonizátory stanoveny hranice, které nerespektovaly p edchozí 

legitimitu vládc  afrických impérií založenou na neúzemn  koncentrované vlád  nad 

obyvatelstvem. Lidé byli schopni se dostat z vlivu svého vládce mnohem jednodušeji 

zkrátka tím, že dané území opustili. Se stanovením pevných hranic a rozd lením celé 

Afriky mezi koloniální mocnosti se celá situace stala komplikovan jší.  

 

Bývalý Britský Kamerun Ěůmbazoniaě se zdá být zvláštním regionem Kamerunu 

p edevším díky jazyku. Zatímco ůmbazonia je anglofonní oblastí, zbytek Kamerunu 



   

včetn  hlavního m sta a hlavního ekonomického centra jsou frankofonní, což je 

nejvýznamn jší št pná linie kamerunské politiky. Na druhé stran  hranic se Biafra 

pokusila v roce 1ř67 o secesi, která byla krvav  potlačena centrální vládou. V současné 

dob  se tak regiony na obou stranách hranic mohou jevit z pohledu centrální vlády jako 

nestabilní. Hrozí v obou regionech separatistické, či secesionistické tendence v či 

centrální vlád ? Jsou oba regiony schopné ekonomicky spolupracovat a prosadit se v 

globální ekonomice nezávisle na svých státních centrech? Jaký význam a jakou strukturu 

má opozice v uvedených regionech či zda existují kulturní p edpoklady, které by vedly 

regiony k bližší politické a ekonomické interakci než se zbytkem svých zemí a v jaké 

mí e? Je funkční dopravní síť do centra, nebo t mito sm ry existují p irozené p ekážky 

bránící efektivní komunikaci? To jsou jen n které otázky, na které bych rád v diplomové 

práci našel odpov ď.  
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Úvod 
Dnešní obecn  zažitá p edstava, že historii a vývoj ůfriky determinovaly dva 

milníky, kterými byla léta1ŘŘ4 a 1ř60, je pravdivá jen zčásti. Tyto roky sice byly pro 

budoucnost významné, ale jako d ležit jší se ukázalo to, co po nich následovalo. 

Nap íklad naše p edstava, že se na Berlínské konferenci d lilo teritorium nebo že se 

národní státy po dekolonizaci nevyvíjely, jsou n kdy pravdivé jen zčásti, n kdy zcela 

zavád jící. V této práci bych proto rád osv tlil p edkoloniální, koloniální a postkoloniální 

dynamiku, která utvá ela a formovala politický region. Jako p íklad takové formativní 

dynamiky je možné uvést oblast kamerunsko-nigerijského pohraničí, jehož drobné výseči 

se bude v novat tato práce. Období historických zlom  obvykle vede ke snaze o hledání 

vlastní identity a k její projekci na daném teritoriu, a proto nám poslouží k hledání 

p eshraniční dynamiky, kdy bude možné dávat dv  oblasti do kontrastu či je p ípadn  

porovnávat. V roce 1ř60 vznikly mimo jiné dv  nové hraničící republiky – Nigérie a 

Kamerun, které sdílely více než jen společný rok vzniku. V rámci dlouhých hranic existují 

oblasti se sdílenými rysy – jako p íklad je možné uvést kamerunský region Adamawa; 

stejný název také nese na opačné stran  hranic nigerijský federální stát Adamawa. Tento 

stát je součástí bývalého Severního Britského Kamerunu a jako takový by dle B. Hnízda 

m l tvo it transhraniční region s Jižním Britským Kamerunem Ěůmbazonieě, avšak 

podobnosti mezi t mito dv ma regiony jsou spíše minimální. To je také d vod, proč se 

v roce 1ř60 obyvatelé Severního Britského Kamerunu rozhodli pro p ipojení k Nigérii, 

zatímco obyvatelé Jižního Britského Kamerunu k Francouzskému Kamerunu 

Hranice je dynamickým prvkem, kde dochází k dotyku dvou diskontinuit. Zároveň 

se jedná o oblast, která je v regionu subsaharské ůfriky nesmírn  dynamická, ačkoli 

nedochází k jejím p ímým zm nám p sobením politiky dvou stát . Pro pot eby zkoumání 

takové dynamiky jsem si vybral k výzkumu navzájem sousedící regiony Nigérie a 

Kamerunu, n kdy nazývané jako Biafra a ůmbazonie. Jsem si v dom, že názvy obou 

dvou oblastí mohou být r zné, nap íklad Jižní Britský Kamerun, ůnglofonní Kamerun či 

Státy Nigerijské delty. ůvšak názvy ůmbazonie a Biafra jsou nejkratším popisem 

zkoumaného regionu a zároveň názvem pro p ípadný separovaný nov  vzniklý státní 

útvar. Z toho d vodu budou oba tyto názvy používány jak pro zkoumanou oblast, tak pro 
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potenciální secesionistické entity. Oba tyto hraničící regiony sdílejí adu společných 

atribut . Krom  podobné etnické struktury se jedná o oblasti v rámci stát , které sdílejí 

periferní ekonomiku a zároveň separatistické tendence. Zkoumaný region byl tedy vybrán 

na základ  geografické proximace a na první pohled podobných znak . 

Hlavní ambicí této práce rozhodn  není do detail  popsat procesy, které se dnes 

v t chto regionech odehrávají, ale spíše redefinovat pojmy jako stát a transhraniční 

region pohledem komplexního modelování pro oblast subsaharské ůfriky a do této 

šablony posléze zasadit zkoumaný region. Z hlediska současného zpracování tématu 

dochází k výrazné disproporci zdroj . Zatímco Biafra je pom rn  dob e zmapovanou 

oblastí a snaha o separaci na konci 60. let znamená zhusta popsanou pasáž d jin sv tového 

významu, oblast ůmbazonie na druhé stran  hranice tolik zmapovanou není. Proto budou 

i rozdílné p ístupy ke zkoumání. Zatímco pro oblast na nigerijské stran  hranice bude 

pracováno p edevším s literaturou, oblast na kamerunské stran  bude zpracována 

využitím zúčastn ného pozorování. 

Bez znalosti kontextu teritoria jsem ve své bakalá ské práci nazval region 

ůmbazonie „trojským kon m“ Kamerunu pro integraci do západní ůfriky. S ohledem na 

nov  nabyté znalosti související s pobytem v daném regionu bych tuto variantu nyní 

mírnil a spíše bych se držel p vodního významu, kterým bylo, že hranice mezi anglofonní 

a frankofonní částí Kamerunu mohou tvo it p ed l mezi st ední a západní ůfrikou. 

P edešlá práce na širší geografickou oblast je také jedním z d vod  výb ru tématu. 

Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zda v rámci region  Biafry a ůmbazonie 

existují takové vazby a vztahy, aby bylo možné tvrdit, že se jedná o transhraniční region. 

Dalšími výzkumnými otázkami je: aě zda p ípadn  tvo ený transhraniční region je jako 

kompaktní celek součástí periferie stát  Nigérie a Kamerun a bě zda je šance, že by oba 

regiony byly schopné vytvo it společný nezávislý stát. Nutno podotknout, že ob  dv  

doplňující otázky jsou spíše metaforického a hypotetického charakteru. Metaforou je 

v tomto p ípad  myšlen také pojem vn jší periferie, který se objevuje již v názvu samotné 

práce. ůčkoli spojka „nebo“ v názvu odkazuje, že by vn jší periferie m la být v opozici 

k transhraničnímu regionu, v bec to tak být nemusí. Tato první doplňující výzkumná 

otázka je tedy pouze metaforická v kontextu toho, jak státy v subsaharské ůfrice fungují. 

Druhá a podobná doplňující výzkumná otázka je též skutečn  pouze velmi hypotetickým 

doplňkem celé práce. Jak totiž vyplývá z organizace ady současných stát  v Rovníkové 

ůfrice, tyto státy fungují v rámci jiné úrovn  legitimity. Je proto nasnad  se domnívat, že 

v rámci daného regionu by jako stát mohlo fungovat s trochou nadsázky tém  cokoli, co 
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by dokázalo získat mezinárodní uznání, což bude d sledn ji popsáno v kapitole o státech 

v subsaharské ůfrice. Jak je z vymezení výzkumných otázek vid t, klíčovou entitou pro 

naši práci jsou pojmy „transhraniční region“ a „stát,“ které vytvá ejí hlavní výzkumnou 

linii práce. Určit  se v tuto chvíli nabízí otázka, proč došlo v názvu práce k použití 

termínu, o kterém dop edu vím, že je metaforický a nebude s ním pracováno. Odpov dí 

je, že tento doplňující název pomáhá ospravedlnit dimenzi výzkumu o vazby regionu na 

politická a ekonomická centra svých zemí, která jsou pro ustanovení transhraničního 

regionu též d ležitá. Byla by proto škoda vazby na centrum opomenout, navzdory tomu, 

že s nimi samotná teorie o transhraničním regionu nepočítá. 

1 Základní metodologie práce 
V současné dob  platí obecný úzus, že politická geografie nemá samostatné 

metody práce. Stejn  tak neexistuje všeobecn  p ijímaná jednotná definice politické 

geografie a de facto každý problém, který politická geografie eší, se z principu stává 

interdisciplinární otázkou na hran  n kolika v d. ĚIŠTOK, 2004, s. 10) Takováto 

rozkročenost politické geografie a potažmo geopolitiky umožňuje vnímat sv t pom rn  

komplexn  a v novat se distribuci moci nap íč adou obor  Ěhistorie, ekonomie, 

politologie, antropologieě tím, že hodnotí tyto politické jev  na základ  prostorové 

lokalizace. Ětamtéž, s. 17) Politická geografie tak umožňuje vnímat komplexn jším 

pohledem, a to nejenom čist  politologickým prizmatem, ale díky celé škále metod z 

dalších obor  v celé ší i sociálních v d a sociální geografie, jíž n kdy bývá součástí. 

Ětamtéž, s. 14) ůčkoli je p ístup multioborový, nejv tší podíl oblasti zájmu politické 

geografie se nachází na pomezí mezi sociální v dou – politologií a p írodní v dou – 

sociální geografií; rozší ení na komplexní modelování francouzské geopolitické školy 

pak p idává další dimenze sociální v d. Jak nap íklad íká M. Romancov, politická 

geografie jako taková m že využívat p ístupy primárn  dvou v dních disciplín a nabízí 

nám tak jedinečnou možnost interpretace jev  sociálních v d optikou geografického 

výzkumu. (ROMANCOV, 2004, s. 404) Z této části tedy vyplývá, metodologie práce 

primárn  kombinuje sociální a p írodní v dy, ale zároveň i p ístupy používané v každém 

jednotlivém z obou obor . 

Navzdory maximální snaze o to nevnímat subsaharskou ůfriku europocentrickým 

pohledem se tomuto zkreslení nejsem schopen vyhnout. Je až s podivem, že už jen 

využíváním pojmu „subsaharská“ tento region dostávám do ve své podstat  pod ízené 

role jako n co, co se nachází „pod námi.“ Z tohoto d vodu bude v celé práci užíván pojem 
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„Rovníková ůfrika.“ Stejn  tak z d vodu potenciální inflace pojmu ůmbazonie a Biafra 

bude pro popis obou dvou dohromady užíván pojem „zkoumaný region.“ V p ípad  užití 

tohoto pojmu bude vždy myšlena regionální mikroškála. 

Metodologie p írodních v d pracuje p edevším s daty a prost edky pro jejich 

zpracování, jako jsou nap íklad vizualizace, Geografický informační systém ĚGISě či 

prostorové statistiky. V rámci sb ru dat je možné využít adu p ístup , a to v rozp tí od 

terénního výzkumu až po dálkový Ěplanetárníě pr zkum. (Rediscovering Geography 

Committee, 2004, s. 3) Bohužel v tšina t chto metod naráží na časová omezení a 

technické znalosti. Toto limitování by m lo být bráno v potaz, aby došlo k rozptýlení 

pochybností o nevyužití všech možných prost edk  výzkumu. V p ípad  této diplomové 

práce ani není cílem vyčerpat všechny možnosti sb ru dat pro výzkum daného tématu. 

V práci proto dojde p edevším k využití již zpracovaných a existujících primárních údaj , 

kterých ale není málo. Namátkou lze pracovat s již zpracovanými daty národních ú ad , 

nadnárodních organizací či soukromých společností. Jediným omezením na úvod se m že 

jevit, že n které údaje budou existovat pouze pro státní úrovn  Nigérie a Kamerunu. 

Možná neexistence dat v jednotlivých regionech m že být limitujícím faktorem, avšak dá 

se íci, že jejich absence pro výzkum nebude mít fatální d sledky. Naopak lze 

p edpokládat, že jejich občasná existence bude mít význam pro následnou geopolitickou 

interpretaci. 

Část vycházející z individuáln  sebraných dat byla získána formou zúčastn ného 

pozorování (Rediscovering Geography Committee, 2004, s. 51). Ve zkoumané oblasti 

jsem p i t ech dosavadních pobytech strávil více než p l roku, b hem nichž jsem se snažil 

být v kontaktu s n kterými obyvateli, které je možné označit jako opinion maker včetn  

n kolika starost . Ti byli vybráni na základ  kvótního výb ru, když klíčovou prom nnou 

byla p edchozí spolupráce s neziskovou organizací, v níž jsem pracoval. Díky tomuto 

p edpokladu bylo možné navázat s danými respondenty bližší vztahy a vést rozhovor na 

jiné než zcela formální úrovni. Výb r vzorku je tak Ěbohuželě pom rn  limitován na velmi 

omezený okruh potenciálních respondent . Druhou limitou je, že zmiňovaná data nebyla 

primárn  získána pro účel této diplomové práce, a v neposlední ad  možnost sb ru byla 

časov  omezena na období p ed počátkem psaní diplomové práce. Proto se získanými 

daty bude zacházeno s nejvyšší opatrností. Z výše popsaného je jisté, že takto získaná 

data nemohou tvo it základ diplomové práce, a proto budou využita jen k dokreslení 

celkové situace – n co jako pomyslná t ešnička na dortu. 
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Z hlediska škálování je volena kombinace r zných úrovní. ů to od mikro 

Ěregionálníě, p es státní až po globální s d razem na vzájemná propojení, a to nejen 

v rámci administrativních hranic, ale p edevším s p esahem p es administrativní hranice. 

První škálou budou zkoumané regiony, které jsou vybrány na základ  historické 

zkušenosti v brzkém postkoloniálním období formování současných afrických stát . 

Klíčové pro výb r zkoumaných historických region  je období šedesátých let, kdy došlo 

ke snaze o jednostrannou secesi ze strany Biafry, která byla krvav  potlačena. Toto 

období se n kdy nazývá jako Nigerijská občanská válka. Zároveň v této dob  dochází 

k federalizaci Kamerunu, která ale nemá dlouhého trvání, a Kamerun se roku 1ř72 stává 

centralizovaným státem. Zkoumaný region je tedy vymezen na základ  

europocentrických parametr  historických region , a to současných administrativních 

hranic region  Ěv p ípad  Kamerunuě či federativních/amalgamových stát  Ěv p ípad  

Nigérieě. Vzhledem k historickým okolnostem vzniku stát  v subsaharské ůfrice Ěvčetn  

nap . nevymezených hranic Biafryě anebo absence íší v p edkoloniálním období by 

jakékoli jiné vymezení bylo komplikované, ba tém  nemožné. Stejné vymezení je i 

v p ípad  státní úrovn , která zahrnuje p edevším fungování současných stát  Kamerunu 

a Nigérie, jejich politická a ekonomická centra a zároveň následné napojení na globální 

úroveň. Tato poslední zmín ná škála bude mít v celé práci nejmenší prostor a bude 

využívána pouze pro dokreslení globální situace oblasti. Zároveň ale bude pomáhat 

k nalezení odpov di na výzkumnou otázku týkající se napojení oblastí ůmbazonie a 

Biafry na globální trhy. 

Z hlediska p ístup  sociální geografie budou použity strukturální p ístupy ke 

geografickým úrovním a jejich následné holistické modelování. Jedná se o p ístup, který 

p ináší francouzská geopolitická škola jako systemické modelování. (DUSSOUY, 2010) 

(CSURGAI, 2009) Tento p ístup je používán s ohledem na v tší komplexnost a náročnost 

interpretovaných skutečností. Geopolitické modelování je založeno na popisném principu 

n kolika vzájemných úrovní, z nichž každá by sama o sob  m la být schopna poskytnout 

možnost interpretovat jevy odehrávající se na daném území. V úvodní metodologické 

části dojde k popisu této metody a její aplikaci na klíčový pojem, se kterými bude 

následn  pracováno, a to na transhraniční region. P ístup francouzské geopolitické školy 

bude aplikován na pojem transhraničního regionu, tak aby došlo k jeho (re)definici 

prost ednictvím strukturálních úrovní. V kapitole o úvodním vymezení pojm  se bude 

nacházet i vysv tlení pojmu „stát“ v kontextu regionu Rovníkové ůfriky. Tento pojem 
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totiž v daném geografickém kontextu funguje odlišn  a pro pochopení celé práce je 

vhodné takové fungování alespoň nastínit. 

Jelikož politická geografie pracuje s metodami p írodních i sociálních v d a práce 

je obhajována na kated e politologie, považuji zde za nutné vysv tlit časté užití popisných 

metod na úkor interpretace jev  či rozsáhlé kauzální explanace. Metodologie popisu spíše 

pat í do oblasti p írodních či historických v d, avšak v této práci není možné se vyhnout 

t mto p ístup m p edevším z toho d vodu, že ada dat, která jsou v práci užita, nejsou 

zpracována a pro další operacionalizaci je nutné tyto informace primárn  se adit do 

ucelených celk  a následn  popsat. Toto je také d vod, proč následná interpretace 

zaujímá d ležitou část, avšak z hlediska rozsahu netvo í nejv tší část diplomové práce. 

Tou z hlediska rozsahu nejužívan jší metodou práce je skutečn  popis. 

Po vymezení základních pojm  dojde na operacionalizaci a odpov ď na hlavní 

výzkumnou otázku. P ed touto částí práce nás ale čeká krátká popisná část založená na 

materiálech osmidílné ady o historii ůfriky pod patronací organizace UNESCO, na níž 

se krom  ady dalších autor  podílel nap íklad i významný český historik Ivan Hrbek. 

Tyto krátké kapitoly jsou do práce za azeny p edevším pro uvedení do problematiky 

daného regionu beze snahy využít jiné než popisné metody. Historická úroveň ale tvo í 

jednu ze strukturálních úrovních, se kterými bude pracováno, a proto i historická úroveň 

bude za azena do souvislostí. 

Z hlediska finálního výstupu bude použit popis strukturálních úrovní a následná 

interpretace, zda zkoumaný region je či není transhraničním regionem a zda se jedná o 

sdílenou periferii v rámci Nigérie a Kamerunu. 

V neposlední ad  je nutné se uv domit, že jakákoli geopolitická analýza je 

zákonit  zkreslující, a to p edevším s ohledem na odborné zázemí výzkumníka. 

Z hlediska počtu r zných prom nných je na uvážení výzkumníka, které zvolí a jakou jim 

bude p ikládat váhu. Zároveň podobný typ analýz je psán metodou, kterou p ední 

výzkumník afrického regionalismu Daniel Bach nazývá „metodou ledovce.“ ůby 

podobná analýza totiž dávala smysl, musí existovat množství nezpracovaných dat v 

pozadí. Budu proto pečliv  zvažovat, aby byly vybrány ty pro daný typ analýzy klíčové. 

2 Vymezení zkoumaných pojm  výzkumu 
Poststrukturální metoda, ve které je psána v tšina práce počítá s tím, že každý 

pojem má v určitém čase a na určitém míst  sv j význam, který se m že lišit v pr b hu 

času. Proto v této kapitole dochází ke stanovení a vymezení základních pojm . Na úvod 
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je vymezen pojem komplexní modelování ve vztahu k francouzské geopolitické škole. 

Klíčový pojem a často užívaný pojem „stát“ má v kontextu Rovníkové ůfriky jiné 

konotace než v regionu, kde tento pojem vznikl. Následn  v této kapitole dochází 

k vysv tlení pojmu „transhraniční region“, jež je v téže kapitole konceptualizován 

prost ednictvím jednotlivých úrovní. V této kapitole tedy dochází nejen k deskriptivní 

metod  popisující klíčové pojmy jako „transhraniční region“ a „stát“, ale k interpretaci 

toho, jak se tyto pojmy chovají v rámci aplikované metody. 

2.1 Komplexní modelování a strukturální úrovně 

Francouzská geopolitická škola, která p ináší pojem „komplexní modelování“, je 

založena na p ístupu n kolika geografických úrovní, z nichž jedna každá úroveň by pro 

interpretaci dané skutečnosti mohla být dostatečná, ale jejich kombinace nám dává 

schopnost lepšího pochopení proces . (CSURGAI, 2009) Celý p ístup je založen na 

strukturálních úrovních, kdy aktér je klíčovým hybatelem všech proces . Jak zazní 

v Dussoov  práci prost ednictvím citace: „Nic není dáno, vše je vytvo eno.“ (DUSSOUY, 

2010, s. 13řě Žádná z úrovní by proto nem la být tou dominantní a jako výzkumníci 

bychom se m li vyvarovat jiných než strukturálních p ístup . ĚCSURGůI, 200ř, s. 50) 

ůmbicí této části textu není poskytnout vyčerpávající souhrn toho, co strukturální 

p ístupy jsou, ale obsáhnout alespoň základy strukturální a poststrukurální teorie, se 

kterými je v práci dále pracováno. (AITKEN & VALENTINE, 2006) Autorem 

strukturální teorie je A. Giddens. Základem tohoto p ístupu je fakt, že každý člen 

společnosti je zároveň geopolitickým agentem. Tento agent spoluvytvá í pravidla, normy 

a instituce. D ležitou součástí této teorie je p edpoklad, že každý jednotlivec by ve stejné 

situaci jednal r zn , na druhou stranu je aktérovo uvažování  zasazeno do existujících 

zkušeností a do již existující skruktury založené na p edchozí Ěkolektivníě zkušenosti. 

(DYCK & KEARNS, 2006) Na strukturalismus nep ímo navazuj poststrukturalismus, ten 

sice na rozdíl od strukturalismu nemá žádnou jednoznačnou definici, na druhou stranu jde 

shrnout Nietzschovým tvrzením, že jen v c bez minulosti m že být popsána s n jakou 

jistotou. (HARRISON, 2006) Toto tvrzení nám v podstat  íká, že každá jednotlivá v c 

je geopolitickým agentem Ějednotlivcemě vnímána v n jakých souvislostech s ohledem 

na čas, místo a vlastní Ěkolektivníě zkušenost. Struktura myšlení geopolitického agenta 

Ějednotlivceě se vyvíjí a prom ňuje v čase na základ  své i kolektivní zkušenosti. Tuto 

strukturu myšlení zkusme demonstrovat nap íklad na pojmu m sto, které m že znamenat 

lidské osídlení s n jakým statutem Ěhistorickyě nebo moderní m sto, jež se objevuje až 
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v souvislosti s pr myslovou revolucí. Postrukturální p ístup tedy znamená, že jedno slovo 

m že mít jiný význam v jiných souvislostech – ať už geografických či časových. 

V rámci systematického modelování se Dussoy a Csurgai vzájemn  rozcházejí 

v množství úrovní. Pro Dussoa jsou klíčové následující úrovn : 1ě fyzická úroveň, která 

je složená z oblastí jako existence surovin, zdroj  nebo možností tyto zdroje či obyvatele 

p emisťovat; 2ě demografická úroveň, která primárn  eší lidský faktor dané oblasti – 

počet obyvatel, jejich nár st a migrační saldo; 3ě mezistátní nebo též diplomaticko-

bezpečnostní úroveň, která primárn  eší státy, jejich funkce a s tím související projekci 

politické či vojenské moci; 4ě socioekonomická úroveň, která je asi nejvíce navázána na 

globalizaci, v p ípad  Rovníkové Afriky se jedná o rozvoj, o ekonomické nerovnosti či 

vnit ní dluh státu a 5ě  úroveň symbolická, která je jen t žko uchopitelná; jedná se o v ci, 

jako jsou náboženství, jazyk, vnímání „Západu,“ dichotomie „my a oni“ či nacionalismus. 

(DUSSOUY, 2010; s. 139-145ě Csurgai své komplexní modelování d lí do následujících 

úrovní: 1ě faktory fyzické geografie; 2ě p írodní zdroje; 3ě identitní faktory Ěmyšleno 

nevyjednatelné identityě; 4ě geopolitická reprezentace; 5ě etnická a demografické složení 

oblasti; 6ě hranice; 7ě historické faktory; Řě socio-ekonomické faktory a řě strategie 

aktér . 

G. Csurgai dále rozd luje prom nné na konstatní a m nitelné. Ve své podstat  je 

t mi kontantními prom nnými myšleno  n co, co P. Barša nazývá nevyjednatelnou 

identitou. ĚBůRŠů, 1řřř, s. 15) O tento typ identity nelze smlouvat, nelze stanovit míru 

– buď je, anebo není.  Pro uvedení p íkladu se podívejme na úroveň socio-demografickou, 

v níž je etnicita a její uznánní označena za konstatní prom nnou (nevyjednatelnou 

identitu), zatímco aktuální demografická struktura, zp sob života, natalita mohou být 

označeny za m nitelné prom nné, které se prom ňují v čase. 

Pro pot eby této práce je volen p ístup G. Csurgaje, který má více úrovní a 

poskytne nám v tší prostor pro konceptualizaci pojmu „transhraničního regionu“ a 

následnou operacionalizaci. V rámci práce vynecháváme úroveň číslo ř, kterou je 

strategie aktér . Toto vy azení je vedeno úvahou, že by se jednalo o spekulativní rovinu, 

na níž by nebylo k dispozici dostatečné množství dat, resp. možných aktér  by bylo 

pom rn  velké s nezve ejn nými cíli. Což by mohlo snížit kvalitu celé práce. 

2.1.1 Faktory fyzické geografie 

První zkoumanou úrovní je úroveň fyzické geografie. Podle Csurgaie jsou jejími 

nejd ležit jšími oblastmi: „umíst ní, velikost a reliéf teritoria.“ (CSURGAI, 2009, s. 52) 
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Tato úroveň je dále definována podnebím, úhrnem srážek, klimatem, počasím či 

p írodními p ekážkami. Zároveň v této úrovni dochází k analýze komunikačních 

prost edk , p ístav  letišť, existenci silničního a železničního spojení či jejich dostupnost 

a prostupnost teritoriem. Z d vod  neexistence dat je p edpoklad, že dojde ke stanovení 

hustoty a kvality dopravních spojení prost ednictvím zúčastn ného pozorování p edevším 

mezi jednotlivými regionálními centry navzájem, ale i v jejich napojení na p ístavy 

Ěglobální úroveňě nebo na hlavní politická ĚYaounde, ůbujaě či ekonomická centra 

ĚDouala, Lagosě ve státní úrovni. Úroveň fyzické geografie ale není d ležitá jen 

z hlediska čist  geografického, je d ležitá i pro subjektivní vnímání lidí, kte í na daném 

území žijí a s ním se identifikují. Každý jednotlivec jako geopolitický agent si vytvá í 

svou vlastní mentální mapu, která se liší nejen v závislosti na míst , struktu e, v níž se 

pohybuje, ale i na čase. (FLINT, 2006, s. 25), (ROMANCOV, 2004, s. 408) 

S ohledem na úroveň fyzické geografie budou hlavními operacionalizovanými 

prom nnými: 1ě parametry a rozsah teritoria, 2ě pr m rné teploty v jednotlivých 

m sících, 3ě pr m rné m síční úhrny srážek, 4ě reliéf teritoria a 5ě vzájemná propojenost 

Ěsilniční, železniční a letecká síťě. 

2.1.2 P írodní zdroje 

Úroveň p írodních zdroj  se týká vody, ek a klíčových surovin pro dané období. 

Jelikož pro každé období je klíčová jiná surovina, není možné íct, která je tou primární. 

Podle Csurgaie m že být mezi d ležitými surovinami ropa, zemní plyn, voda a n které 

kovy. (2009, s. 7Řě Tyto suroviny je t eba vnímat v souvislosti s rostoucí populací a 

nutností naplnit pot eby obyvatel, kdy stát m že n které suroviny považovat za 

strategicky nezbytné pro své p ežití. V tomto kontextu lze p edpokládat, že mezi ty pro 

lidskou pot ebu nejzákladn jší  budou pat it produkty zem d lské výroby, ať už sem 

za adíme vodu a živou či neživou zem d lskou produkci. ĚDICKENS, 2011, s. 271) 

P ekážkou této úrovn  m že být snaha projektovat stát tak, jak je vnímán v Evrop , kdy 

v rámci t ch evropských dochází k sekuritizaci n kterých surovin. Čili spíše bude snaha 

držet se existence jednotlivých surovin a sm r  jejich následné migrace Ěexportuě. Z toho 

d vodu je t eba si p iznat, že suroviny, ač jsou p írodní, tak sami o sob  jsou spíše socio-

kulturním a politickým konstruktem, kterému je dán význam až v souvislosti se 

schopností jejich využití na základ  politických priorit. ĚDICKENS, 2011, s. 245) 

Z hlediska toho, že za d ležitou surovinu lze považovat v regionu Rovníkové ůfriky i 
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lidské zdroje Ěp edevším v p edkoloniálním obdobíě, budeme se v novat i lidské síle jako 

strategicky významné surovin . 

S ohledem na úroveň p írodních zdroj  budou hlavními operacionalizovanými 

prom nnými: 1ě p ítomnost ek, zdroj  pitné vody a jejich povodí, 2ě produkce 

zem d lských plodin, 3ě produkce živočišné výroby, 4ě energetické suroviny Ěuhlí, ropa, 

plyn, uran) a 5) ostatní suroviny se zam ením na d evo a deforestací. 

2.1.3 Identitní faktory 

„Etnicita, jazyk a náboženství jsou t i hlavní faktory kolektivní identity, které 

ovlivňují geopolitickou situaci dané komunity.“ ĚCSURGůI, 2009, s. 57ě, začíná Csurgai 

o faktorech, které jsou součástí nevyjednatelné identity ĚBůRŠů, 1řřř, s. 15), a 

pokračuje: „je zde základní linka mezi teritoriem a identitou“. ĚCSURGůI, 200ř, s. 57) 

U této poznámky je nutné se zastavit. V p ípad  p edkoloniálních stát  v ůfrice totiž bylo 

zcela b žné, že neexistoval historický nárok na dané území či p ípadná legitimizace jeho 

užívání. Zároveň moc panovníka byla mnohem více založena na kontrole obyvatelstva 

než na kontrole území. ĚHERBST, 1řř6-1997, s. 127ě Neschopnost identifikace dané 

skupiny s územím m la posléze zásadní význam p i budování stát , kdy docházelo k 

problematice samotné identifikace sebe sama s danou oblastí či daným národem. Jedná 

se o problém tzv. vzpomínek bez minulosti1, na který upozorňuje historik H. Moniot. 

(MONIOT, 1999, s. 18) Jako hlavní p íčinu tohoto stavu vidí p ijetí evropské historie 

jako univerzální, což zp sobí, že jediným vykladačem africké historie se stávají 

Evropané. 

Se vznikem nových afrických stát  na počátku šedesátých let minulého století 

dochází ke snahám o vytvá ení národní identity, která by odpovídala nov  vzniklým 

stát m čili identity, kterou Csurgai nazývá občanskou a staví ji do protikladu k etno-

kulturní. (CSURGAI, 2009, s. 5Řě Bohužel ale v ad  stát  Rovníkové ůfriky neexistuje 

ani jedna ze dvou uvedených identitních kategorií, ale spíše n co mezi. Moniot 

upozorňuje, že taková identita je pom rn  tekutá a že existuje pouze individuáln  v 

interakci s ostatními. Takovoou identita následn  nazývá multiidentitou. (MONIOT, 

1999, s. 24) Na jednu stranu se jedná o identitu občanskou jakožto obyvatele 

anglofonního Kamerunu, na druhou stranu tato identita m že být sdílena v etno-kulturní 

rovin  s obyvatelem frankofonního Kamerunu či Nigérie. Nabízí se proto otázka, zda 

                                                 
1 Francouzský historik H. Moniot používá slovní spojení L'Histoire des peuples sans histoire kdy staví 
proti sob  l'histoire contre la mémoire. V anglickém p ekladu se používá Memory without history 
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identita ve zkoumané oblasti nemá instrumentální a individuální charakter, který by 

limitoval vznik a existenci jedné dominantní identity ve státech Rovníkové ůfriky. 

S ohledem na úroveň identitní budou hlavními operacionalizovanými 

prom nnými: 1ě etnicita, 2ě národ, 3ě jazyk, 4ě náboženství a v neposlední ad  5ě 

primární migrační toky – minority či diaspory. 

2.1.4 Geopolitická reprezentace 

Geopolitická reprezentace v tomto kontextu znamená subjektivní vnímání sv ta. 

Vytvá ení si vlastní mentální mapy je jedním ze základních postup  každého 

geopolitického agenta Ěviz kapitola 3.1.1ě. Každý národ či etnikum má navíc svou vlastní 

verzi zlatého období, které znamenalo prosperitu, či jsou posluchači sv dky legendy o 

mýtickém stvo ení a vyvolenosti svého národa/etnika. V takovém p ípad  „odlišnost od 

ostatních vede k uv dom ní si vlastní jedinečnosti, v tšímu semknutí sm rem dovnit  a 

demonstraci sdílené identity sm rem navenek“. ĚTESů , 2007, s. 20ě D ležitým znakem 

této identity je užívání jazyka, který do jisté míry plní komunikační p ekážku od ostatních 

a má mobilizační charakter. (HROCH, 2009, s. 227) ůčkoli je jazyk d ležitým znakem 

této úrovn , není tou hlavní prom nnou; tou jsou p edevším abstraktní symboly a jejich 

využití k mobilizaci, které jsou „nezbytným ústupkem v či iracionalit  jinak racionálního 

sv ta.“ Ětamtéž, s. 238)  Typickým p íkladem takové mobilizace je nacionalismus či 

permanentní mobilizace p ítomná v totalitních režimech. P edávání symbol  sice m že, 

ale nemusí být jazykové, m že se jednat nap íklad i o státní znak či hymnu nebo symbol 

uznávaný mezinárodn . Flint jako akt s výraznou symbolikou nap íklad uvádí teroristický 

útok na olympiád  v Mnichov , která všeobecn  symbolizuje ideu míru. ĚFLINT, 2006, 

s. 169) Tento akt byl tedy symbolickým útokem na p edstavovanou všeobecn  uznávanou 

myšlenku. 

V této úrovni zam ené na symboly dojde na operacionalizaci následujících 

prom nných: 1ě existence „zlatého období“ či legendy o vzniku a vlastní jedinečnosti, 2ě 

sdílený nep ítel kolektivní identity 3ě schopnost mobilizace na základ  n které z identit 

definovaných v úrovni identitních faktor  Ěviz kapitola 3.1.3.ě, 4ě symboly a jejich 

p edávání a 5ě potenciální subjektivní p ekážky v p ípad  p ístupu ke zdroj m a domn lé 

k ivdy. 

2.1.5 Etnické a demografické složení 
Demografické ukazatele jsou na rozdíl od p edchozích dvou úrovní pom rn  

objektivní, neboť jsou jednoduše spočítatelné. Tato úroveň poskytuje informace o 
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rozvrstvení obyvatelstva, o jejich etnickém, jazykovém či náboženském složení a jejich 

prostorové distribuci. Pro tuto úroveň je d ležité uvedení relevantních dat lidského 

společenství ve zkoumaném prostoru. Na rozdíl od t ch identitních, která jsou vztahová, 

jsou demografická data založena na jednoznačn  stanovitelných faktorech. Z toho d vodu 

je demografie obecn  považována za p írodní v du. Mezi zkoumané atributy krom  

etnicity pat í i faktory jako distribuce populace, socioekonomické faktory, migrace, 

politické či fyzickogeografické faktory. (CSURGAI, 2009, s. 64ě Tato úroveň se zdá být 

relativn  podceňovanou, neboť jsou v ní  obsaženy aspekty ady ostatních úrovní. 

D ležitost této úrovn  ale spočívá v tom, že pomáhá uv domit si konkrétní čísla, se 

kterými je operováno v ostatních úrovních. Obavou o d v ryhodnost této úrovn  jsou 

limity dostupnosti dat. Bohužel si v kontextu regionu Rovníkové ůfriky nem žeme být 

jisti d v ryhodností. D vodem, který vzbuzuje nejv tší pochybnosti v p ípad  počtu 

obyvatel v Kamerunu, je ten, že celý proces probíhal prost ednictvím populačního censu 

v roce 2005, jehož výsledky ale byly zve ejn ny až o více než deset let pozd ji. 

V této kapitole dojde k popisu složky obyvatelstva koncipovaného z hlediska 

demografie a konkrétních čísel v následujících prom nných: 1ě počet a distribuci 

obyvatelstva jako celku, 2ě počet a distribuci obyvatelstva jednotlivých etnických skupin, 

3ě p irozený p ír stek a p irozený úbytek obyvatelstva, 4ě  distribuci obyvatelstva a 

hustotu zalidn ní, 5ě současnou míru urbanizace a hlavní sm ry migrace. 

2.1.6 Hranice 

Obecn  platí, že území každého státu je vymezeno hranicemi. Také je pravidlem, 

že minimáln  na mapách a v atlasech jsme sv dky liniových hranic, jejichž aplikace 

v reálném prostoru je p inejmenším sporná. Z hlediska politické geografie ale druh  

hranic existuje výrazn  více. Navzdory našemu vnímání ani liniová hranice nemá jen 

rozm r v rámci linie, ale i rozm r vertikální a platn  zasahuje i do vzdušného či mo ského 

prostoru. (ROMANCOV, 2004, s. 422ě Zajímavou definici pro pojem hranice p ináší 

francouzský politický geograf M. Foucher: „Hranice je základní lineární prostorová 

struktura s funkcí geopolitické diskontinuity, geopolitického značení a orientačních bod  

ve t ech rozm rech – reálném, symbolickém a imaginárním.“ (FOUCHER, 1991, s. 38) 

Znamená to tedy, že hranice nestanovuje jen jurisdikci stát , ale má zásadní význam i pro 

symboliku domova (motherland, fatherlandě, jak upozorňuje mimo jiné Flint. (FLINT, 

2006, s. 120) M. I. Glassner zase upozorňuje na rozdíl mezi pojmy boundary a frontiers, 

z nichž první je liniovou hranicí a druhý jako oblast s možným uplatňováním vlivu, která 
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nemusí být v souladu s hranicemi státu. (GLASSNER & FAHRER, 2004, s. 72) V rámci 

českého, potažmo československého názvosloví, pojem glassnerových frontiers používá 

R. Ištok jako pohraničí. ĚIŠTOK, 2004, s. 328) 

Hranice ale neodd lují jen státy, odd lují i jiná administrativní člen ní vn  státu 

či entity bez samostatného státu. ů existují skupiny, jež jsou rozd lené politickou hranicí 

mezi n kolik stát . (CSURGAI, 2009, s. 67) Politická geografie často nepracuje jen se 

státy, ale i s regiony, které jsou od sebe odd leny hranicemi. Tyto hranice mohou být buď 

liniové, nebo zónové, s p ítomností pohraničí či transhraničních region . Komplikovanost 

hraničního systému je dána také tím, že p írodní hranice zpravidla nejsou tolik ostré jako 

ty, jež vznikly politickými rozhodnutím či vojenským soupe ením. (ROMANCOV, 2004, 

s. 418) Jak plyne z definice M. Fouchera , hranice jsou oblastí diskontinuity čili místa, 

kde končí jedno a začíná jiné.  Tato diskontinuita je n kde reálná a výrazná, n kde 

administrativní a n kde pouze symbolická, historická a dnes již efekt neplní Ěnap . 

Sudety). V rámci zkoumání tranhraničního regionu je proto p edpoklad, že státní hranice 

netvo í linii diskontinuity. 

Stejn  jako se liší typy hranic, liší se častokráte i jejich ustanovení. Podle 

Glassnera má tento proces t i fáze: stanovení hranic, jejich vymezení a možnost správy 

(delimination, demarcation, administration). (GLASSNER & FAHRER, 2004, s. 76) 

Podle Fouchera dochází též ke t em fázím, kterými jsou ale p id lení území, stanovení 

hranic a vymezení linie Ěallocation, delimination, demarcation). (FOUCHER, 1991, s. 

38) Oba tyto p ístupy pak syntetizuje R. Ištok; v rámci jeho člen ní jsou hranice 

ustavovány: alokací, deliminací, demarkací a administrací. ĚIŠTOK, 2004, s. 331) 

Z hlediska úrovn  hranic se v analýze zkoumaného regionu budeme v novat 

následujícím oblastem: 1ě proces m vedoucím k ustanovení hranic; 2ě schopnosti 

kontroly a administraci hranic; 3ě hraničnímu systému; 4ě symbolickým aspekt m 

hraničního systému a 5ě hraničním spor m, resp. spor m o n která území. 

2.1.7 Historické faktory 

Historickými faktory má Csurgai na mysli procesy a stavy, které se na území dané 

oblasti odehrály – ať už se jedná o historické k ivdy, územní nároky nebo demografické 

procesy související s migrací či st ety. Tento proces by m l být brán z hlediska 

krátkodobé, st edn dobé a dlouhodobé perspektivy. (CSURGAI, 2009, s. 71) Je nutné ale 

mít na pam ti, že tato časová perspektiva historik  se liší od perspektivy politické 
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geografie a geopolitiky. Dále jsou touto úrovní zamýšleny historické zm ny hranic či 

proces formování stát . 

Problematikou této části je p edevším to, že v rámci dlouhodobé pam ti dochází 

k importu vzpomínek cizinci, pov tšinou kolonizátory a jejich následné interpretaci. Na 

počátku období nezávislých stát  tak vzniká v ad  stát  Rovníkové ůfriky problém tzv. 

„vzpomínek bez minulosti.“ (MONIOT, 1999, s. 15-1Řě Tento stav vede nutn  ke 

zkreslení vnímání p edkoloniálního, ale i koloniálního období. D vod  pro tento stav je 

krom  jiného i nap íklad neexistence písma, minimální vztah k p d  (motherland, 

fatherland) či závislosti na srážkách jako zdroji pitné vody a neustálá migrace. 

V rámci této kapitoly dojde k zam ení na 1ě období dlouhodobé historie, které 

bude zaujímat p edkoloniální a koloniální období, 2ě období formování stát , 3ě období 

moderních d jin, 4ě administrativní člen ní teritoria a jeho historický vývoj a 5ě 

demografický vývoj teritoria v rámci časové perspektivy. 

2.1.8 Socioekonomické faktory 

Z hlediska úrovn  týkající se socioekonomické geografie dochází k zam ení na 

vztah a distribuci bohatství v rámci daného území, na to, zda dochází ke koncentraci 

kapitálu v n kolika málo oblastech či je rozvrstvena v rámci státu; kde jsou p íhodné 

geolokalizační faktory pro pr mysl, zem d lství a jaká je kupní síla obyvatel. Také se 

tato úroveň zabývá tím, zda držení ekonomických výrobních prost edk  není v rukách jen 

n které z etnických skupin. (CSURGAI, 2009, s. 76) Krom  toho se zam íme na to, jaká 

je vlastn  pozice kamerunské a nigerijské ekonomiky v globální škále. Zájem bude kladen 

na vztahy mezi státem a ekonomickým sektorem, kdy část ekonomické vým ny probíhá 

v neformálním sektoru. D ležitá bude p ítomnost mobilních operátor  či globálních firem 

a obecn  ekonomiku s vyšší p idanou hodnotou. 

Pro pot eby ekonomických charakteristik regionu budou zkoumány prom nné: 1) 

obecná ekonomická situaci a jeho základní ukazatele, 2ě pozice státu v ekonomické 

situaci a ekonomická integrace, 3ě nerovnom rná ekonomická distribuce, 4) 

geolokalizační faktory pro primér a sekundér a 5ě sektor služeb a p ímé investice.  

2.2 Stát 
ůč se diplomová práce státu p ímo nev nuje, je d ležité zmínit, z jaké definice 

státu práce vychází. Stát je jednou ze základních stavebních jednotek nejen Ěpov tšinou 

realistickéě geopolitiky, ale i politické geografie. Vnímání státu obvykle vychází ze 

základní definice M. Webera, kdy stát je „lidské společenství, které úsp šn  vykonává 
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monopol legitimního užití fyzické moci.“ (dle ROMANCOV, 2004, s. 420ě Ze stejné 

definice vychází i práce M. Riegla zabývající se státní suverenitou a státem po roce 1ř45, 

která konceptualizuje otázku státu v rámci politické geografie, kde k Weberovým t em 

základním definicím Ěúzemí, obyvatelstvo a ve ejná státní mocě p idává i čtvrtou, a to 

mezinárodní uznání, respektive vn jší suverenitu. ĚRIEGL, 2013, s. 18) Toto jsou tedy 

čty i univerzalistické prvky státu, které jsou více či mén  uznávané jako definiční kritéria 

pro to, aby bylo možné mluvit o státu.  

Co se týče Rovníkové ůfriky, častokráte chybí schopnost projekce státní moci po 

celém území státu legitimita vychází z jiného typu suverenity. S. D. Krasner kup íkladu 

vymezuje čty i typy možné suverenity a to: 1ě suverenitu vzájemné závislosti, což je 

suverenita ve vztahu k mezinárodnímu prost edí; 2ě vnit ní suverenitu, která je závislá na 

organizaci ve ejné autority v rámci státu; 3ě mezinárodn  právní suverenitu, která se 

vztahuje k mezinárodnímu uznání mezi státy; 4ě vestfálskou suverenitu, která znamená 

vyloučení externích aktér  z vnit ního uspo ádání autority. Ědle RIEGL, 2013, s. 21) Ve 

státech Rovníkové ůfriky se primárn  jedná o dv  suverenity, jež legitimizují vládce. ů 

to mezinárodní uznání a vestfálská suverenita. která je d ležit jším atributem než 

kontrola či držení území, které má v historickém kontextu Rovníkové ůfriky jen 

omezenou cenu. Jak nap íklad upozorňuje J. Herbst,  v ůfrice častokráte chybí nutnost 

kontroly periferních oblastí, což je zp sobeno náročnou prostupností teritoria, nízkou 

hustotou zalidn ní a z toho d vodu absencí nutnosti nárazníkových zón mezi státy či 

íšemi v p edkoloniálním období. (HERBST, 2000, s. 52) Po období, kdy nebyla d ležitá 

kontrola p dy, se Rovníková ůfrika dostala do druhého extrému v období kolonializace, 

kdy docházelo k zavedení koloniální správy, byrokratizace a tím  o snahu administrovat 

zabrané teritorium. Tehdy Evropané zakládají n co, co Herbst nazývá „Teritoriální 

státy.“ Ě2000, s. ř4ě Po rozpadu koloniálních impérií dochází k uspo ádání stát  

subsaharské ůfriky podél jednotky suverénního státu, kdy jiné uspo ádání ani nep ipadá 

v úvahu Ětamtéž, s. 100ě, navzdory tomu, že pro zisk mezinárodního uznání pln  postačuje 

schopnost projektovat státní moc v rámci hlavního m sta Ětamtéž, s. 110ě, což má zásadní 

význam p i snaze projektovat svou moc mimo území hlavního m sta a do periferních 

oblastí státu. Druhým aspektem je vzájemná neintervence nebo-li vestfálská suverenita, 

kdy platí, že se státy navzájem do svých vnit ních záležitostí nemíchají a pro zajišt ní 

výhod plynoucích z mezinárodní suverenity stačí držet hlavní m sto. ĚHERBST, 1řř6-

1997, s. 131ě Otázku, jak se tento koncept m ní v posledních letech ponecháme stranou. 
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Krom  Herbstovy konceptualizace problém držení ú adu dále konceptualizují 

francouzští auto i, mezi nimiž je nejvýznamn jší J. F. Médard ĚMÉDůRD, 1ř77ě, který 

v roce 1ř77 poprvé užívá neopatrimoniální p ístup na stát v ůfrice. Shodou okolností je 

tímto státem Kamerun. Jedná se o p ístup, který vytvo il G. Roth pro oblasti Latinské 

ůmeriky a ůsie na konci šedesátých let. Koncept neopatrimonialismu, založený na 

základ  Weberova rozd lení legitimity panství, se stal jedním z dominantním koncept  

výzkumu proces  a jev  v rámci stát  Rovníkové ůfriky. Ješt  p ed publikací J. F. 

Médarda došlo ke konceptualizaci pojmu, kde hráli významou roli ů. Zolberg a S. 

Eisenstadt. První jmenovaný nastavil dychotomii tradičních a neotradičních režim , 

zatímco druhý jmenovaný konceptualizoval pojem neopatrimonialismus jako jev, který 

je p ítomný v posttradičních společnostech a je neodd liteln  spjat s byrokratizací státní 

správy, která zneužívá svého postavení. (BACH, 2011, s. 276) 

S p ístupem neopatrimonialismu Ěač to ne íká explicitn ě pracuje J. F. Bayart ve 

svém díle s poetickým názvem Politika břicha, kterou charakterizuje jako „tendenci o 

obohacení či primitivní akumulaci všech dostupných prost edk .” (BAYART, 1989, s. 3) 

Ona politika b icha m že vést až ke vzniku Ětéž konceptualizovanéhoě kriminálního státu 

či kriminálního režimu. Ten je charakteristický šesti znaky. Jsou jimi: 1ě privatizace 

p vodn  monopolního užití legitimního násilí státní mocí; 2ě vznik a existence paralelní 

predátorské struktury vedle té oficiální; 3ě zneužívání paralelních struktur k vyvád ní 

finančních prost edk  pat ících státu; 4ě investování akumulovaných finančních 

prost edk  k vlastnímu prosp chu a takto fungující zločinecké sít ; 5ě je pak mýtizace 

domn lé společné kulturya 6ě aplikace p edchozích na všech úrovních státu, a to na 

základ  de facto vazalského systému byrokratizované státní správy. ĚBůYůRT et al., 

1997, s. 47-51) 

Vraťme se ale k samotnému neopatrimonialismu, který v 90. letech byl 

dominantním p ístupem pro zkoumání stát  v subsaharské ůfrice. J. F. Médard, jenž ho 

poprvé použil v roce 1ř77, ho na počátku ř0. let konceptualizoval do podoby, v jaké je 

užíván dodnes. Za povšimnutí stojí, jak celý koncept neopatrimonialismu v bec 

nepracuje s nutností územní kontroly v p ípad  vlády, neboť jeho legitimita vychází 

z jiných zdroj , ale spíše bazíruje na systému Ěvazalskéě kontroly nad obyvatelstvem. 

Osoba vládce je nejenom spojována s výkonem mandátu, ale i s držením pomyslného 

titulu šéfa na základ  charismatického držení panství. Pomyslný držitel ú adu má na 

starosti správu nejen v cí ve ejných, ale i domácích/soukromých Ěz francouzského 

doméstique) a t ší se tradiční autorit , která mu umožňuje vládnout. ĚMÉDůRD, 1991, s. 
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325) Z pojmu neopatrimonialismus vychází v devadesátých letech ješt  n kolik 

konceptualizovaných pojm , které shrnuje D. Bach v publikaci z roku 2011. Mezi 

ostatními je vhodné zmínit nap íklad predátorský a antirozvojový stát, jejž použil P. 

Evans pro Mobut v Zair. (dle BACH, 2013, s. 156ě Ovšem, jak D. Bach upozorňuje, tak 

v ř0. letech dochází k pr b žné diverzifikaci ekonomických zdroj , která postupn  

vytlačuje stát z centra ekonomických aktivit. Celý tento proces je zp soben globalizací 

ekonomických aktivit a neoliberalismem, čemuž africké státy nemohou konkurovat. 

Ětamtéž, s. 16řě Kombinací mezi neopatrimoniálním státem a systémem globálních 

donor  m že vzniknout systém rozvojového autoritatismu, který je aplikovatelný na dva 

vnitrozemské státy v pom rn  nestabilní oblasti – Rwandu a Etiopii,kdy oba zmiňované 

státy jsou schopné využít prost edk  získaných z mezinárodního prost edí na udržení 

neopatrimoniálních vazalských mechanism . (MAFTESS, 2015) Jak je tedy vid t, pojem 

neopatrimonialismus je stále živý, pouze  se modifikovalo to, do jaké míry je propojen se 

státem v souvislosti s rozvojem globální ekonomické vým ny. 

Pojmu „stát“ se v českém prost edí pom rn  intenzivn  v nuje M. Riegl, který ve 

své publikaci z roku 2013 rozepsal možné koncepty „pro stát, který není schopen nastolit 

monopol legitimního násilí v rámci své teritoriální jurisdikce“. M. Riegl ve své publikaci  

(RIEGL, 2013, s. 60-61) mezi tyto pojmy adí nap íklad anarchic state, phantom state, 

mirage state, anaemic state, captured state, aborted state a adu dalších. Zde je pot eba 

íci, že jedním z autor , jež se pokoušejí o konceptualizaci tzv. failed state či spíše 

procesu state failure pro pot eby regionu rovníkové ůfriky, je i J. Herbst. (HERBST, 

1996-1997) V tšina z pojm  d íve uvedených vychází z klasifikace u M. Riegla 

zhroucených stát  J. G. Grose Ědle RIEGL, 2013, s. 11Řě, která se „v politických v dách 

neprosadila.“ ĚRIEGL, 2013, s. 11Řě  P esto toto člen ní pomáhá upozornit na fakt, že 

pojem failed state či fragile state je prozatím nikoli funkčním konceptem, ale pouze 

metaforou, která nebývá p esn  konceptualizována. Její problém je tedy takový, že 

z hlediska strukturální analýzy m že být každým agentem pochopena r zn . Je tedy 

záhodno daný pojem používat pokud možno v omezené mí e či s ohledem na to, že se 

nejedná o konceptualizovaný pojem. 

Z hlediska konceptulizovaných princip  fungování státu jsou tedy d ležité 

p edevším t i, jimiž jsou: projekce státní moci J. Herbsta, neopatrimoniální stát J. F. 

Médarda a kriminální stát J. F. Bayarta a dále n kolik snah o konceptualizaci 

metaforického pojmu failed state a fragile state, na které upozorňuje M. Riegl. Jak 

dokázaly tyto uvedené p ípady,  je t eba si p edevším uv domit, že pojem stát má v rámci 
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zkoumaného regionu zcela jiné konotace. Stát v rámci regionu tedy funguje v tšinou 

v instrumentální rovin  toho udržet lídra u moci, a to navzdory tomu, že se stále jedná o 

exkluzivní politickou jednotku, když v rámci subsaharské ůfriky pat í každé území pod 

kuratelu n kterého ze suverénních stát . Suverénní mezinárodn  uznané státy častokráte 

neplní základní funkce, jako nap íklad projekce státní moci na daném území, kdy pro 

vládce je klíčové udržet hlavní m sto. V takovémto prost edí stát neprojektuje moc do 

periferií, a to ani prost ednictvím dopravní komunikace. V okolí vládce také vzniká 

paralelní mocenská struktura, která p ispívá ke kriminalizaci státu. Mocenská struktura 

využívá mezinárodn  politické legitimity k udržení systému prost ednictvím vazelské sít  

a akumulaci a redistribuci kapitálu. Celý tento stav je narušen  koncem osmdesátých let, 

kdy dochází k ekonomické globalizaci a liberalizaci. Ta vede k dekoncentraci 

ekonomického kapitálu drženého v mocenském centru hlavního m sta. Často se d ležitou 

entitou, jíž se týká novodobá ekonomická emancipace, stávají p ístavní či p eshraniční 

oblasti, jež mohou t žit z globalizované ekonomiky nezávisle na pozici centra. 

2.3 Transhraniční region 

S pojmem „transhraniční region“ se setkáváme u B. Hnízda ĚHNÍZDO, 1řř5ě a 

pak ješt  v publikaci kolektivu autor  pod vedením L. Cabady, kde jsou uvedeny dva 

transhraniční regiony – konkrétn  Dobrudža a T šínské Slezsko. (CABADA, 2009) 

Základní charakteristikou transhraničního regionu je, „že nerespektuje dané státní hranice 

a spojuje hraniční oblasti minimáln  dvou Ěn kdy i víceě stát  v politický 

region.“ ĚHNÍZDO, 1řř5, s. 64) Tato definice je bohužel pom rn  vágní, neboť v rámci 

Rovníkové ůfriky se ani ada stát  nechová, jako kdyby se jednalo o politický region , 

jak jej definuje nap íklad R. Ištok jakožto „p sobení lidské teritoriality.“ ĚIŠTOK, 2004, 

s. 166ě Teritoria současných stát  totiž byla v p ípad  Rovníkové ůfriky vytvo ena 

v období bezprost edn  po Berlínské konferenci roku 1ŘŘ5 na základ  Principu efektivity 

jako teritoriální státy. Nikoli dlouhodobým systematickým procesesem a snahami o 

rozši ování pohraničí. Tento stav vedl k tomu, že v tšina současných afrických stát  

nemá kontrolu nad svými periferními oblastmi. ĚHERBST, 2000, s. 14ě Určité periferní 

oblasti by spolu proto m ly být schopné tvo it práv  onen politický region na základ  

vzájemného p sobení teritoriality, která by mohla být významn jší mezi entitami nap íč 

hranicí než vzhledem k entitám vlastního státu. Hranice se v tomto kontextu tudíž nemusí 

stávat bariérou, ale systémem vzájemné interakce, která vytvá í politický region. 
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V anglicky psané literatu e je pro popis transhraničního regionu užíván pojem 

cross border region. Tento koncept je mnohem spíše užíván v Evrop  než kdekoli jinde 

a v tšina odborných článk  tento koncept eší práv  z evropské perspektivy. Zde je 

d ležité upozornit, že v tšina t chto článk  pochází z 90. let minulého století, stejn  jako 

publikace B. Hnízda. Toto období je typické pro tzv. nový regionalismus, jehož ideálním 

vrcholem je identitní nadnárodní region, do kterého by m la být postupn  transformována 

Evropská unie a po jejím vzoru i zbylé regiony sv ta. Samotný nový regionalismus je pak 

komplexním procesem regionalizace na n kolika úrovních – od globální, p es regionální 

až po mezistátní. ĚHETTNE & SÖDERBAUM, 1998, s. 3) Kde evropská integrace má 

být vzorem pro integrační procesy v dalších oblastech a regionech. (ACHARYA, 2012, 

s. 7ě Snaha definovat nový regionalismus znamenala vytvo ení celkem t í úrovní procesu, 

který m l vést k vytvo ení identitn  homogenního regionu, a to na základ  Ědomn léě 

sdílené identity. Prvními dv ma fázemi k cest  za identitním regionem byly p edregiony, 

které p edpokládaly aě existenci geografických a sociálních jednotek, bě formální 

mezivládní spolupráci nebo neformální spontánní iniciativu na n které Ěči na všechě 

z oblastí kulturní, ekonomické, politické či vojenské. ĚHETTNE & SÖDERBůUM, 1řřŘ, 

s. 6ě Nový regionalismus je po zásluze kritizován za to, že p edpokládá dosažení n jakého 

„ideálního“ stavu, kterým je region schopný vstupovat do vztah  s jinými aktéry. Ětamtéž, 

s. 7ě ůčkoli i sami auto i p iznávají, že integrace a dezintegrace je trvalý proces Ětamtéž, 

s. Řě, se krom  toho  nový regionalismus dočkává kritiky v tom, že se nejedná o teorii a 

již mén  o koherentní teorii, ale mnohem více o intelektuální hnutí, které se zam uje na 

regionalizaci, ale bere v potaz globalizační procesy. ĚůCHůRYů, 2012, s. 8) 

Další kritika p ichází kv li tomu, že Evropa, potažmo evropská integrace, je 

vnímána jako vzor či ideální model. Čím dál více se ale ukazuje, že Evropská unie není 

modelovým p íkladem integrace, ale spíše výjimkou, která v mimoevropském prostoru 

neexistuje. (ACHARYA, 2012, s. 11ě ů nap íklad regionalizace v Rovníkové ůfrice by 

se dala popsat metaforou „puzzlí.“ ĚBůCH, 2016, s. 7) Stejn  jako v p ípad  stát , došlo 

i  v rámci Rovníkové ůfriky v nedávné dob  k vývoji, který vedl k postupné 

dekoncentraci kapitálu z ekonomicko-politického centra sm rem k novým aktér m. 

ĚSÖDERBůUM, 2004, s. 422ě Celý tento proces znamenal mimo jiné k vytvo ení 

paralelní p eshraničn  regionální struktury, která t žila z toho, že ceny komodit jsou na 

r zných stranách hranice r zné, a to až do podoby, kdy se z Beninu  stal tzv. Warehouse 

state nejen pro sousední Nigérii. ĚBůCH, 2016, s. 58) V této nov  vytvá ené struktu e 

p eshraničního obchodu vzniká nová ekonomická elita, která je schopná platit „úplatky“ a 
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zásobovat trh sousední zem  požadovanou komoditou. ĚSÖDERBůUM, 2004, s. 429) 

Systém p eshraničního obchodu proniká do státních struktur, které na n m participují, což 

stírá rozdíl mezi legálními a nelegálními aktivitami. (BACH, 2016, s. 62ě Že se nedá 

mluvit o regionalismu v pravém slova smyslu, ale o jakémsi stínovém regionalismu 

(shadow regionalismě ĚSÖDERBůUM, 2004, s. 432ě, ukazuje i fakt, že je utvá en 

mobilními a pohyblivými aktéry, kte í mají schopnost p ekračovat hranici bez ambice je 

m nit. ĚBůCH, 2016, s. 73) 

Jak m že být z této kapitoly patrné,  definice transhraničního regionu je pom rn  

složitá tím, že nedošlo k p esnému vymezení. Možné tvrdit, že se jedná o proces p sobení 

lidské teritoriality, ale samotný proces ustanovení transhraničního regionu není jasn  

definován. Bohužel se v Rovníkové ůfrice  setkáváme s migrujícím obyvatelstvem a 

malou mírou vztahu k území. Tento fenomén m že p sobit nejen v p ípad  nutnosti 

projekce státní moci státu v rámci teritoria, ale i v rámci procesu regionalizace a 

ustanovování Ětranshraničníchě region . Existence stínové, paralelní a neviditelné 

struktury i v p ípad  zkoumaného regionu tuto skutečnost d lá pro pozorování ješt  

mnohem náročn jší. 

2.4 Metodologie stanovení transhraničního regionu 

Dle knihy B. Hnízda určuje v rámci subsaharské ůfriky jako p íklad 

transhraničního regionu bývalý Britský Kamerun, který si „zachovává určitou 

sounáležitost a jednotící prvky“ ĚHNÍZDO, 1řř5, s. Ř6ě, avšak nikoli jak p edpokládá 

teze této práce, ale údajn  mezi jeho Jižní a Severní částí. S ohledem na neexistující 

dopravní spojení, vzájemnou politickou Ěneěaktivitu a velmi rozdílné etnické či 

náboženské složení se ale region bývalého Britského Kamerunu jako transhraniční region 

nechová. Snahou britské koloniální správy nebylo propojit oba regiony navzájem, jak 

napovídá neexistující vzájemné dopravní spojení, ale napojit oba regiony sm rem do 

Nigérie. Zatímco tedy regiony bývalého Severního a Jižního britského Kamerunu 

transhraniční region netvo í, opačné znaky a snahy mohou ale projevovat jeho jednotlivé 

části ĚSeverní a Jižníě ve vztahu k sousedním region m p es hranice jednotlivých stát , 

potenciáln  nap íklad region Adamawa v Kamerunu a stát Adamawa v Nigérii Ěv bývalém 

Severním Britském Kamerunuě. V p ípad  Jižního Britského Kamerunu námi 

definovaného jako ůmbazonie se práce zam uje na transhraniční region s regionem 

nigerijské Biafry. 
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D ležitým procesem v p ípad  fungování transhraničního regionu je proces 

regionalizace a vytvá ení regionu. Pro pot eby systematického modelování se jedná o 

proces, kdy je region vytvá en jednotlivými aktéry. Na základ  osmi stanovených úrovní 

bude pro nás transhraniční region takovým regionem, který: 1ě sdílí společnou mezistátní 

hranici, 2ě hranice je pro obyvatele daného regionu propustná; 3ě má 

funkční komunikační sít  Ěp írodní, dopravní, jazykovouě, 4ě obyvatelstvo regionu sdílí 

společné znaky a dokáže se identifikovat s regionem jako celkem či s jeho jednotlivými 

částmi na obou stranách hranice, 5ě  p es hranice probíhá ekonomická vým na a 6ě celý 

tento proces probíhá v dlouhodobém horizontu. V každé z osmi úrovní jsme si stanovili 

5 prom nných, které budeme v rámci regionu vyhledávat. O transhraniční region se bude 

v p ípad  zkoumaného regionu jednat, pokud v každé z osmi úrovní bude p evažovat 

podíl prom nných Ěalespoň t i z p tiě, na které bude odpov ď kladná, a zároveň region 

ponese znaky transhraničního regionu na všech osmi úrovních. 

3 D ležité kapitoly z historie zkoumané oblasti 
V rámci historie Rovníkové ůfriky je možné zaznamenat jen málo trend , které 

mohou hrát roli dodnes. Neexistence historických psaných pramen  (TRIAUD, 1999, s. 

10) a následná Ěaž na pár výjimekě kompletní kolonizace kontinentu ve velmi krátkém 

období pouhých dvaceti let (BOAHEN, 1985, s. 114), vytvá í složitou situaci pro 

historickou interpretaci. O základní historický popis jev  se mimo jiné pokouší osmidílná 

série kolektivu autor  pod patronací organizace UNESCO. Jelikož se jedná o oficiáln  

uznávané d jiny ůfriky, bude tato kapitola vycházet p edevším z uvedených publikací. 

Jelikož snahou práce je v novat se současné dob , budou využity t i poslední díly celé 

série, které se zabývají: 1ř. stoletím, koloniálním a postkoloniálním obdobím. Pro 

dopln ní zdroj  pocházejících z dílny UNESCO jsou dále využity jiné publikace 

historik , jež p isp ly do osmidílné série. 

3.1 Předkoloniální období 
Kontinent Afriky byl v p edkoloniálním období relativn  málo zalidn n 

(HERBST, 2000, s. 11 & 251), což vedlo k menší mí e konflikt  mezi jednotlivými íšemi 

a nutnosti kočovného života. V období p ed p íchodem Evropan  je také typické, že 

mocenská centra nejsou alokována teritoriáln , íše tak nemají hranice a odchod ze sféry 

vlivu panovníka je mnohem jednodušší, než boj s ním. (tamtéž, s. 39) Z toho pro 

následných vývoj současných afrických stát  plynou dv  d ležité poznámky – stát či íše 

nemá jasn  vymezené hranice a obyvatelstvo migruje. 
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Dalším a nemén  d ležitým stavem, který v p edkoloniálním období stojí za 

zmínku je v tšinová absence písma. Z toho plyne nejenom nutnost ústní správy státu, ale 

i absence psané historie a historických pramen  či map. (TRIAUD, 1999, s. 10) (AJAYI, 

1989) Ob  tyto dimenze mají op t vliv na vývoj současné správy stát . ůbsence písma 

p i správ  státu znamená, že je kladen v tší d raz na ústní dohody, d v ru a zvyková 

práva než na psané zákony, což v ad  oblastí p etrvává do dnešních dn .2 ůbsence písma 

v p edkoloniálním období nutn  vede k tomu, že se informace a vlastní mytologie 

p edávaly ústn . Následné období kolonialismu se vzpomínky a myšlenky nesnaží 

zaznamenat, ale interpretovat či vytvo it Ěviz nížeě. ůbsence zapsané p edkoloniální 

historie tedy znamená zkreslení a problémy s hledáním identity po odchodu Evropan , 

jedná se o tzv. vzpomínky bez minulosti. (MONIOT, 1999, s. 1Řě Vlastní psaná historie 

se jeví jako klíčová z hlediska  definice vlastní identity a její následnou interpretaci či 

možné hledání. Nezapsaná vzpomínka se totiž nem že stát součástí skupinové 

Ěkolektivníě identity ĚTRIůUD, 1řřř, s. 11ě a nem že tudíž docházet ani k vytvá ení 

identity národní. V p ípad  afrických stát  jsme proto sv dky multiidentity, která je do 

jisté míry kontextová a vztahová. ĚMONIOT, 1řřř, s. 24) 

Co se historie p edkoloniálního období zkoumané oblasti týče, je možné íct, že 

samotná publikace z dílny UNESCO d lí oblast na šest subregion : 1ě Oblast na západ 

od delty eky Niger a okolí eky Benin Ězvaná Benin, která se ale liší od současného státu 

Benině; 2ě oblast na východ od eky Niger a její delty; 3ě blízké vnitrozemí též nazývané 

jako Biafra Ěmenší než námi zkoumaná Biafraě n kdy též Igboland; 4ě oblast eky Cross, 

která je v 1ř. století ovládána Kalabarským státem Efik a etnikem Ibibio; 5ě pob eží 

Kamerunu a oblast eky Sanagy; 6ě oblast eky Ogowe a p ilehlé regiony Rovníkové 

Guinei a Gabonu. (ALANGOA, 1989, s. 724ě Všech šest oblastí obývají v 1ř. století 

etnika, která se adí do nigero-konžské jazykové rodiny, avšak zatímco oblast Beninu 

vytvá í vlastní jazykovou skupinu a oblast Igbolandu tvo í jazyková subrodina Kwa, tak 

zbylé t i oblasti jsou dominovány bantuskou jazykovou subrodinou. Ětamtéžě Ěp íloha č 

1ě Všechny uvedené delty ek ĚBenin, Niger, Cross, Sanaga a Ogowe) se v období 1ř. 

století stávají d ležitými z n kolika d vod . Krom  obchodu s otroky se jedná o oblasti, 

kde se koncentruje obchod s ostatními surovinami, kde začínají christianizační mise a 

posléze i snaha o koloniální expanzi. eky tedy v uvedeném období hrají klíčovou roli, 

avšak rozdílnou od té, jíž tehdejší obyvatelé mohou tušit a očekávat. Zatímco p vodní 

                                                 
2 Nabízí se jist  otázka, jaký má tento jev význam a vliv pro alfabetizaci kontinentu. 



 

   

 

25 

  

obyvatelstvo v dané oblasti v p ípad  migrace jednotlivé eky p ekračuje a eky tak tvo í 

p irozenou p ekážku, tak evropané volí cestu po proudu jednotlivých ek. Ětamtéž 726ě 

Zatímco eky tedy v p ípad  p edkoloniálního období tvo í p irozenou komunikační 

p ekážku, jejich využití evropskými koloniálními mocnostmi z nich d lá významnou 

komunikaci, ĚHERBST, 2000ě což evropan m poskytuje výhodu nejen v oblasti 

obchodu, ale i následné dominance nad zkoumanou oblastí. 

V rámci hledání region  ůmbazonie a Biafry, resp. jejich p edkoloniálního 

vymezení dojde k v tšímu zam ení na čty i ze šesti region  a to: 1ě deltu eky Niger; 2ě 

Igboland; 3ě oblast eky Cross; 4ě pob eží Kamerunu a oblast eky Sanagy. 

V rámci bažinaté delty Nigeru vzniká n kolik m stských stát , ty jsou spravovány 

individuáln  a t ží ze své strategické polohy na pob eží. Ta znamená, že uvedené oblasti 

nejenom obchodují s vnitrozemím, ale i s otroky a participují tak na globální obchodní 

vým n . Tato výhoda končí roku 1Ř07, kdy Velká Británie zakazuje transatlantický 

obchod s otroky, díky následné „politice d lových člun “ si jsou obchodníci z britského 

království schopni vydobýt exkluzivní postavení, které je často nad azováno právu 

lokálních m stských stát . Jelikož následný obchod s arašídy a palmovým olejem byl 

náročn jší na pracovní sílu, než obchod s otroky dochází k postupnému pronikání 

britských obchodník  do vnitrozemí. Tato zm na znamená mimo jiné rozdílné rozložení 

politické moci a r st potenciálních konflikt  mezi m stskými státy v delt  Nigeru. 

S ohledem na p ítomnost delty Nigeru dochází v daném období také k pronikání do 

vnitrozemí a hledání pramene eky Niger. Oblast tak tvo í vstupní bránu do dalších, 

p edevším frankofonních oblastí ůfriky a její status se stává d ležitou otázkou p i 

Berlínské konferenci. (ALANGOA, 1989, s. 730-732) 

Oblast vnitrozemského Igbolandu je ochuzena o p ítomnost mo ského pob eží. 

ůbsence jakékoli centrální íše a menší hustota zalidn ní oblasti znamenala, že obchod 

s otroky m l pro toto vnitrozemí pom rn  fatální následky. Jedná se o oblast, kde p sobili 

kočovné skupiny zajišťující p ísun otrok  do Delty či Kalabaru, kde obyvatelé pob ežních 

m stských stát  fungují jako p ekupníci. Celý Igboland byl složen z ady vesnic s nízkou 

hustotou obyvatelstva, (HERBST, 2000, s. 45ě jež jsou navíc pom rn  izolovány jedna 

od druhé nefunkčními zp soby komunikace. Stejn  tak jejich obyvatelé mluví r znými 

ná ečími. ĚSTREMLůU, 1ř77, s. 112) Z tohoto hlediska britové ani nemají složitou 

úlohu p i následném dobývání, kdy jim v cest  nestojí žádná íše. Obyvatelé Igbolandu 

do kontaktu s Evropany p ichází v porovnání s jinými oblastmi pom rn  pozd  a to až 
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v 1ř. století a samotná kolonizace oblasti probíhá až na jeho konci či spíše na počátku 

století následujícho s až p ekvapivou rychlostí. ĚůLůNGOů, 1řŘř, s. 734-737) 

T etí oblastí na východ od dvou p edešlých je oblast eky Cross, u jejíhož ústí se 

nachází m sto Kalabar. Druhým centrem bylo m sto Ikom, které dnes tvo í hraniční 

p echod mezi Nigérií a Kamerunem. I ve zmiňovaném období m sto Ikom tvo ilo 

pomyslnou vstupní bránu na ob  sv tové strany. Východním sm rem se jednalo o oblast 

dnešního Severozápadního Kamerunu Ěoblast Bamendské vysočinyě, zatímco západní 

sm r znamená vstup do oblasti Igbolandu. V p ípad  Kalabaru dochází k podobné 

ekonomickému modelu jako byl popsán u delty eky Niger. Zásadní se i zde ukazuje 

zákaz transkontinentálního obchodu s otroky na počátku 1ř. století a podobn  jako v delt  

Nigeru dochází k následnému p esunu t žišt  ekonomiky do zemd lských produkt  jako 

arašídy a palmový olej. Na druhou stranu mocenská struktura v oblasti Kalabaru byla 

rozdílnou oproti oblasti Delty a to p edevším z d vodu dvou soupe ících m stských stát  

– Ikomu a Kalabaru, která jsou ob  dominovány jinými etnickými skupinami. Britové i 

v této oblasti postupn  stále více uplatňují sv j vliv a to až do roku 1Řř1, kdy je 

v Kalabaru ustanovena protekrotání vláda na základ  Principu efektivity. Ětamtéž 737-

738) 

Čtvrtou a poslední probíranou oblastí je pak samotný Kamerun, ten je obýván 

t emi hlavními bantuskými etniky, kterými jsou Kpe-Mboko, Duala-Limba a Tanga-Yasa 

s adou podskupin. Oblast kamerunského pob eží je pokrytá mangrovy a bažinami a 

z toho d vodu pom rn  t žko p ístupná, p esto i zde v 19. století dochází k pronikání 

evropských misioná , obchodník  a pozd ji i kolonizátor . D ležitým centrem bylo od 

počátku 16. století m sto Douala mezi ústími ek Sanaga a Wouri, v pr b hu 1ř. století 

k ní p ibylo nové centrum Bimbia. Ta sloužila i jako p ístav pro otroky z kamerunského 

vnitrozemí – konkrétn  z oblasti Bamendské vysočiny. Po zákazu obchodu s otroky i zde 

čekal otroky stejný osud a jejich alokace do produkce zem d lských plodin. Klíčovou 

složkou jejich následné práce byla produkce palmového oleje. V blízkosti Bimbie vzniká 

roku 1Ř56 p ístavní m sto Victoria Ědnešní Limbeě, které postupn  p ebírá dominantní 

roli. Po Berlínské konferenci dochází k rychlému obsazení pob eží N meckým císa stvím 

a ješt  rychlejšímu postupu do vnitrozemí se snahou ovládnout obchod v oblasti 

Bamendské vysočiny. Což se op t da í až s p ekvapivou rychlostí kv li velké mí e 

decentralizace. Ětamtéž 740-744) 

Z hlediska p edkoloniálního systému zde máme t i pob ežní pom rn  navzájem 

nezávislé oblasti, které díky svým ekám vedou do dvou p irozených vnitrozemských 
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oblastí. Z mén  zalidn ných vnitrozemských oblastí ty p ímo ské doplňují klíčové zdroje 

určené na globální vývoz. P vodní exportní surovinu otroky na plantáže do ůmeriky 

pozd ji nahrazuje p ímá produkce zem d lských surovin určená též k vývozu, což se 

pozd ji ukáže problematické pro ekonomickou situaci. Zároveň se v daných systémech 

nachází časokráte více center, které nejsou lokalizovány geograficky, ale mocensky. 

(HERBST, 2000) Obvykle spolu soupe í, čehož využají p icházející Evropané a 

p edevším díky diplomacii a Principu efektivity postupují velmi rychle a efektivn  do 

vnitrozemí kontinentu, kde jim v cest  nestojí žádná centralizovaná íše. 

3.2 Od Berlína po „Rok Afriky“ 

V roce 1ŘŘ5 dochází k definitivnímu rozd lení ůfriky mezi evropské mocnosti, 

avšak nikoli dle Závěrečného aktu, ale na základ  Principu efektivity. Berlínskou 

konferenci považuje J. Herbst za prost edek, kterým došlo k mírovému rozd lení 

kontinentu, (2000, s. 71) ale nikoli k rozd lení samotnému. Použitím slov J. F. Bayarta se 

rozd lení neodehrává dle zažitých p edstav „mezi dv ma sklenicemi sherry“ v Berlín , 

ale v následujících letech dle mechanism  v Berlín  nastavených. (BAYART, 1989, s. 

66) Z hlediska zm n, které africký kontinent zaznamenal se jedná o velmi radikální 

zm nu, kdy dochází k postupnému rozd lení veškerého území mezi evropské hráče a 

následné snaze o vybudování teritoriálních stát . (HERBST, 2000, s. 94) V následujících 

dvaceti letech po Berlínské konferenci je sice tempo zm n z hlediska držení moci na 

kontinentu nejv tší, ale následné budování Ěp edevším konsolidaceě koloniálních íší 

pokračuje minimáln  do t icátých let dvacátého století a ani tehdy není úplné. (BOAHEN, 

1985, s. 10-18) 

V tomto období také dochází poprvé k vytvá ení map Rovníkové ůfriky 

evropskými historiky, která se nám dochovávají. Období bezprost edn  po Berlínské 

konferenci vede nejenom k evropským výboj m, ustanovování Ěpov tšinouě nep ímé 

kontroly, ale i ke snaze popisovat dobytá teritoria. V této dob  dochází ke dv ma trend m 

– prvním je snaha o interpretaci jev  prost ednictvím multidisciplinárních p ístup  

evropskou perspektivou, tím druhým je pak snaha o čisté popisování Ědeskripciě 

p edkoloniálního období beze snahy o jakoukoli interpretační část. (DULUQ, 2009, s. 39) 

V rámci tohoto postupu je snaha vysv tlit sv t Rovníkové ůfriky tzv. evropským 

historickým universalismem, z n hož plyne i hodnocení jev  – ten, kdo se podal byl 

automaticky brán jako „mírumilovný,“ zatímco ten, kdo bojoval byl automaticky vnímán 

jako „krvežíznivý.“ ĚRůNGER, 1řŘ5, s. 46) Tento univerzalismus tak na dlouho dobu 
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bránil možnosti porozum t jev m, jež se odehrávaly v rámci Rovníkové ůfriky. 

(MONIOT, 1999, s. 1řě To nám umožňují až nov jší kritické práce, které tvrdí, že 

koloniální období mimo jiného znamenalo ztrátu suverenity a následné ponížení. Stav, 

p i n mž dochází k ponížení je limitující pro následné hledání identity. V tomto období 

také dochází k nutnosti p evzít všechny aspekty z jiné Ěevropskéě kultury bez práva na 

vlastní výb r, co p ijmout a co odmítnout. (AYANI dle RANGER, 1985, s. 48) Problém 

identity pak nap íklad ústí v panafrické hnutí, mezi jehož hlavní p edstavitele pat í mimo 

jiné první prezident moderní Ghany Kwame Nkrumah. Problematiku identity 

v Rovníkové ůfrice je možné nap íklad ilustrovat i na samotném nov  založeném 

ghanském státu, který nacházel na zcela jiném míst  než p edkoloniální ghanská íše. 

Koloniální období, které trvalo tém  Ř0 let se m že zdát jako jednolité období, 

avšak i ono m lo své fáze. První období trvající mezi lety 1ŘŘ0 – 1ř00 znamená snahu o 

rozší ení teritoria na základ  Principu efektivity ustanoveného na Berlínské konferenci, 

druhé období mezi lety 1900 – 1914 znamená ustanovení byrokratického aparátu a 

byrokratizaci nov  získaného území do podoby státní Ěkoloniální administrativyě, kdy je 

nap íklad velký rozdíl mezi místy kde již existovaly struktury pro potenciální nep ímou 

správu Ěsever Nigérieě a kde nikoli Ězkomaná oblastě ĚPOURTIEUR, 2010, s. 43); t etím 

období je pak 1. sv tová válka, která pro námi studovanou oblast znamená pom rn  

d ležité období, kdy dochází k p ímým st et m mezi koloniálními mocnostmi na území 

současného Kamerunu; za následující období je bráno to mezi válkami a jako úpln  

poslední koloniální období je cesta k samostatnosti zhruba n kdy od roku 1ř35 zahrnující 

Druhý sv tový konflikt a vrcholící rokem ůfriky v roce 1960. Ěd lení dle BOůHEN, 

1985, s. 114) 

Na základ  záv rečného aktu Berlínské konference v roce 1ŘŘ5 je zkoumané 

území p edb žn  rozd leno mezi dv  koloniální mocnosti, a to Velkou Británii a 

N mecko. Oba koloniální státy se následn  snaží pronikat do vnitrozemí, aby ustanovily 

správu nad daným území. V p ípad  Velké Británie dochází k rozši ování teritoria 

pomocí: a) diplomacie, b) nep ímé správy území dle ochranitelské smlouvy z roku 1884 

a c) v p ípad  konfliktu tzv. „politice d lových člun .“ (GUEYE & BOAHEN, 1985, s. 

134-135) V p ípad  N mecka se jedná o snahu dominovat území prost ednictvím p ímé 

kontroly oblastí ve vyšších nadmo ských výškách, kde hrozí menší nebezpečí výskytu 

malarického komára. Mezi d ležitá centra N meckého Kamerunu se adí nov  vzniklý 

p ístav Viktoria Ěvedle Bimbieě, Douala, Buea Ěsídlo guvernéra na úpatí Mount 

Kamerunu) a v neposlední ad  i Bamenda. Období mezi lety 1ŘŘ5-1ř00 také znamená 
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nejrychlejší zm ny z hlediska držení moci v rámci celého vývoje regionu Rovníkové 

Afriky. Dosavadní obyvatelé regionu jsou postaveni p ed výzvu, jak se s daným stavem 

naučit žít, neboť vojenský vzdor z d vod  naprosté p evahy evropských kolonizátor  

nep ichází v úvahu. (GUEYE & BOAHEN, 1985, s.13Řě Jedním z typických prvk  

v rámci vzdoru jsou p vodní náboženství, která jsou postupn  inkorporována do 

náboženství, jež p ináší misioná i. ĚRůNGER, 1řŘ5, s. 51) 

Následné období trvající n kdy od p elomu století k první sv tové válce znamená 

nastavení byrokratizace a snaha o administrativu nov  p ipojených oblastí k impériím. 

V tomto období dochází k nastavení zákon  soudního a daňového systému, které se liší 

v p ípad  území Velké Británie a N meckého císa ství. Další zm nu ve správ  zkoumané 

oblasti znamená První sv tová válka, kdy už od jejího začátku dochází ke spojenectví 

všech zbývajících koloniálních mocností proti N mecku. (CROWDER, 1985, s. 283) Na 

počátku První sv tové války se tak odehrávají procesy spojené s vy azením N mecka 

z koloniální politiky a následným vpádem na jeho území, a to včetn  území celého 

Kamerunu. Snahou Velké Británie je udržení dominance na mo i čemuž p edchází 

vy azení n meckých p ístav , jedním z nich je nap íklad i kamerunská Douala. Ětamtéž, 

s. 285) Pozemní operace na území Kamerunu vede i Francie, která se snaží obnovit 

hranice z roku 1ř11, avšak tyto hranice výrazn  p ekoná a roku 1ř16 dochází k dobytí 

současného hlavního m sta Kamerunu Yaoundé. Ěp íloha č. 2ě Po válce je Kamerun 

rozd len mezi Velkou Británii a Francii na základ  mandátu Spojených národ , kdy námi 

zkoumané území ůmbazonie se stává součástí Jižního Britského Kamerunu. Celá námi 

zkoumaná oblast (Biafra a Ambazonie) se tak dostává pod Britskou koloniální správu. 

Krom  p ímých st et  a zm ny územních hranic má ale konflikt Sv tové války ješt  jinou 

dimenzi, a to psychologický efekt v či p vodním obyvatel m. Je to totiž v bec poprvé, 

co ůfričané vidí Evropany válčit mezi sebou. Dále je nutné alokovat část lidských sil pro 

boj na frontách, a to nejenom z ad koloniální správy, ale i z ad domorodého 

obyvatelstva. V rámci následných událostí dochází ke snaze využít bezvládí k rebelii na 

ad  míst. Ětamtéž, s. 292) Pro ilustraci v rámci našeho zkoumaného regionu se jedná o 

vnitrozemskou oblast Igbolandu zvanou Owerri. Rebelie ale nemá p íčinu jen v uvoln ní 

koloniální správy, ale i ekonomickou p íčinu, kteroužto je pokles cen vyvážených 

produkt  v souvislosti s klesající kupní silou obyvatel v Evrop  z d vod  války a 

vy azení N mecka z globálního obchodu jako významného odb ratele. Ětamtéž, s. 300) 

Na druhou stranu i válečnou ekonomiku Sv tové války je t eba rozvíjet a dochází i 

k trend m opačným, které mají pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky. Mezi n  lze adit 
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rozvoj t žby klíčových surovin Ěnejeně pro vedení války. V rámci zkoumaného regionu 

se jedná o otev ení uhelných dol  v Enugu a jejich železniční napojení na p ístav v Port 

Harcourt. Ětamtéž, s. 304) Tato železnice vzniklá b hem První sv tové války tvo í 

významnou komunikační spojnici v rámci Nigérie do dnešních dn . 

Následující období je časov  ohraničeno zhruba rokem 1ř35. Od roku 1ř1Ř do 

roku 1935 se celá zkoumaná oblast nachází pod správou britského koloniálního impéria. 

Ambazonie je v tomto období Mandátním územím Společnosti národ  pod britskou 

správou. ůčkoli jak Biafra, tak ůmbazonie jsou pod správou Velké Británie, jsou stále 

ovlivňovány situací, která se odehrává nejen v sousedních francouzských oblastech, ale i 

na globální scén . Významný rozdíl mezi francouzskými a britskými koloniemi je i 

v tomto období v mí e jejich unifikace a snaze spravovat území dle daného vzorce Ěv 

p ípad  Francieě či na základ  individuálního p ístupu ke každé koloniální oblasti Ěv 

p ípad  Velké Británieě. Čtvrtá francouzská republika si zakládá na vysoké mí e 

centralizace, jejímž vykonavatelem je Ministerstvo kolonií, kterému jsou jednotlivé 

složky koloniální správy hierarchicky pod ízeny. (DIOP, 1993, s. 60) Naproti tomu 

britská území jsou spravována tak, aby zkrátka fungovala a tím pádem generovala zisk. 

Je tedy nutné, aby se odpov dná osoba vyrovnala se situací na míst  dle aktuálních 

podmínek. (KANIKI, 1985, s. 382) To znamená, že v p ípad  území Jihovýchodní 

Nigérie, do níž adíme ůmbazonii i Biafru mluvíme o nep ímé kontrole, kdy Velká 

Británie své kolonii v podstat  umožňuje p ístup ke sv tovému obchodu, z n hož ale 

sama t ží. V tšinu moci drží v ruchách tradiční autority, stejn  tak jako ekonomickou 

vým nu mají na starosti domorodí obchodníci. Velká Británie kontroluje pouze 

strategická místa a nemusí nutn  držet kontrolu nad celým územím, aby dokázala 

uplatňovat projekci koloniální nadvlády. (CROWDER, 1993, s. Ř1ě Jak o tomto období 

poznamenává nigerijský historik Falola, tak koloniální nadvláda „p inesla benefit jen 

úzké skupin  vzd laných obyvatel, ale znep átelila a frustrovala velkou v tšinu 

domorodých obyvatel, kte í se domnívali, že koloniální nadvládá p inesla erozi tradičních 

autorit a hodnot.“ (FALOLA & HEATON, 2009, s. 136ě P icházející frustrace pramenící  

z ekonomické situace si všímají i britové. ĚCROWDER, 1řř3, s. 101) V p edchozím 

období byly britské kolonie v Rovníkové ůfrice místem, kam p icházeli obyvatelé 

z okolních kolonií za prací. (COQUERY-VIDROVITCH, 1985, s. 351) To se m ní po 

vypuknutí sv tové hospodá ské krize a následn  p i nutnosti p esunout pozornost Francie 

a Velké Británie na evropský kontinent b hem nadcházejícího sv tového konfliktu. 
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Zároveň v tomto období dochází k poklesu cen primárních surovin a ekonomická situace 

se stává d ležitým prvkem následného boje za sebeurčení. (CROWDER, 1993, s. 79) 

3.3 Cesta k roku Afriky a formování států 

Ješt  b hem 2. sv tové války dochází k n kolika situacím, jež znamenají, že 

k p edání moc nov  vzniklým stát m dojde v období pouhé jedné a p l dekády. Čili 

zhruba stejn  krátkého období jako dochází k samotné kolonizaci. (HERBST, 2000, s. 

98) Klíčovou pro dekolonizaci se jeví ůtlantická charta, jejímž jedním z bod  je i právo 

na sebeurčení. V dané dob  je toto právo na sebeurčení sice zamýšleno jen pro národy 

v Evrop , avšak ůfričané ho berou za své. Krom  ůtlantické charty jsou pro následnou 

dekolonizaci d ležité globální faktory, když ani jedna z nov  vzniklých supervelmocí 

nemá kolonie v ůfrice a ani společenská nálada ve Francii a ve Velké Británii není 

setrvávání v koloniích naklon na, tento postoj reprezentuje v daném období pom rn  

silná komunistická strana Francie a Labouristická strana ve Spojeném Království. Dále 

jsou tehdejší koloniální mocnosti vystaveni tlaku z ostatních míst svých koloniálních 

impérií, kterýmižto se inspirují i osvobozenecká hnutí v Rovníkové ůfrice. Jako poslední 

d vod rychlé dekolonizace je uvád na ekonomická situace, která v p ípad  zkoumané 

oblasti znamená r st významu predátorské ekonomiky, černého trhu a pokles mezd za 

zpracovávání primárních surovin, na nichž je tamní ekonomika závislou. (SURET-

CANALE & BOAHEN, 1993, s. 161-163) Celá situace tak postupn  vede k dezintegraci 

koloniálních íší, která Ěs výjimkou Portugalskaě sm uje ke konci 50. a počátku 60. let. 

Za zmínku jist  stojí, že rozpad koloniálních íší neznamená ztrátu vlivu, jak t eba m že 

dokazovat stále používaný koncept Francafrique či postavení, jaké má Francie v p ípad  

obou afrických Frank . ůč národní stát v ůfrice nemá v p edkoloniálním období tradici, 

tak v období konce koloniálních íší pro n j neexistuje alternativa a celá Rovníková 

ůfrika je rozd lena do více či mén  fungujících národních stát . (HERBST, 2000, s. 103) 

Nov  vzniklý nigerijský stát se hned z počátku stává federací, jedná se o jednu 

z mála afrických federací, která p ežila do dnešních dn . Stává se tak již roku 1ř14, kdy 

jsou dva britské protektoráty spojeny do jednoho celku s nedefinovanými hranicemi v či 

soused m. (STREMLAU, 1977, s. 18) P íznačným jevem pro federalizaci Nigérie je tzv. 

amalgamace. Vznik federace prost ednictvím amalgamace znamená, že se jedná o proces 

shora, který nebere v potaz požadavky p icházející zespodu. (BACH, 2016, s. 10) Či 

proces federalizace politické centrum dokáže vhodn  využívat k prosazení své mocenské 

politiky, jak lze demonstrovat na p íkladu d vodu vyhlášení samostatné Biafry, což byl 
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akt zahajující Nigérijskou občanskou válku mezi lety 1ř67-1970. (STREMLAU, 1977, s. 

55) Proces amalgamace jako top-down p ístup beze vztahu k lokálním specifik m 

provázel Nigérii již od jejího založení v roce 1ř14 a to sloučením Severního a Jižního 

protektorátu. V roce 1ř54 pak dochází k domluv  nad vytvo ením Nigerijské federace 

složené ze t í stát  (BACH, 2016, s. 11ě Ěp íloha č. 3ě. V každém ze t í státu 

pojmenovaných dle geografické lokace v rámci Nigérie (North, West a East) dominuje 

jedno ze t í hlavních etnik: Hausa-Fulani, Yorubové a Igbové. Z d vod  geografické a 

početní dominance severního regionu, kde dominuje Hausa-Fulani je pozd ji vládou 

v Lagosu Ěůbuja se stává hlavním m stem až pozd jiě ustanoven region čtvrtý, a to 

rozd lením regionu West, jehož ob ma nov  vzniklým částem dominuje etnikum Yorub , 

na jejichž území se nachází i hlavní m sto. ůčkoli početn  dominuje celému federálnímu 

nigerijskému státu etnikum Hausa-Fulani, tak po rozd lení a vzniku čtvrtého státu 

polovinu stát  federace ovládá etnikum Yoruba. To zároveň uzavírá spolupráci s početn  

dominantním etnikem a to již od prvních voleb v roce 1959. Vzniká tak pom rn  silná 

aliance Hausa-Fulani, kte í dominují početn  a Yoruba, kte í kontrolují oblast hlavního 

m sta. (STREMLAU, 1977, s. 55) V období bezprost edn  po svém vzniku Nigérie čelí 

dv ma zásadním mezinárodním problém m. Tím prvním je opozice v či panafrickým 

snahám p edevším Ghany a tou druhou jsou nespecifikované hranice stát  a p eshraniční 

pašování. ĚSTREMLůU, 1ř77, s. 1Řě Etnikem, které je tehdejší situací v Nigérii 

znevýhodn no jsou Igbové, jejichž vliv a význam se s odchodem brit  a p esunem centra 

do Lagosu snižuje. Krom  toho jsou rozdrobeni do více federativních stát  v nichž tvo í 

menšiny a zasahují i do sousedního Kamerunu. Situace, kdy region East obývaný Igby 

Ěpozd ji Biafraě odmítá uznat státní p evrat v roce 1966, vede k další snaze snížit 

relevanci u odbojných Igb . Dochází k další amalgamaci území, která má znamenat 

vytvo ení Federativní Nigérie tentokrát o dvanácti státech. Ěp íloha č. 4ě Teritorium Igb , 

dosavadní Východní Nigérie je rozd lena na t i území – Central state, Cross River a 

Rivers. Problémem pro Igby ovšem bylo, že v tšinu by m li pouze v jednom z nich, 

zatímco ve zbývajících dvou území by m la hlavní m sta a tím pádem i politickou moc 

jiná mén  početná etnika – ať už by se jednalo Efiky a Ibibiose v Kalabaru či etnikum 

Ijaw v oblasti delty s d ležitým p ístavem v Port Harcourt. (STREMLAU, 1977, s. 55) 

Bezprost edn  po vyhlášení nového federálního rozd lení zem  je vyhlášena Ěasi dv  

hodiny potéě i nezávislá republika Biafra s hlavním sídlem v Enugu. Ětamtéž, s. 60) 

Navzdory počátečním neúsp ch m centrální vlády, kdy Biafrou dochází i k vyhlášení 

loutkového státu Benin, se nigerijské vlád  poda í situaci stabilizovat a posléze dobýt 
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hlavní m sto odporu Enugu. Kde se ukazuje, jak legitimita stát  není dána geograficky, 

neboť i po pádu hlavního m sta Biafry odpor pokračuje. Občanská válka ale znamenala 

hladomor s rozsáhlými d sledk. Biafra se sice nestala novým válčišt m studené války, 

navzdory tomu, že se poprvé od konce sv tové války jednalo o konflikt, který se týkal 

více než 50 milion  obyvatel. Ětamtéž, s. 373) D vod  neglobalizace konfliktu bylo 

n kokolik, mezi t mi nejvýznamn jší je t eba zmínit, že st et prob hl pom rn  rychle, za 

druhé, že neusp l apel Biafry na sv tové ve ejné mín ní, t etí, že ob  strany konfliktu 

byly pom rn  rezervované v či vlivu Sov tského svazu a Výchdoního bloku v oblasti a 

v neposlední ad  v tomto období se odehrávaly d ležité vnitrostátní či vnitroblokové 

události – ať už se jedná o Šestidenní válku či události Pražského jara (roky 1967-1970). 

B hem konfliktu v Biaf e, který je n kdy nazýván Nigerijskou občanskou válkou zem elo 

mezi 1 až 3 miliony obyvatel a vedla k dalším 3 milion m násiln  p esídlených. 

(FALOLA & HEATON, 2009, s. 180) 

Z d vodu Nigerijské občanské války je tehdejší p edstavitel vojenské junty 

Gowon považován za jednoho z nejbrutáln jších vládc  historie. Na druhou stranu za 

jeho vlády dochází k ekonomickému rozvoji Nigérie a to p edevším s ohledem na t žbu 

ropy. Suroviny ropy se pro Nigérii stává klíčovou tém  bezprost edn  po zahájení t žby 

v padesátých letech. B hem občanské války je nap íklad ropa z Port Harcourt vyjmuta 

z blokády, kdy centrální vláda počítala se zisky z prodeje této suroviny. ĚSTREMLůU, 

1977, s. 73)  Po snížení vlivu Igb  v bývalém regionu East dochází postupn  k další 

amalgamaci Nigerijského území, což vede p edevším k postupnému št p ní severního 

teritoria, p esunu hlavního m sta do ůbuji a následn  i rozd lení celého Nigerijského 

federálního státu do dnešních finálních 36 stát . Krom  amalgamace a prohry 

v Nigerijské občanské válce byla pro Jihovýchodní oblast zásadní i ztráta p íjm  z ropy, 

k čemuž došlo v roce 1ř7ř, kdy se veškeré p íjmy z ropy staly p íjmem federálního 

rozpočtu a pom r p íjm  stát  t žících ropu se zm nil z p vodních 45 % p es 25 % na 

nulu. (FALOLA & HEATON, 2009, s. 180) Výkyv sv tových cen ropy má d ležitý 

dopad na stabilitu nigerijské ekonomiky, ale i politiky, neboť Nigérie je na rop  zcela 

závislá. Od konce 70. let do součastnosti došlo k n kolika vojenským p evrat m, ustavení 

druhé, t etí a čtvrté republika, z nichž v té poslední skutečn  dochází k alternaci moci 

prost ednictvím voleb. Dnes se region Biafra op t dostává do pop edí vnit ní Nigerijské 

politiky a to p edevším v souvislosti s demografickým rozvojem, násilím a degradací 

životního prost edí delty eky Nigeru Ějako sociální problém). (IGBINOVIA, 2014, s. 33) 
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Procesy sm ující k nezávislosti v oblasti Jižního Britského Kamerunu Ěpro účely 

práce nazývané ůmbazonieě se rozbíhají n kdy kolem roku 1ř53, kdy Jižní Britský 

Kamerun získává stejný status jako ostatní nigerijská teritoria. V té samé dob  vznikají 

nové strany. (NGOH, 2004, s. 5) Jednou z nich je strana Dr. Endeleyeho Kamerun 

national congress ĚKNCě, kterážto vyhrává v prvních volbách roku 1ř57. Endeleyovo 

premiérování ale nemá dlouhého trvání a je nahrazen Johnem Ngu Fonchou, který po 

odchodu z KNC založil vlastní stranu Kamerun national democratic party (KNDP). 

Foncha se stává premiérem Jižního Britského Kamerunu roku 1ř5ř. Ětamtéžě Ob  strany 

se shodnou na tom, že cht jí získat autonomii v či britské koloniální nadvlád , neshodnou 

se, ale v jakém stát  by se m l Jižní Britský Kamerun nacházet. Zatímco KNC požaduje 

získat autonomii v rámci Nigérie, tak heslem KNDP v čele s Fonchou je „toward self-

governement or independence to the United Cameroon.“ Ětamtéž, s. 4) V lednu roku 1960 

získává nezávislost Francouzský Kamerun jako Republika Kamerun, v té dob  dochází 

k dohod  nad uspo ádáním referend v Britských Kamerunech, zatímco již od roku 1ř55 

ze strany Severního Britského Kamerunu není žádný zájem o spojení do území bývalého 

n meckého Kamerunu, tak hlasování v Jižním Britském Kamerunu znamená spojení s 

republikou Kamerun a ta se stává federací dvou stát . Ětamtéžě Status federace Kamerun 

ztrácí v roce 1ř72 pod argumentem tehdejšího prezidenta ůhidja, že federální uspo ádání 

je p íliš nákladné pro další existenci Kamerunu. Ětamtéž, s. 144ě D ležitým rokem pro 

další vývoj vzájemných vztah  v Kamerunu je rok 1řř2 potažmo 1řř3 tehdy dochází po 

protestech ke stanovení prvního anglofonního premiéra pod prezidentem Paulem Biyou 

a zároveň Univerzita v Buei má právo vyučovat na základ  anglosaského vzd lávacího 

rámce Ěvčetn  výuky comon lawě. Tento rok tak znamená jisté zlepšení vztah  mezi 

anglofonní a frankofonní oblastí, kteréžto od zániku federace trpí vzájemnou ned v rou. 

(NKWI, 2004, s. 202-203) Dnes je situace mezi anglofonní a frankofonní částí op t 

napjatá a od listopadu 2016 dochází v anglofonní oblasti k protest m proti vlád  p vodn  

z d vodu absence anglofonních vyučujících na státních školách. Od ledna je zároveň celá 

oblast od íznuta od internetového p ipojení. (CNN, 2017) 

Jak je ze postkoloniálního popisu obou oblastí vid t, tak historické události mají 

p esah do dnešních dn  a v posledním roce se vzr stající intenzitou ovlivňují politický 

vývoj v daných oblastech. Pro pochopení dynamiky současné transhraničního regionu je 

proto d ležité pochopení historických k ivd, které se odehrály na p elomu 60. a 70. let – 

ať už se jedná o Nigerijskou občanskou válku, p esunutí p íjm  z ropy do centrální 

pokladny či ukončení federálního uspo ádání v Kamerunu. 
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3.4 Dějiny transhraničního regionu a teritoriální vymezení 
Oblast potenciálního regionu nikdy netvo ila kompaktní celek. Jedinou výjimkou 

m že být období koloniální nadvlády Velké Británie mezi lety lř16-1960. Z hlediska 

vymezení je navíc problematické neteritoriální držení moci a jeho následná aplikace. 

Z hlediska geografického vymezení regionu se jedná o oblast, která zahrnuje 

p edkoloniální pob ežní oblasti: Delta Nigeru, Kalabar a delta eky Wouri; dále se jedná 

o vnitrozemské oblasti Igboland a Bamendská vysočina. V koloniálním období se jedná 

o oblast pod britskou koloniální správnou, která je odd lena nestanovenými hranicemi 

s frankofonní oblastí na jedné stran  a p irozenou hranicí v podob  eky Niger na stran  

druhé. T etí období samostatných stát  pak pomáhá p esn ji definují hranice Biafry, 

p vodního nigerijského státu East, který byl v pr b hu času rozd len do současných stát  

Bayelsa, Rivers, Imo, Anambra, Enugu, Abia, Ebonyi, Akwa Ibom, Cross River a Enugu 

a hranice ůmbazonie do současných kamerunských region  Northwest a Southwest. 

N které mapy, ale ukazují regiony mnohem širší. Nap íklad n které mapy na webových 

serverech zahrnují do oblasti ůmbazonie i část frankofonní oblasti West s hlavním 

m stem Baffousamem a univerzitním m stem Dsachng. Veškerá geografická vymezení 

regionu jsou tedy zkreslená a do jisté míry zavád jící. Což je zp sobeno p edevším 

neteritoriálním držením moci a vztahovou identitou. Díky t mto dvou fenomén m je 

náročné n které oblasti do regionu za adit. 

4 Strukturální úrovn  transhraničního regionu 
V této části dochází k práci s prom nnými, které byly stanoveny 

v p edchozích kapitolách pro každou z osmi strukturálních úrovních. Pro to, aby 

region Ambazonie a Biafry byl transhraničním regionem, je nutné sdílet všech osm 

úrovní, kterými jsou: 1ě faktory fyzické geografie; 2ě p írodní zdroje; 3ě identitní 

faktory; 4ě geopolitická reprezentace; 5ě etnické a demografické složení; 6ě hranice; 

7ě historické faktory, a Řě socioekonomické faktory. V každé z t chto zkoumaných 

úrovních došlo ke stanovení p ti prom nných, u nichž jsou zkoumány společné 

znaky. ůby došlo k napln ní znak  transhraničního regionu, musejí být sdíleny 

alespoň 3 prom nné v každé z osmi uvedených úrovní. 

4.1 Faktory fyzické geografie 

Jedním ze základních atribut  státu je p edpoklad vlastního území a schopnosti 

projektovat na daném území státní moc. (ROMANCOV, 2004, s. 420) Jak uvádí M. 

Riegl: „Jen t žko si lze p edstavit politickou entitu, která by tuto podmínku nesplňovala 
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a zároveň m la status suverénního státu. ĚRIEGL 2012, s. 113ě V tšinov  p ijímaný 

pohled na stát je tedy takový, že nutn  musí existovat na n jakém území. J. Herbst v rámci 

toho upozorňuje, že Evropané si neum jí p edstavit stát, který by nem l území, zatímco 

v ůfrice byly íše bez stanoveného území v p edkoloniálním období zcela b žným jevem. 

(2000, s. 38), (1996-1997, s. 127) V p ípad  vyhlášení nezávislého státu Biafry nastala 

situace, kdy jako první byl vyhlášen samostatný stát v hlavním m st  Enugu, jehož 

hranice nebyly dop edu určeny, a klíčovou složkou legitimity nebyla kontrola území, ale 

kontrola ekonomických zdroj . (STREMLAU, 1977, s. 66ě ada afrických stát  tak ani 

dnes není schopna projektovat svou státní moc po celém území státu, což je zp sobeno 

adou faktor . Jedním z nich je i ten fyzickogeografický, kdy tém  všechny státy Ěhlavn  

ty s v tší rozlohouě v Rovníkové ůfrice soupe í se složitou politickou geografií svého 

teritoria. (HERBST, 2000, s. 145-159) Či nevhodným podnebím, kdy kup íkladu konflikt 

v Biaf e byl dlouhou dobu ovlivňován obdobím dešť  a nesjízdností komunikací. 

(STREMLAU, 1977, s. 72) Pro p edstavu nap íklad jeden z nejv tších stát  Rovníkové 

Afriky – Demokratická republika Kongo – zaujímá rozlohu 2 345 410 km², což je více 

než polovina rozlohy Evropské unie. 

Prom nnými zvolenými pro tuto kapitolu jsou následující: 1ě parametry a rozsah 

teritoria, kde dochází ke zkoumání rozlohy, zem pisných sou adnic a v rámci 

transhraničního regionu i délky sdílených hranic; 2ě pr m rné teploty v jednotlivých 

m sících, kdy dochází k porovnání teplot v nigerijských m stech Owerri, Pourt Harcourt, 

Enugu, Kalabar a v kamerunských m stech Buea, Limbe a Bamenda; 3ě ve stejných 

m stech pak dochází k popsání pr m rných m síčních úhrn  srážek; 4ě reliéf teritoria 

s ohledem na p irozené p írodní bariéry a 5ě vzájemná propojenost p ti výše popsaných 

m st, a to silniční a železniční. 

4.1.1 Parametry a rozsah teritoria 

Námi vymezená oblast je ohraničena ekou Niger na západ , která dále zahrnuje 

celou její deltu s bažinatou oblastí mangrovových les . Na severu tvo í hranici oblasti 

p ítoky eky Benue, jež pat í do povodí Nigeru. Na jihu je oblast ohraničena Guinejským 

zálivem a na západ  silnicí N5, která lemuje hranici mezi anglofonní a frankofonní částí 

Kamerunu. 

Délka sdílené mezistátní hranice je více než 600 km a ob  území dohromady 

zaujímají velikost tém  120 000 km² Ěp esn  11Ř 52Ř km²ě. Z hlediska rozlohy se tedy 

jedná o pom rn  rozsáhlou oblast. Zároveň skrze hranici dochází ke sdílení obou částí 
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Cross River National park s adou endemických druh  žijících nap íč hranicemi. 

Z hlediska biodiverzity a druhové rozmanitosti regionu dominují mangrovové p ímo ské 

oblasti delt jednotlivých ek, které plynule p echázejí do oblastí tropických deštných les . 

Celá oblast se rozkládá od 4 ° s. š. do Ř ° s. š., což znamená pom rn  velkou vzdálenost 

mezi jeho nejjižn jší a nejsevern jší částí. Celá oblast je ale dominována tropickým 

podnebím v blízkosti rovníku. 

Navzdory ad  možných výtek tvo í region svým tvarem území, které je možné 

definovat jako kompaktní (ROMANCOV, 2004, s. 425), což odpovídá nejvýhodn jšímu 

možnému tvaru území pro pot eby politické geografie. 

4.1.2 Pr m rné teploty 

V rámci všech sedmi zkoumaných m st nap íč regionem je možné vyčíst, že 

z hlediska teploty v jednotlivých m sících je trend podobný. Nejtepleji je v b eznu, 

zatímco nejchladn ji na p elomu července a srpna, což odpovídá hlavním sezonám, které 

se v rámci regionu nazývají sucha a dešt . Ěviz kapitola 4.1.3ě Také je vid t, že rozdíly 

v teplotách mezi nejteplejším a nejchladn jším m sícem jsou v rozmezí 2-3 °C 

s výjimkou vnitrozemského Enugu, kde rozdíl dosahuje 4,4 °C. Dalším poznatkem je, že 

v Kamerunu jsou pr m rné teploty ve všech m stech nižší, v n kterých velmi výrazn , 

což je zp sobeno p edevším nadmo skou výškou m st jako Bamenda a Buea, zatímco 

p ímo ská m sta Pourt Harcourt, Kalabar a Limbe mají podobnou teplotní dynamiku 

nezávisle na státu. Že se jedná o rozdíly zp sobené nadmo skou výškou, je možné 

demonstrovat na m stech Limbe a Buea, která se od sebe nacházejí necelých 20 km, avšak 

rozdíl v jejich nadmo ské výšce je více než 1000 m. 

Tabulka č. 1 – klimatické podmínky ve vybraných m stech Ěteplotaě 

Tabulka je vytvo ena na základ  dat z webu https://en.climate-data.org/ dne 12. 4. 2017 

 

Je tedy možné íci, že všechny t i pob ežní oblasti z p edkoloniálního období si 

jsou z hlediska teplot podobné, kdežto vnitrozemské Igboland a Bamendská vysočina se 

liší. Zatímco Igboland je typický v tšími teplotními rozdíly mezi jednotlivými m síci 

M sto M síc Ěnejnižší teplotaě M síc Ěnejvyšší teplotaě 
Owerri Srpen Ě25,0 °Cě B ezen Ě27,ř °Cě 
Pourt Harcourt Srpen Ě25,2 °Cě Únor Ě27,6 °Cě 
Enugu Srpen Ě24,0 °Cě B ezen Ě2Ř,4 °Cě 
Kalabar Srpen Ě25,0 °Cě B ezen Ě27,3 °Cě 
Buea Červenec Ě17,3 °Cě B ezen Ě1ř,7 °Cě 
Limbe Červenec/Srpen Ě24,1 °Cě B ezen Ě26,4 °Cě 
Bamenda Červenec/Srpen Ě20,1 °Cě B ezen Ě23,0 °Cě 

https://en.climate-data.org/
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ĚEnugu a Owerriě, teplom r v oblasti Bamendské vysočiny ĚBamendaě dosahuje nižších 

teplot konstantn . 

4.1.3 Srážkové úhrny 

Jak je vid t z hlediska intenzity srážek, je oblast pom rn  diferenciovaná, p esto i 

zde lze íci, že nejmenší srážky jsou na p elomu roku b hem prosince a ledna. K nejvyšší 

intenzit  srážek pak dochází v období zhruba od července do íjna, což reprezentuje 

období tzv. sezony dešť . 

Tabulka č. 2 – klimatické podmínky ve vybraných m stech Ěsrážkyě 

M sto M síc Ěnejnižší srážkyě M síc Ěnejvyšší srážkyě 
Owerri Leden (17 mm) Srpen (339 mm) 

Pourt Harcourt Leden (36 mm) Zá í Ě416 mmě 
Enugu Leden (9 mm) Zá í Ě2řŘ mmě 
Kalabar Leden (29 mm) Červenec Ě426 mmě 
Buea Prosinec (29 mm) Srpen (488 mm) 

Limbe Leden (48 mm) Červenec Ě760 mmě 
Bamenda Leden (9 mm) íjen Ě252 mmě 

Tabulka je vytvo ena na základ  dat z webu https://en.climate-data.org/ dne 12. 4. 2017 

 

Nejvyšších srážek po dobu celého roku dosahuje p ístavní m sto Limbe, které se 

nachází na náv trné stran  aktivního vulkánu Fako ĚMt. Kameruně, jenž se tyčí do výše 

p esahující 4 000 metr  nad Guinejským zálivem. Ve stejné oblasti je pak i m sto Buea, 

jehož srážky jsou též ovlivňovány s podobnou dynamikou. Pom rn  vysokého podílu 

srážek dosahují i další p ímo ská m sta Pourt Harcourt a Kalabar. Naopak nejnižších 

srážek dosahují m sta ve vnitrozemí, jako Bamenda, Owerri a Enugu, kde se výrazn ji 

projevuje vlhký tropický pás. Ěviz. p íloha č. 5ě 

Z hlediska regionu je oblast rozd lena do dvou klimatických oblastí, kdy jednou 

z nich je ekvatoriální zóna nacházející se na pob eží Guinejského zálivu. Druhou zónu 

pak tvo í vnitrozemí. Jelikož ale ob  zóny procházejí ob ma zkoumanými státy, je možné 

íci, že z hlediska p írodních podmínek zde potenciál pro vytvo ení transhraničního 

regionu je. Nabízí se ovšem otázka, zda jednoho nebo více.  

4.1.4 Reliéf teritoria 

Reliéf teritoria transhraničního regionu Ěp íloha č. 6ě m že být rozd len do 

n kolika oblastí. Tou rozlohou nejv tší je nížinná a bažinatá oblast delty Nigeru, která se 

nachází v nadmo ských výškách nižších než 300 metr  nad hladinou mo e. ůčkoli tuto 

oblast nerozd lují p irozené p ekážky v podob  nadmo ské výšky, p ekážku komunikaci 

tvo í eky, a to i v oblasti Igbolandu. Hory se stávají p ekážkou pouze v kamerunské části 

https://en.climate-data.org/
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regionu, kde se nachází Bamendská vysočina s nejvyšší horou Oku Ě3011 m. n. m.ě, která 

ale není nejvyšší horou oblasti. Tou je aktivní sopka Mt. Kamerun nacházející se na 

pob eží Guinejského zálivu. 

Z hlediska komunikace v p edkoloniálním období hrála topografie teritoria 

pom rn  významnou roli, kdy vytvá ela adu p irozených p ekážek Ěhory, ekyě, které 

zabraňovaly v tší vzájemné komunikaci mezi jednotlivými etniky či vesnicemi. 

Mezinárodní obchod posléze vedl k vybudování klíčových p ístav  na pob eží ĚLimbe, 

Kalabar, Port Harcourtě a na n  navazující strukturu obchodních stanic ve vnitrozemí 

(Enugu, Owerri, Bamenda). 

4.1.5 Vzájemná dopravní propojenost 
Doprava je v současném pojetí chápána jako integrující faktor, který p ímo 

ovlivňuje existenci vazeb. Doprava je proto ovlivňována nejen sociáln , politicky a 

ekonomicky, ale i otázkami fyzické geografie, jakými jsou prostupnost teritoria a možnost 

vybudovat dopravní propojení. 

Jediným železničním uzlem, který protíná oblast, je dráha vedoucí z Port Harcourt 

do Enugu, jejíž počátek sahá do první sv tové války a která byla budována z d vodu 

propojení dol  s p ístavem. Dnes je používána jako tranzitní a spojuje severní oblasti 

Nigérie s p ístavem Port Harcourt. (CROWDER, 1985, s. 283) V kamerunské části území 

spojuje železnice pouze m sto Kumba s p ístavem v Douale. V tšina železnice v regionu 

pochází z koloniálního období, kdy cílem nebylo p epravovat lidi, ale spíše zboží. 

Následná ztráta významu z d vodu nespolehlivosti p edevším v Ř0. letech vedla ke snaze 

o budování jiných dopravních cest než železničních. ĚCHÁLEůRD, et al., 2006, s. 12) 

Z tohoto ohledu železnice neplní roli transhraničního komunikačního prost edku. Stejn  

tak p eshraniční komunikační roli neplní potrubní doprava, která se nachází p edevším na 

nigerijské stran  hranice v oblasti Delta Nigeru v celkové délce 4315 km. (IGBINOVIA, 

2014, s. 45) 

Z hlediska silniční sít  je možné považovat dopravní spojení mezi kamerunskými 

m sty Limbe a Bamenda za odotropní síť vedoucí skrze frankofonní oblast nevalné 

kvality p edevším v regionu North West. Bamenda pak tvo í centrum monocentrické sít  

jako počátek uzav ené ring road, která začíná a končí v Bamend . Novým prvkem je 

p eshraniční komunikace, jež byla umožn na vybudováním nové silnice mezi Bamendou 

a hraničním p echodem Mamfe/Ikom v roce 2012. (BAINKONG, 2010) Tato 

komunikace tvo í část osmého úseku plánované Trans-african highway mezi Lagosem 
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ĚNigérieě a Mombasou ĚKeňaě. Komunikace nejenže vedla k rozvoji p eshraniční 

spolupráce, ale zajistila oblasti Bamendy srovnatelný p ístup do p ístavního m sta 

Kalabar v Nigérii jako do p ístavu v Douale. Dopravní struktura v Nigérii je ve zkoumané 

oblasti orientována kolem vnitrozemského m sta Enugu, které se též nachází na Trans-

african highway. Z tohoto m sta se rozbíhá silniční síť na všechny strany – jižním do Port 

Harcourt, západním do Benin city, severním do ůbuji a východním na hraniční p echod 

Mamfe/Ikom, odkud je možné se dostat nejen do Kamerunu, ale i na jih do Kalabaru. Dle 

získaných informací funguje krom  pozemní p epravy pom rn  častá p eshraniční a 

námo ní komunikace mezi t emi p ístavy v oblasti – tedy mezi Port Harcourt, Kalabarem 

a Limbe. 

4.1.6 Shrnutí fyzické úrovn  

Na základ  získaných poznatk  ohledn  dynamiky regionu, kterou ovlivňuje 

fyzická úroveň, je náročné íci, zda zkoumaná oblast je či není transhraničním regionem. 

Tato situace je p edevším zp sobena adou vzájemn  neprostupných oblastí, ať už za 

p ekážku zvolíme hustou íční síť a bažiny v delt  Nigeru či Bamendskou vysočinu. Na 

druhou stranu ale region sdílí podobné atributy, které jsou dány i p eshraniční 

komunikací. Je tak možné íci, že pokud by fyzickogeografická úroveň byla p ekážkou 

pro ustanovení transhraničního regionu, byla by spíše p ekážkou pro jeho ustanovení jako 

jednoho celku v rámci p vodn  načrtnutých region  Biafry a ůmbazonie. Jelikož hranice 

p írodní nejsou obvykle tak ostré jako politické (ROMANCOV, 2004, s. 418), je možné 

p edpokládat, že p írodní hranice by samy o sob  p ekážkou být nem ly. Na druhou 

stranu ovlivňují ostatní složky procesu vytvá ení regionu, proto by se m ly projevit 

v následujících úrovních. 

Po zvážení všech pro a proti je možné tvrdit, že na základ  p írodních a 

fyzickogeografických podmínek zkoumaný region jako celek transhraničním regionem 

spíše není, což ale nevylučuje, že jeho jednotlivé části transhraničním regionem být 

mohou. Na základ  p írodních podmínek se nabízejí t i následující oblasti, které 

transhraniční region mohou tvo it, a to: 1ě p ímo ská oblast na ose p ístavních m st 

Limbe, Kalabar a Port Harcourt; 2ě vnitrozemská oblast nacházející se mezi Bamendskou 

vysočinou a Igbolandem, kde limitu tvo í m sta Enugu a Bamenda a 3ě osa 

determinovaná povodím ek začínající v oblasti Bamendské vysočiny s m sty Bamenda-

Mamfe/Ikom-Kalabar na jedné stran  hranic a Bamenda-Limbe na stran  druhé. 
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4.2 Přírodní zdroje 

P írodní zdroje jsou podstatným geolokalizujícím faktorem, který má vliv na 

politickou dimenzi organizace dané společnosti. Jedním z klíčových faktor  je p ítomnost 

vody a její následné využití, ale i ostatní suroviny tvo í d ležitou veličinu ovlivňující další 

vývoj – rozlehlé plán  Mongolska či Sahelu umožnily profitovat zp sobu života 

kočovných pasteveckých skupin, zatímco nutnost centralizace vodních zdroj  byla zase 

klíčová pro aridní oblasti Blízkého východu. eky a voda všeobecn  pat í mezi základní 

zdroje, které dokáží determinovat následné lidské osídlení. Zatímco nap íklad kontrola 

vody na Blízkém východ  byla klíčovým prvkem vzniku centralizovaných stát  kv li 

nutné kontrole vodních zdroj  ĚWITTFOGEL, 1ř77ě, v oblasti subsaharské ůfriky bylo 

a je zem d lství závislé na vod  prost ednictvím srážek. D ležitost surovin je ale 

p edevším otázka politické prioritizace (DICKENS, 2011, s. 245), která za určitých 

podmínek m že vést až k sekuritizaci. Tento proces politické prioritizace n které ze 

surovin je možné dokázat na rop , která v oblasti Blízkého východu byla p ítomna 

odnepam ti, ale její využití je otázkou až 20. století, kdy zároveň pomáhala determinovat 

daný region. 

Prom nné pro tuto oblast byly zvoleny tak, aby dokázaly obsáhnout ob  složky 

primárního sektoru srovnateln  Ět žby a potravinové produkceě, a to ob  ve dvou 

prom nných; první zkoumaná prom nná ale souvisí s existencí vodních zdroj . 

Prom nnými, které determinují vzájemnou p eshraniční dynamiky v této úrovni, jsou: 1) 

p ítomnost ek a zdroj  pitné vody a jejich povodí s ohledem na p eshraniční sdílení 

n kterých tok , 2ě produkce zem d lských plodin a sm ry jejich následného zpracování 

a p ípadného exportu, 3ě produkce živočišné výroby či možné sm ry migrace v p ípad  

existujících živočišných druh  – navzdory možné kontroverzi do této oblasti bude za azen 

i obchod s otroky, který v určitém období pomáhal s formováním oblasti, 4ě energetické 

suroviny Ěuhlí, ropa, plyn, uraně a jejich p eshraniční zpracovávání a využití a 5ě ostatní 

suroviny s d razem na d evo. 

4.2.1 P ítomnost ek a zdroj  pitné vody 

Jelikož v tšina vody v oblasti je získávána prost ednictvím srážek či ve 

sladkovodních bažinách nigerské delty, nebylo nikdy nutné vytvá et centralizované íše 

či v tší svazky, které by umožňovaly kontrolu území s vodními zdroji. Nap íklad Igbové 

žijí v dané oblasti na obou stranách hranic ve vnitrozemí pom rn  decentralizovan , a to 

ve vesnicích s vlastním dialektem. ĚSTREMLAU, 1977, s. 110ě Zatímco pro Blízký 
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východ a pozd ji i pro Evropany jsou eky zásadním komunikačním kanálem, skrze který 

je projektována státní moc, v p ípad  Rovníkové ůfriky se spíše stávají zásadní 

p ekážkou komunikace. 

Komunikace kv li složitému reliéfu není primárn  umožn na podél toku či díky 

n mu, ale skrze íční toky. ĚůLůNGOů, 1řŘř, s. 730ě Z tohoto pohledu má eka 

Ěp edevším velká eka jako Nigerě význam v tom, že její p ekročení de facto znamená 

ztrátu možnosti být kontrolován. ada nov  vzniklých vesnic tak byla založena z d vodu 

úniku obyvatel p ed vládcem. V mén  obydlených oblastech vnitrozemí se jednalo o 

b žný zp sob odchodu ze sféry vlivu, který byl mnohdy jednodušší, než boj s vládcem. 

(HERBST, 2000, s. 3řě Z t chto d vod  chybí v kultu e národ  v dané oblasti aspekt 

svaté zem  či sdílené identity, který pat í mezi šest kritérií určujících etnikum dle ů. D. 

Smitha. Ědle TESů , 2007, s. 1Řě Tato absence sdílené identity a existence vztahové 

multiidentity (MONIOT, 1999, s. 24ě vedla nap íklad k tomu, že Biafra jako oblast snažící 

se o secesi postrádala jednotící ideologii a identitu. ĚSTREMLůU, 1ř77, s. 110ě ekou, 

která výrazn  p ekračuje hranici, je eka Cross, která je napájena z Bamendské vysočiny 

a ústí v zálivu u m sta Kalabar její tok také tvo í hranici u p echodu Mamfe/Ikom. 

Krom  ek jsou v oblasti p ítomné i výrazné srážky Ěviz kapitola 4. 1. 3ě, které 

p inášejí vydatnou zásobu pitné vody, a to i do horských oblastí. Problémy se 

zadržováním pitné vody nastávají jen ve vnitrozemských oblastech v konečné fázi období 

sucha, které vrcholí v lednu. Vydatnost srážek je také možné ilustrovat i na p ítomnosti 

jednoho z nejdeštiv jších míst na sv t  a nejdeštiv jšího místa v ůfrice, kterým je vesnice 

Debundscha nacházející se na náv trné stran  Mt. Kamerunu. 

4.2.2 Produkce zem d lských plodin 

P i snaze nalézt relevantní plodiny a jejich plochu na základ  dat obou 

statistických ú ad  se ukázalo, že produkci v tšiny surovin není možné porovnávat. To je 

dáno evidencí r zných plodin ob ma statistickými ú ady. Po dlouhém hledání se p esto 

poda ilo nalézt dv  plodiny, jež evidují oba ú ady, z nichž ale zázvor nepat í mezi ty úpln  

relevantní, ač ob  zem  jsou jeho velkým vývozcem. V následující tabulce tudíž m žeme 

vid t srovnání plochy, na níž je produkován palmový olej v hektarech, a pom r, jakou 

plochu území daného regionu ĚKameruně či federálního státu ĚNigérieě produkce 

palmového oleje zabírala v roce 2010. 

Tabulka č. 3 – podíl plochy produkce palmového oleje 

Region/Stát Plocha (v ha) Pom r produkce k rozloze 
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Northwest 8006 ha 0,46 % 

Southwest 30005 ha 1,18 % 

Anambra 7203 ha 1,48 % 

Akwa Ibom 16767 ha 2,37 % 

Abia 5281 ha 0,84 % 

Bayelsa 3384 ha 0,31 % 

Ebonyi 11434 ha 2,07 % 

Cross River 12145 ha 0,60 % 

Delta 12770 ha 0,72 % 

Enugu 6818 ha 0,95 % 

Rivers 2087 ha 0,18 % 

Imo 16271 ha 2,94 % 

Získaná data pocházejí z webových stránek statistických ú ad  Nigérie Ěhttp://www.nigerianstat.gov.ng/ě a 

Kamerunu (http://cameroon.opendataforafrica.org/) v sekci agriculture 

Použití palmového oleje pro tuto tabulku je pon kud symptomatické, neboť zcela 

p vodní název oblasti na konci 1ř. století nesl název Oil Rivers protectorate a d vodem 

pro tento název nebyla ropa, která se zde našla až výrazn  pozd ji. Jak je z tabulky vid t, 

nejmenší plochu k pom ru k území produkce palmového oleje mají regiony, kde dochází 

k výrazné t žb  ropy ĚBayelsa, Delta, Abia nebo Rivers) a region Northwest v Kamerunu, 

který se nachází ve vyšších nadmo ských výškách. K nízké hustot  v regionu Cross River 

pak dochází proto, že p tinu území celého státu zaujímá národní park nesoucí stejné 

jméno. Naopak regiony s vysokým rozsahem plochy určené pro p stování palmového 

oleje jsou rurální regiony profitující z napojení na globální síť. Zde je nutné jen upozornit 

na to, že ačkoli plocha, na níž se p stuje palma olejná u region  Cross River a Delta je 

pom rn  malá, vzhledem k rozloze, tak zaujímá velkou plochu z hlediska absolutních 

čísel. Toto je zp sobeno v tší rozlohou obou stát . 

Z hlediska zem d lské produkce dále stojí za zmínku sídlo globální firmy CDC, 

která se nachází v kamerunském Limbe. Tato firma vlastn ná kamerunskou vládou je 

druhým nejv tším zam stnavatelem v zemi a je odpov dná za p stování, zpracování a 

vývoz tropických produkt , v ad  z nich se Kamerun adí mezi nejv tší sv tové vývozce. 

Ob  zem  jsou nap íklad významným vývozcem kakaa, zázvoru a r zného ko ení. 
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4.2.3 Živočišná produkce 

Z hlediska živočišné produkce není ani jedna z oblastí siln  orientována na export 

a spíše se jedná o domácí spot ebu. Nejb žn jšími druhy pro chov jsou tzv. pigmejské 

Ěkamerunskéě kozy, r zná dr bež a skot chovaný p edevším kočovným etnikem 

Fulani/Bororo, které p vodn  pochází z oblastí Sahelu. V Kamerunu a v oblasti 

nigerijské delty se nachází jako dominantní typ skotu rudý fulánský skot (bororo). Tento 

typ p vodn  pocházející z oblastí Sahelu je uzp soben na život v období sezony sucha, 

kterou je schopný p ežít až po dobu p ti m síc . Ve zkoumané oblasti neumožňující volné 

migrování dochází často ke konflikt m mezi místními farmá i Ěostatní etnikaě a 

polokočovnými p íslušníky kmene Fulani/Bororo, kte í jsou dnes rozší eni po celé 

zkoumané oblasti, a to včetn  horského terénu Bamendské vysočiny či p edm stí velkých 

m st, kde je možné i dnes potkávat n kolikasethlavá stáda. Pás jižního pob eží dále 

znamená možnost lovení mo ských ryb, které jsou často typickou pochoutkou pro 

obyvatele p ístavních m st. S rostoucí vzdáleností roste cena mo ských produkt , avšak 

i ty je možné nalézt ve vnitrozemských oblastech. Opačn  pak roste cena potravin ze 

skotu a koz sm rem z vnitrozemí k pob eží. 

Navzdory možné kontroverzi je do této oblasti p idán i mezinárodní obchod 

s otroky, který pomáhal formovat oblast v pr b hu 1Ř. století. V daném období se totiž 

jednalo o součást produkce. Zatímco pás m st na pob eží ĚKalabar, Port Harcourt a 

Limbe) z obchodu profitoval a místní obyvatelstvo zastávalo roli kupc  a p ekupník , na 

čemž jejich m sta a etnika bohatla, vnitrozemské oblasti byly postiženy odlivem pracovní 

síly. Primárn  postiženými etniky tak byli Igbové v oblasti Igbolandu a Bamilikové3 

(Bamilikéles) v oblasti Bamendské vysočiny. V rámci p ístupu k současným stát m tak 

zde existoval p eshraniční obchod mezi Bamendskou vysočinou a p ístavem v Kalabaru. 

V dané dob  byl, ale p eshraniční Ěmimo vlastní íšiě - i ten mezi Igbolandem a dv ma 

p ístavy stejn  jako ten z Bamendské vysočiny do p ístav . 

4.2.4 Energetické suroviny 

Politika energetických surovin m že sloužit jako p íklad toho, jak se prom ňují 

pojmy v čase. Zatímco d íve byl název Guinejský záliv používán jako nedefinovaná, 

vágní oblast mezi Bay of Benin a Rio Mundi Ěv dnešních termínech od Lagosu po 

Rovníkovou Guineuě, s rozvojem t žby ropy se jedná o oblast, která má konkrétní 

                                                 
3 Zde se p iznám, že trochu tápu s p ekladem; v bantuských jazycích totiž p edpona Ba značí množné 
číslo, proto je v oblasti ada m st a vesnic začínajících na tuto p edponu a znamenajících označení 
obyvatelstva nacházejících se jen n kolik kilometr  od sebe, jako Bamenda, Bafut, Babanki, Bambili atd. 
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geopolitický význam nezávisle na tom, že oblast má rozdílné demografické, sociální, 

koloniální i historické parametry. (BANCHANI, 2016, s. 421ě Díky t žb  ropy se 

regionem se shodnými geopolitickými parametry stává celá oblast zahrnující pob eží 

stát  od Ghany po ůngolu, která tak zahrnuje i p ímo skou oblast námi zkoumaného 

transhraničního regionu od Port Harcourt p es Calabar až po Limbe. V rámci celé této 

oblasti, s výjimkou státu Cross River Ěpo p i knutí poloostrova Bakassi Kamerunuě, 

dochází k intenzivní t žb  ropy. Ekonomiky obou stát  jsou do velké míry závislé na 

t žb  energetických nerostných surovin a jejich zpracování – v oblasti se nacházejí dv  

rafinerie (v Port Harcourt a v Limbe státní firmy Sonaraě. Finální produkty jsou pak 

určeny na vývoz a p eshraniční dynamiku má pouze pašování z vandalizovaných 

ropovod . Dalo by se proto íci, že ani z hlediska energetických surovin není 

transhraniční dynamika, ale to by nebyla úpln  pravda. Zhruba 10 % ropy exportované 

z Nigérie je totiž ukradené a míchané s legáln  vyt ženou ropou ĚIGBINOVIů, 2014, s. 

121ě, což značí obrovské číslo a obrovské ztráty ve chvíli, kdy ropa vytvá í zhruba 25 % 

GDP a Ř5 % p íjm  nigerijského státního rozpočtu. Ětamtéž, s. 30ě Tento typ pašování 

ropy, spojený s její legalizací má p eshraniční dynamiku a lze se domnívat, že státní 

rafinerie v Sona e je jeho součástí. 

4.2.5 Ostatní suroviny 

ůčkoli je celá oblast bohatá na r znou škálu nerostných surovin včetn  diamant , 

hliníku, kobaltu, niklu a ady dalších, jejím problémem je z hlediska t žby to, že se jejich 

ložiska obvykle nacházejí v zalesn ných, t žko p ístupných oblastech a nejsou 

zmapována. Z toho d vodu se v této kapitole budeme v novat surovin , která je viditelná, 

a to strom m a les m. Možná námitku, že tato surovina by mohla pat it i do p edchozí 

kapitoly energetických surovin Ě4.2.4ě či do kapitoly zem d lských plodin (4.2.2) beru 

v potaz, ale kloním se k názoru, že tato úroveň si zaslouží vlastní kapitolu. 

V pr b hu 20. století a z d vodu snahy o v tší výnos plantáží p išla zkoumaná 

oblast až o ř0 % p vodního tropického zalesn ní. (FAO, 2016, s. 12ě Zároveň je tento 

trend patrný i v současné dob , kdy ada tropických míst včetn  zkoumaného regionu 

ztrácí lesnaté oblasti na úkor nap . palmy olejné. V posledním roce získala celá 

Rovníková ůfrika  nový prostor pro zem d lství o celkové ploše 31 190 000 ha, 

pov tšinou na úkor tropických les . Deforestace je tak obrovským problémem, který se 

týká celého regionu. Ětamtéž, s. 1Řě Na rozdíl od ostatních sv tadíl  je v ůfrice fenomén 

deforestace zp soben ve v tší mí e i lokálním, pom rn  neefektivním zem d lstvím a 
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využíváním d eva jakožto málo efektivního paliva. S ohledem na rostoucí populaci a 

demografické zm ny dochází k nutnosti zajišt ní v tšího množství potravy na v tší ploše. 

To vede k postupné expanzi intenzivního zem d lství do vyšších nadmo ských výšek. 

Tento stav se týká všech oblastí s r znou intenzitou a v r zné mí e, p esto tento trend je 

možné sledovat i p eshraničn , kdy ada lidí zkrátka ignoruje státní hranici, jež mimo 

hlavní tahy není v nep ístupném terénu vyznačena. 

4.2.6 Shrnutí oblasti suroviny 

Z hlediska surovinové politiky nem že být pochyb, že region transhraniční region 

jako celek netvo í. V rámci surovinové politiky dochází jen k minimální vým n  a 

dynamika je sm rem mimo zkoumaný region, jak je možné vid t na rop  či palmovém 

oleji. Jelikož je oblast závislá na srážkách, eky v procesu vytvá ení regionu hrají 

zanedbatelnou roli a v neposlední ad  limitu pro vytvá ení p eshraniční interakce tvo í 

neprostupné oblasti – p edevším národní park Cross River na obou stranách hranice. 

ůčkoli je tedy dynamika podobná, je nezávislá na sousedních oblastech, a to jak v pásu 

p ímo ských oblastí ĚLimbe, Kalabar, Port Harcourtě, tak v rámci vnitrozemí ĚIgboland, 

Bamendská vysočinaě. Tyto regiony spolu spíše vytvá ejí konkurenční oblasti než 

vzájemnou dynamikou propojené celky. Jedinou potenciální oblastí, kde m že docházet 

k interakci a vzájemnému sdílení produkt  skrze hranici ve v tší mí e tak z stává spojení 

Bamendy s p ístavem v Kalabaru. 

4.3 Identitní faktory 

Na základ  teorie sociálních identit ze 70. let člov k „cítí p irozenou pot ebu mít 

určitou sociální identitu a vymezovat se jako p íslušník určité sociální skupiny.“ ĚTESů , 

2007, s. 51) V kontextu existující multiidentity v Rovníkové ůfrice, která je vztahová 

(MONIOT, 1999, s. 24ě, dochází k obtížnému uv domování si sdílených prvk , ze 

kterých by vznikala sdílená identita. Takto sdílené prvky by m ly vést „k uv dom ní si 

vlastní jedinečnosti, v tšímu semknutí sm rem dovnit  a demonstraci sdílené identity 

sm rem navenek.“ ĚTESů , 2007, s. 20) Dle Csurgaie proto dochází k zásadnímu 

konfliktu mezi občanskou a etno-kulturní identitou. (CSURGAI, 2009, s. 58) V p ípad  

zkoumaného regionu dochází ješt  k dalšímu jevu, kterým je neschopnost sdílet 

historické momenty tolik klíčové pro občanskou Ěnárodníě identitu a hledat v nich sdílené 

prvky pro následnou mobilizaci. V p ípad  obou stát  dochází k vzájemnému konfliktu 

n kolika občanských, ale i etno-kulturních identit, z nichž si každý jednotlivec vytvá í 

n kolik úrovní identity. 
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Jako p íklad je možné uvést dv  komunity nacházející se v oblasti Bamendské 

vysočiny v relativn  blízké vzdálenosti od sebe. Ob  vesnice sdílejí stejné etnikum, jazyk, 

anglofonní jazykovou identitu, k esťanství jako náboženství, ale vzhledem ke 

vzpomínkám bez minulosti sdílejí vzájemnou historickou k ivdu, která je ale chápána 

inverzn . Tato vzájemná historická k ivda p sobí i dnes mezi p íslušníky obou komunit 

stále živ , ačkoli se odehrála již dávno a nikdo p esn  neví kdy. Druhým p íkladem m že 

být proces ustanovování hranic Ěvíce v kapitole 4.6ě, kdy se část vesnice p esunula na 

druhou stranu nov  ustanovované hranice, aby z ní bylo možné profitovat Ěvíce v kapitole 

4.6ě. ůčkoli tedy obyvatelé dvou nových vesnic mají rozdílnou občanskou identitu, jedná 

se o identitu čist  instrumentální a intenzivn  mezi nimi dochází ke sdílení etno-kulturní 

identity. 

Hlavními prom nnými v této úrovni jsou: 1ě etnicita, která je vnímána jako 

d ležitý sebeidentifikační faktor; 2ě národ nebo též občanská identita moderních stát ; 3ě 

jazyk a jeho využití p i denním styku; 4ě náboženství a jeho jednotlivé složky a v 

neposlední ad  5ě vytvá ené minority či diaspory na území velkých m st. 

4.3.1 Etnicita 

Otázka etnicity ve zkoumaném regionu je p edevším otázkou nejasn  

definovaných hranic a prostupnost mezi jednotlivými etniky, kdy nap íklad kočovné 

etnikum Fulani/Bororo žije nap íč celým územím. Mimo to se z moderních m st stává 

melting pot (tavicí tyglíkě, kde dochází k mísení obyvatelstva ady etnik pov tšinou 

s instrumentálním motivem ekonomické sm ny či vzd lávání. Zjednodušujícím 

pohledem by bylo možné íci, že etnická struktura je primárn  soust ed na do p ti 

etnických skupin, které se p ekrývají s p ti p edkoloniálními oblastmi – jedná se o Igby 

v oblasti Igbolandu, Bamileky v oblasti Bamendské vysočiny, Bakweri na kamerunském 

pob eží, Iljaw v Port Harcourt a Efik či Ibibibo v okolí Kalabaru. Složitost celé mozaiky 

ale dokládá fakt, že v Kamerunu žije zhruba 24Ř etnických skupin (BILOA & ECHU, 

2008, s. 200), z nichž asi t etina v oblasti Bamendské vysočiny; v Nigérii je též delta eky 

Nigeru jednou z oblastí s nejv tší heterogenitou jazyk  a etnické struktury. 

Z hlediska etnické struktury jako takové je pro celou oblast dominantní etnikum 

Igbo, jež tvo í asi 16,6 % nigerijské populace čili více než 20 milion  obyvatel. 

(SIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s. 175) Zároveň se jedná o jedno ze t í dominantních 

etnik v rámci Nigérie, a to s p eshraničním zásahem do oblastí Kamerunu. Vzhledem 

k nedefinovaným hranicím v p edkoloniálním období ada etnik ĚFulani, Igbové, 
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Bokiové, Oronové) žije nap íč hranicí a vytvá í tak podhoubí pro dynamické využití 

hranice. Ěvíce v kapitole 4. 6)  

4.3.2 Národ 

V p ípad  vytvá ení národa je d ležité se ptát, kdo byli primární akté i procesu a 

jakou v n m hráli roli. (HROCH, 2009, s. 135) V p ípad  stát  v Rovníkové ůfrice se 

jednalo primárn  o mezinárodní situaci. Navzdory existujícím kulturním organizacím 

jako Bakweri cultural isntitute nebo Nigeria Young movement je možné íci, že p i 

konečné fázi dekolonizace nehrály zásadní roli a spíše byly nuceni se s danou situací 

vyrovnat. Národy jsou tedy v oblasti Rovníkové ůfriky dílem vývoje starého pouhých 60 

let. V p ípadech Nigérie a Kamerunu roku 1ř60, v p ípad  zkoumané oblasti i roku 1ř61, 

kdy dochází k p ipojení ůnglofonního Kamerunu ke Kamerunu na základ  výsledk  

uspo ádaného plebiscitu. (NGOH, 2004, s. řě Budování národní identity je pak proces, 

který je v obou zemích v pr b hu 60. a počátku 70. let pom rn  dynamický a znamená 

Nigerijskou občanskou válku či zrušení p vodn  garantované federace v p ípad  

Republiky Kamerun. 

V obou státech je d ležitým prvkem pro budování národní identity jazyk 

koloniální mocnosti – v tomto p ípad  se na zkoumaném teritoriu jedná o angličtinu a 

potažmo místní verzi anglické pidgin. Ěvíce v kapitole 4.3.3ě Pro budování národních 

stát  v p ípad  stát  Rovníkové ůfriky hraje často roli, že k nim neexistuje alternativa a 

národní státy jsou brány jako prvek modernity. (HERBST, 2000, s. 100) Politika 

neopatrimonialismu, která s tímto obdobím souvisí a m že se jevit jako snaha o návrat ke 

ko en m africké společnosti, je ve skutečnosti neodmysliteln  spojena s institucí 

národního státu a mytizací národa jako prost edku k vlastní legitimizaci v konturách 

zločineckého státu silného muže. (BAYART et al., 1997, s. 50ě Takovými silnými muži 

vytvá ejícími prost ednictvím státní byrokracie prostor pro kriminální a kleptokratické 

jednání byli a jsou mimo jiné ůhidjo, Gowon, Biya, Obasanjo i Buhari. S prezidentským 

mandátem Obasanja, který byl demokraticky zvolen v roce 1řřř Ějeho t íletá vojenská 

diktatura v sedmdesátých letech budiž nevýznamnáě, je možné demonstrovat, že proces 

budování národa v Nigérii dosáhl určitého stadia, a to tím, že obyvatelstvo dominantního 

severu bylo schopné a ochotné volit p íslušníka pocházejícího z jižního etnika Yoruba. 

ĚSIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s. 1ř0ě Do stejného období ř0. let je pak i datováno 

první jmenování anglofonního p edsedy vlády v Kamerunu. (NKWI, 2004, s. 203ě ůčkoli 

budování národní identity nebylo lehkým procesem a došlo v n m k ad  k ivd, je možné 
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dnes íci, že k národním stát m Nigérie a Kamerunu neexistuje alternativa, respektive 

jedinou možnou alternativou je vytvo ení vlastního státu, což je proces v mezinárodním 

prost edí pom rn  složitý a neexistuje pro n j všeobecná v le. ĚHERBST, 1řř6-1997) 

Z výše popsaného je d vodné p edpokládat, že identita národní je momentáln  tou 

dominantní 

4.3.3 Jazyk 

Jazyk je jedním z klíčových prost edk  sebevyjád ení identity, ale zároveň má i 

roli zprost edkování kontaktu mezi lidmi, kte í jazyk užívají. (HROCH, 2009, s. 227) 

V rámci regionu Rovníkové ůfriky se často stává, že se jazyky  staly „pouhými 

dorozumívacími nástroji určenými k akci, bez potenciálu, ambice a možnosti popsat 

všechny myšlenky, pocity, a díky kterým dochází k chybn  p eloženým slov m či jejich 

zám nám.” ĚMÉDůRD, 1řř1, s. 330ě Na rozdíl od Evropy a národn  emancipačních 

období není jazyk v tomto p ípad   identitotvorným prvkem. Vždyť jen zhruba Ř1 % Igb  

a 73 % Yorub  preferuje p i komunikaci sv j rodný jazyk a více preferuje jiné jazyky, 

z nichž dominantní je pidgin English. ĚSIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s. 1ř1ě Podobná 

situace je v Kamerunu, kde pro adu obyvatel žijících ve m stech je jazykem b žné 

komunikace camfrenglais či Cameroon pidgin English (BILOA & ECHU, 2008, s. 206), 

t mto jazyk m se n kdy íká souhrnn  kamtok (z Cameroon-talk). 

V rámci zkoumané oblasti je prioritním komunikačním prost edkem, tzv. jazykem 

wider comunication, kamerunská či nigerijská Ěportharcourtská) pidgin English. Jedná 

se o jazyk, který vychází z angličtiny a n kterých domorodých jazyk  a 

v p edkoloniálním období sloužil k dorozumívání mezi britskými obchodníky a místními 

obyvateli. Pidgin a potažmo i angličtina jsou používány p edevším z toho d vodu, že 

angličtina postupn  ztratila sv j význam jako koloniální jazyk. Díky tomu je etnicky 

neutrální a zároveň plní roli komunikace se zbylým sv tem. ĚSIMPSON & OYÉTÁDÉ, 

2008, s. 194) 

V rámci Nigérie bylo v 70. letech rozhodnuto centrální vládou, že prioritou by 

m la být školní výuka v mate ském jazyce, což bylo nedosažitelné, p edevším v p ípad  

minoritních jazyk . Posléze byly v roce 1ř7ř stanoveny jazykem parlamentní rozpravy 

t i dominantní jazyky – totiž Igbo, Hausa a Yoruba, avšak ú edním jazykem a jazykem 

vyššího vzd lávání z stala nadále pouze angličtina. Z hlediska p eshraničního fungování 

jazyk , ob  pidgin, jak kamerunská, tak portharcourtská jsou si blízké a umožňují 

vzájemné porozum ní mezi obyvateli na obou stranách hranice. V p ípad  etnické 
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struktury a domorodých jazyk  je část minoritních etnik rozší ena p eshraničn  a 

k dorozumívání používají své mate ské jazyky. 

4.3.4 Náboženství 
ůč se m že zdát, že s nástupem kulturního determinismu v podob  Střetu 

civilizací S. Huntingtona či čtvrté vlny motivací teroristických útok  D. Rapoporta 

(RAPOPORT, 2002) je téma náboženství d ležité, z hlediska zkoumaného regionu tomu 

tak úpln  není. V rámci regionu neexistují oficiální statistiky z hlediska p íslušnosti 

k církvi, avšak v tšina obyvatel je v ících, často velmi siln . Do jejich náboženského 

vyznání se ale prolínají prvky jak monoteistických náboženství Ěk esťanství a islámuě, tak 

i p vodních náboženství animistických. V této nesourodé zm ti je jisté jen to, že 

p íslušnost k n jaké církvi vytvá í identitu, kterou je ale možné jen velmi t žko sdílet 

s ostatními. Náboženství je tak v tomto kontextu dokreslujícím prvkem existující 

vztahové multiidentity. Určit  by si toto téma zasloužilo v tší pozornost, avšak v tuto 

chvíli pro n j neexistují relevantní data. Je ovšem pravdou, že náboženství v dané oblasti 

není klíčovou št pnou linií, která by byla schopná mobilizovat obyvatelstvo. 

4.3.5 Diaspory 

Za fungující diasporu v rámci celého území je možné považovat komunitu 

Bororo, jež je součástí etnické skupiny Fulani. Tato komunita obvykle nefunguje v rámci 

existujících vesnic, ale zakládá své uzav ené komunity založené na polokočovném 

zp sobu života nezávisle na kamerunském a nigerijském státu. 

Z d vodu neexistence relevantních dat, je tuto pasáž t eba psát na základ  dat 

získaných zúčastn ným pozorováním, a to pouze z ambazonské strany hranice s ohledem 

na vysokoškolsky vzd lanou komunitu. Dlouhou dobu byl p irozený migrační tok lidí 

toužících po vysokoškolském vzd lání z oblasti Bamendské vysočiny soust ed n do 

Nigérie, což se zm nilo rokem 1řř3, kdy vysokoškolské vzd lání v angličtin  začala 

nabízet univerzita v Buei. (NKWI, 2004, s. 202ě Od té doby byl sm r, i z d vodu špatné 

komunikace do Nigérie,soust ed n na tuto instituci. Samoz ejm  je možné najít 

obyvatelstvo z Bamendské vysočiny vzd lávající se na frankofonních univerzitách 

v Dschangu, Douale či Yaounde, kde je jazykem výuky francouzština, ale ohledn  

p ístupu ke vzd lání jazyk bývá p ekážkou. Ve jmenovaných m stech jsou také utvá eny 

anglofonní komunity – jmenovit  se jedná nap íklad o čtvrti Bonabéri v Douale a Biem 

Assi v Yaounde. 
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4.3.6 Shrnutí identitních faktor  

Z hlediska identitních faktor  je možné íci, že alespoň část regionu sdílí podobné 

rysy, které pomáhají vytvá et p eshraniční vazby. Na druhou stranu tyto vazby určit  

neexistují v rámci celé zkoumané oblasti a jedná se spíše o jednotlivé komunity, jež 

fungují p ehraničn  a utvá ejí tak svou identitu. Otázka identity je od ř0. let z v tší části 

spojená s národním uv dom ním širokých vrstev, což je zp sobeno silným populačním 

nár stem, který započal od Ř0. let, a všeobecn  povinnou školní docházkou. Z hlediska 

identitních faktor  tedy celá oblast tíhne nejvíce, a prioritn  k identit , již definují národní 

státy. ůvšak i v rámci ní dochází na základ  existence multiidentity k jakémusi 

vymezování se v či majoritní národní identit  – ve stylu „jsem Kamerunec, ale 

anglofonní“. N kde v pozadí pak z stává etnická identita, která alespoň zúčastn nému 

pozorovateli z Evropy není sd lována. V rámci národního státu nejv tší identitní aspekt 

pro uv dom ní si vlastní identity, alespoň v p ípad  Kamerunu, tvo í jazyk a potenciální 

jazyková bariéra mezi anglofonním a frankofonním obyvatelstvem. Na druhou stranu 

vymezování se v či obyvatel m sousední Nigérie je v tomto p ípad  podobn  silné jako 

v či frankofonním obyvatel m vlastního státu. V rámci rozhovor  se proto často 

dostáváte do št pící linie my a oni, kdy my m že znamenat nespecifikovatelný počet 

identit, což zt žuje terénní výzkum. 

Z t chto d vod  je t eba íci, že region jako celek má potenciál být transhraničním 

regionem jen v p ípad  zm ny národních stát , k čemuž není v le. Jednotlivé komunity 

transhraničn  p sobící mohou mít potenciál k vytvá ení regionu, avšak toto téma by 

pot ebovalo jiný typ terénního výzkumu než jen zúčastn né pozorování, které navíc 

nebylo provád no prioritn  v p eshraničních komunitách. 

4.4 Geopolitická reprezentace 

Tato úroveň není úpln  jednoduchá, neboť de facto značí subjektivní vnímání 

jednotlivých aktér . Jedná se o kulturní úroveň, která ale rezonuje a pomáhá politické 

mobilizaci či vlastní sebeidentifikaci. Jedná se tedy o prvky, které pomáhají tmelit 

identitní skupiny a pomoci se semknutím se „sm rem dovnit  a demonstrací sdílené 

identity sm rem navenek.“ ĚTESů , 2007, s. 20ě Dle této definicee je identita p edevším 

vnit ní a slouží k sebeidentifikaci s ostatními, na druhou stranu tekutost p ítomné 

multiidentity (MONIOT, 1999, s. 24) vede k neschopnosti sdílet klíčové historické 

momenty a využít je k možné mobilizaci. De facto tak dochází k prožívání identity 

individuáln  a jejího náročného Ěči p ímo nemožnéhoě sdílení s ostatními, které tak m že 
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být jen částečné a v určitých prvcích. V tomto kontextu je tato úroveň velmi subjektivní 

a z hlediska vedených rozhovor  se velmi často stávalo, že identita se lišila s ohledem na 

to, v či čemu se daný respondent vymezoval, což se čas od času mohlo lišit a občas si i 

proti ečit. P esto je možné p edpokládat, že alespoň n které mobilizační prvky existují a 

jsou p inejmenším sdílené určitému počtu obyvatel. Dle M. Hrocha tato složka zkoumané 

identity značí p esun od otázky Proč? identita vzniká k otázce Jak?. Co si pod tím 

p edstavit? Otázka Jak? v tomto p ípad  znamená, že dochází k formování identity a 

národa jako kulturního konstruktu, p esn ji že místo vn jších motivací Ěv kapitole 4.3ě se 

zde hledají vnit ní motivace aktér . ĚHROCH, 2009, s. 233ě Vnímání této úrovn  se tedy 

dostává do roviny emocí, které v p ípad  identitních symbol  p eváží nad rozumovým 

vnímáním identity, jež bylo popsáno v kapitole p edchozí. Ěvíce v kapitole 4.3) Tato 

úroveň tedy zkoumá, jak je identita vnímána jednotlivými aktéry se snahou pochopit 

jejich vnit ní motivace. 

V této úrovni dojde k zam ení na symboly a k ivdy Ěať už reálné či domn léě a 

také na to, zda jsou vzájemn  sdíleny s p eshraniční dynamikou. Prom nnými jsou 1ě 

existence „zlatého období“ či legendy o vzniku a vlastní jedinečnosti, 2ě sdílený nep ítel 

kolektivní identity ve smyslu nebezpečí pro danou skupinu, 3ě schopnost mobilizace na 

základ  n které z identit definovaných v úrovni identitních faktor  ať už pozitivní či 

negativní motivace, 4ě symboly a forma jejich p edávání pro pot eby politické mobilizace 

a 5ě potenciální subjektivní p ekážky v p ípad  p ístupu ke zdroj m a domn lé k ivdy 

p edevším pak ve smyslu ekonomické a politické Ěsebeěrealizace. 

4.4.1 Sdílené legendy 

Z hlediska sdílených legend o „zlatém období“ či o společné minulosti jsme ob tí 

vzpomínek bez minulosti (MONIOT, 1999, s. 1Řě, které znamenají komplikaci z hlediska 

interpretace d jin a potenciálních legend. V myslích obyvatel panuje všeobecný 

konsenzus, že koloniální období bylo špatné, avšak p i ustanovování nových stát  se není 

k čemu vracet a na co odkazovat. Chyb jí ale i antikoloniální hrdinové, kte í by pomohli 

vytvo it konflikt a tlustou čáru za p edchozím, koloniálním obdobím ĚECKERT, 1řřř, s. 

477ě, které by se tak mohlo oficiáln  odsoudit jako špatné. ůbsence společných hrdin  

z p edkoloniálního období je ve zkoumané oblasti do značné míry zp sobena evropským 

importem historie a její interpretace, kdy ten, kdo se podvolil, byl označen jako 

mírumilovný, zatímco ten, kdo se vzep el, byl označen za krvežíznivého. (RANGER, 

1985, s. 46ě Co je ovšem d ležité, toto d lení z stalo i po získání suverenity a ustanovení 
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současných stát  a současný nigerijský a kamerunský stát automaticky p ejaly etnika Igb  

a Bameliké jako ta nep átelská v či centru. 

P i vytvá ení nových stát  v Rovníkové ůfrice dochází k jejich instrumentalizaci, 

ať už za ůhidja či za Gowona platí, že stát je zde od toho, aby fungoval, nikoli aby 

vychovával, mentoroval či jednotil a budoval tak národ. ĚECKERT, 1řř9, s. 479) Z toho 

d vodu m žeme nabýt dojmu, že post-koloniální období bez ideologie znamená návrat 

k předkoloniálním íším. Tak jednoduché to ovšem není. Za prvé stát v uvedeném období 

vzniku nových stát  nemá alternativu ĚHERBST, 2000, s. 100ě a za druhé nedílnou 

součástí neopatrimoniálního státu, který m že odkazovat na p edkoloniální období, je 

byrokratická státní správy ĚBůCH, 2011, s. 277ě, která je ovšem součástí až koloniálního 

období. Z d vod  vzpomínek bez minulosti a vzniku jakéhosi mixu mezi ústn  

p edávanou historií a importovanou kulturou dochází k vytvá ení identit ve vztahu 

k soused m. ĚCOQUERY-VIDROVITCH, 1999, s. 377) V rámci Kamerunu tak dochází 

k negativnímu vymezení identity zam enému na to, co kamerunskou kulturou není. 

(ECKERT, 1999, s. 477) V p ípad  Nigérie, kde byly regionální identity silné a národní 

identita slabá, byl po vytvo ení nezávislého státu nejv tší strach z toho, že by na daném 

území vládl n kdo z jiného etnika, (FALOLA & HEATON, 2009, s. 159) což se zm nilo 

v 90. letech s volbou Obasanja prezidentem. Shrnuto a podtrženo: n jaké sdílené zlaté 

období, které by se stalo společným identitním znakem pro region jako celek, ale ani pro 

jednotlivé státy v oblasti neexistuje. 

4.4.2 Sdílený nep ítel kolektivní identity 

Otázka sdíleného nep ítele je v tomto kontextu zajímavá, neboť se v ní jedná 

práv  o negativní vymezení identity, jež vychází z n jaké historické zkušenosti, která se 

liší v p ípad  obou zkoumaných stát . Je tém  nepochybné, že identita obou oblastí je 

negativn  vymezována v či Evropan m a p ímé nadvlád , na druhou stranu ale dochází 

i k nutnosti vymezovat se v či centru, které je v p ípad  ůmbazonie odlišné jazykov , 

zatímco v p ípad  Biafry je pojmenování nep ítele složit jší, neboť jeho rysy nejsou na 

první pohled tak patrné. Rozdílné je i proto vnímání evropských jazyk  jako nejvíce 

viditelného identitního aspektu, který tvo í p irozené p ekážky v komunikaci. Zatímco 

v Kamerunu je mezi obyvateli anglofonní oblasti vnímán jazyk jako nástroj neokoloniální 

politiky, kterou jim vnucuje frankofonní obyvatelstvo a centrum v Yaounde (BILOA & 

ECHU, 2008, s. 212), v p ípad  Nigérie je angličtina vnímána jako etnicky a identitn  
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neutrální prost edek, který umožňuje komunikaci se zbylým sv tem a nezp sobuje izolaci 

Nigérie. (SIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s.194) 

Zatímco v p ípad  ůmbazonie je nejv tším nep ítelem kolektivní identity 

francouzština politického centra,  v p ípad  Biafry se jedná o politické centrum vnímané 

jako etnicky či nábožensky nep átelské. V tomto kontextu dochází k vymezování se v či 

ostatním dominantním etnik m Hausa-Fulani nebo Yoruba, ale i minoritních etnik v či 

Igbům. P ipomeňme proto, že v delt  Nigeru existují pom rn  početné etnické skupiny, 

které soupe í o ekonomické a politické zdroje i mezi sebou vnímajíce dlouhodobé k ivdy. 

V tomto p ípad  se ekonomickým zdrojem myslí ropa, která tvo í zhruba Ř5-90 % 

nigerijských vládních p íjm , a to v závislosti na aktuální cen  na sv tových trzích. 

(IGBINOVIA, 2014, s. 11), (AARON & PATRICK, 2013, s. 346) S ohledem na postupné 

vytlačení stát  delty z podílu na zisku sm rem k nule v roce 1ř7ř dochází k pocitu ady 

etnik, že bohatství ukryté pod jejich nohami jazykem pidgin „jí n kdo jiný.“ Sdíleným 

nep ítelem se v tomto p ípad  stává jak vláda, tak i globální ropné firmy, které ničí životní 

prost edí a znemožňují tradiční živobytí. ĚOLUWůNIYI, 2010, s. 309) 

ůčkoli se m že zdát, že sdílený nep ítel má v obou p ípadech jinou podobu, 

pravda je taková, že nep ítel má pouze jiné projevy. Sdílený nep ítel je v obou p ípadech 

Ambazonie i Biafry politické centrum, které je buď reprezentováno Ěfrancouzskýmě 

jazykem, nebo degradací životního prost edí a Ědomn leě neoprávn ného využívání 

p íjm . 

4.4.3 Schopnost sdílené mobilizace 

Prost edkem pro sdílenou mobilizaci je v tomto p ípad  p edevším jazyk, který je 

ale v rámci zkoumaného regionu redukován na dorozumívací nástroj. ĚMÉDůRD, 1řř1, 

s. 330) V p ípad  nigerijské části zkoumaného regionu dochází i k situaci, kdy absence 

schopnosti mobilizace na základ  igbské identity byla p íčinou porážky v záv rečné 

fázi Nigerijské občanské války. Tuto nevýhodu se Biafra snažila kompenzovat d razem 

na k esťanskou identitu ĚSTREMLůU, 1ř77, s. 112ě, což se též míjelo účinkem 

p edevším proto, že tuto identitu nesdílela jen jedna ze stran konfliktu. V rámci oblasti 

Nigerijské delty se dostáváme do situace, kde dochází de facto  ke čty em hlavním 

konfliktním liniím, na základ  kterých by m lo být možné mobilizovat. Jedná se o 1ě 

vn komunitní konflikt odehrávající se mezi tradičními a moderními, mezi starší generací 

a mladší generací populačního boomu Ř0. a ř0. let minulého století; 2ě mezikomunitní 

konflikt mezi znep átelenými vesnicemi stejného etnika, které mohou cítit k ivdu v rámci 
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vzpomínek bez minulosti; 3ě mezietnický konflikt nap íklad mezi Igby, Efiky, Iliji a 

dalšími četnými etniky a za 4ě mezi hostitelskými komunitami a mezinárodními ropnými 

společnostmi. ĚůůRON & PůTRICK, 2013, s. 433) V rámci takovéto zm ti 

potenciálních konflikt  je pom rn  náročné nalézt jednotící prvky, které by pomohly najít 

n jakou pravidelnost – alespoň bez d kladn jšího terénního výzkumu. Podobná situace 

jako v Nigérii je i situace v Kamerunu, kde existují tytéž t i roviny konfliktu srovnatelné 

s Nigérií, avšak tou čtvrtou úrovní je tzv. anglofonní problém. Ten se v rámci 

zkoumaného regionu stává jakýmsi symbolem zápasu o emancipaci proti centru, ale 

zároveň i nástrojem mobilizace. ĚNKWI, 2004, s. 185) 

4.4.4 Symboly a jejich formy 

Jak shrnuje M. Hroch práci svých p edch dc , symboly jsou v tomto kontextu 

„nezbytným ústupkem v či iracionalit  jinak racionálního sv ta.“ (HROCH, 2009, s. 238) 

V tomto kontextu je t žké je popsat a vysv tlit, neboť se jedná o prožívanou součást 

identity. Často takovouto roli hrají r zné pomníky, ikonografické symboly, stereotypy či 

nap íklad svátky. Ohledn  svátk  je v tšina z nich importovaných Evropany či se jedná 

o náboženské svátky ĚCOQUERY-VIDROVITCH, 1999, s. 3Řřě, jedinou výjimkou 

v tomto výčtu je v p ípad  Kamerunu Den nezávislosti a Den nezávislosti Britského 

Kamerunu, které se slaví 1. ledna a 1. íjna. V tomto kontextu je možné íci, že státní 

svátek 1. íjna se pro obyvatele ůmbazonie stává jedinečným symbolem, který je však 

v rámci celého roku jediným. V p ípad  Nigérie dochází k importování svátk  zcela, a to 

včetn  nap . Boxing day. Určitým svátkem je pak s trochou nadsázky zápas tam jších 

fotbalových reprezentací, se kterými se lidé dokáží identifikovat. ůčkoli vždy velmi 

intezivn  fandí svému týmu, vymezují se občas v či tomu, že jim momentáln  n kdo  

identitn  blízký chybí v sestav . 

V kontextu iracionálního symbolického vymezení v či centru se v dané oblasti 

často setkáme s pojmem witchcraft (čarodějnictvíě, které se údajn  odehrává mezi 

politiky v centru. Na tyto pov ry v í často i lidé univerzitn  vzd laní. Dále ohledn  

fyzických pomník  se jedná o pomníky buď p edkoloniální Ěindividuální často pro 

každou komunitu/vesnici – nikoli pro etnikumě, nebo koloniální Ěsocha n meckého 

vojáka v Bamend , sídlo n meckého guvernéra v Bueiě. Pro další d kaz vlivu 

koloniálního období na formování symbol  mohou sloužit i názvy n kterých míst – 

nap íklad v Limbe a Buei nikdo ne ekne autobusovým nádražím jinak než half mile, mile 

four nebo sixteen mile. D ležitým symbolem v tomto kontextu jsou r zné vlajky a hesla 
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– ať už státu nebo institucí, které se také stávají jistou mobilizační formou identity. 

Univerzitní studium tak nemá význam pouze v kontextu jako vzd lávací instituce, ale i 

jako místo, které pomáhá vytvá et vlastní Ětém  jedinečnouě identitu. Kdykoli nap íklad 

člov k ekne University of Buea, kdokoli, kdo na dané instituci studoval, mu obvykle 

odpoví A place to be, jedná se tak o pom rn  jednoduchý identifikační znak student  

v tšiny institucí. V rámci p eshraniční mobility za vzd láním lze proto p edpokládat, že 

univerzity mají potenciál stát se tv rcem jakési moderní klidn  i p eshraniční identity, 

ačkoli je tato rovina zatím pom rn  nevýznamná. 

4.4.5 Domn lé k ivdy 

V tšina k ivd se v tomto kontextu odehrává na dvou osách – mladí x sta í Ěresp. 

tradiční x moderníě a na ose centrum x periferie dle klasického d lení. Do této osy jsou 

pak projektovány další št pné linie, kterými se stává jazyk v p ípad  Kamerunu či etnické 

a náboženské d lení v p ípad  Nigérie. V p ípad  Kamerunu je vznikající frustrace 

pom rn  oprávn ná, neboť zatímco znalost jazyka angličtiny se u frankofonních 

kandidát  pro státní ú ady nevyžaduje, neznalost francouzštiny u anglofonních kandidát  

tvo í nep ekonatelnou p ekážku v p ípad  dosahování státních ú ad , ale i dalších lépe 

placených pozic. Nap íklad ř0 % novin a 65 % televizních program  je ve francouzštin , 

(BILOA & ECHU, 2008, s. 205ě, nehled  na to, že P. Biya jako prezident druhý oficiální 

jazyk své zem  Ěangličtinuě neovládá. 

Nad azenost francouzštiny v ú edním styku se státem vede ke skutečné 

diskriminaci anglofonního obyvatelstva. Není proto divu, že část anglofonních vysílacích 

kanál  pochází ze zahraničí – ať už se jedná o CNN, anglickou verzi ůl Jazeery, sportovní 

kanály nebo produkci nigerijského Nolywoodu, včetn  nigerijských hudebních skupin, 

jako je nap íklad P-Square nebo hudební studio Mavins. ůni k nim ale nemají anglofonní 

Kamerunci jednoduchý p ístup, neboť dominuje státní identita a kamerunská pidgin se od 

té nigerijské liší. Na druhé stran  hranic jazyk v Nigérii p ekážku tvo í jen do určité míry, 

a to p edevším v pozici prost edku školní výuky, která by v základní docházce m la být 

vedena v rodném jazyce a teprve pozd ji by m lo dojít k unifikaci sm rem k angličtin . 

Bohužel ada minoritních etnik není schopná zajistit výuku ve svém jazyce, a proto výuka 

pov tšinou probíhá ve t ech dominantních jazycích. ĚSIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s. 

189) Z toho d vodu dochází k potenciální k ivd  už na začátku školní docházky, která 

tak pomáhá vytvá et selekci, kdy určitá etnika mají snadn jší p ístup ke vzd lání. V tší 
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k ivdou se ale v p ípad  Nigérie zdá neschopnost p ístupu k požitk m vzniklým z t žby 

ropy v rámci hostitelských komunit. 

Co ob  oblasti do určité míry sdílejí, je st et mezi starými a mladými, mezi držiteli 

ú ad  v rámci neopatrimoniálního systému charismatického držení panství spojeného 

s byrokratickým držením státního ú adu a  vzájemným nerozlišováním mezi soukromým 

a ve ejným plynoucí v primitivní akumulaci kapitálu. Proti tomuto systému často 

protestují mladí lidé, kte í jsou vzd láni na západ  a kte í nepotismus a korupci vnímají 

jako problém. Bylo by ale naivní se domnívat, že v tomto st etu d ležitou roli nehraje 

mlčící v tšina mladých z populačního boomu Ř0. a ř0. let, kte í zatím pomáhají držet 

status quo a kte í jsou zvyklí v rámci daného neopatrimoniálního systému fungovat. 

4.4.6 Shrnutí geopolitické reprezentace 

Jako shrnutí této úrovn  poslouží nejlépe konstatování, že sdílené emocionální 

otázky vlastní sdílené identity se zatím stále tvo í. ůčkoli existuje ada sdílených prvk , 

skrze které je možné obyvatelstvo mobilizovat v rámci obou region  společn , nejv tší 

mobilizace a pocit k ivdy nastává v p ípad  Kamerunu u jazyka, který na sousední stran  

hranice není tak akutní. V obou p ípadech panuje určitá nevraživost v či centru, které 

domn le zamezuje v myslích obyvatel Biafry a ůmbazonie jejich p ístup k ú ad m. 

V každé z t chto zkoumaných oblastí rozdílnými prost edky, avšak k této situaci reáln  

dochází na obou stranách hranice. 

Z t chto d vod  z hlediska tvorby regionu se o transhraniční region nejedná. 

Ovšem dochází k ad  sdílených znak , které by mohly vytvá et transhraniční region p i 

zam ení na dimenzi sdílených atribut  spíše než na proces ustanovování regionu a 

vzájemnou interakci mezi ůmbazonií a Biafrou. Oba regiony jsou totiž z hlediska 

mobilizace v či centru a potenciálních št pných liniích velmi podobné, navzdory 

neexistenci p eshraniční dynamiky. 

4.5 Etnické a demografické složení 
Zatímco n kolik p edchozích úrovní bylo založeno na interpretaci sociálních v d, 

v této úrovni dochází k návratu k p írodním v dám, mezi n ž se demografie adí. Zatímco 

otázka nap íklad identity je vztahová a individuáln  prožívaná Ěsociální v daě, v otázce 

etnicity existují stanovené kategorie Ěp írodní v daě. Tato úroveň je zde p edevším proto, 

aby se z ní dala vysledovat dynamika a rozvrstvení obyvatelstva na základ  

kvantitativních údaj  dostupných ze statistických ú ad . Krom  takto zpracovaných 

kvantitativních dat dojde i k užití kvalitativních údaj  p edevším ve vztahu k současným 
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trend m, jako jsou urbanizace či migrace. V této kapitole také dochází k popsání a 

zobrazení obyvatelstva v prostoru, z n hož bude možné vyvodit konkrétní záv ry pro 

p eshraniční dynamiku. 

Zvláštní d raz bude kladen na 1ě počet a distribuci obyvatelstva jako celku, kde 

budou sledovány trendy geografické distribuce, 2ě počet a distribuci obyvatelstva 

jednotlivých etnických skupin s ohledem na minoritní etnika a schopnost kontrolovat 

prostor, 3ě p irozený p ír stek a p irozený úbytek obyvatelstva s ohledem na to, zda 

nedochází k výrazným distribučním zm nám a prom nám, 4ě  distribuci obyvatelstva na 

ploše a 5ě současnou urbanizaci včetn  hlavních migračních sm r . 

4.5.1 Počet obyvatel 
K dnešním dn m eviduje Nigérie p es 1ř0 milion  obyvatel, v Kamerunu číslo 

dosahuje hodnoty zhruba 22 milion . Z tohoto pohledu se jedná o pom rn  velký 

nepom r obou stát , a to i vzhledem k rozloze, která je v p ípad  Nigérie zhruba jen 2x 

v tší. Tento stav mají na sv domí t žko obydlená místa tropických deštných prales  na 

jihu Kamerunu. V p ípad , že porovnáme zkoumanou oblast Ambazonie a Biafry, tak na 

nigerijské stran  k roku 2016 žilo 46,5 milionu obyvatel, na kamerunské stran  pak počet 

obyvatel k roku 2015 dosahuje hodnoty 3,5 milionu obyvatel na zhruba polovin  plochy 

oproti nigerijské stran . Už jen z této základní statistiky plyne, že rozdíl v distribuci 

obyvatelstva na obou stranách hranice bude nesoum itelný. Pro další porovnání je možné 

použít federální nigerijský stát Cross River jakožto jediný p ímo sousedící s kamerunskou 

stranou. Tento region sám o sob  dosahuje v tší populace na poloviční ploše než oba 

ambazonské regiony dohromady. Ěviz tabulky 4.5.3 a 4.5.4ě 

Pro dokreslení distribuce obyvatel by v normálním p ípad  mohl sloužit satelitní 

snímek oblasti Ěp íloha č. 7ě, avšak z d vodu intenzivní t žby ropy a zemního plynu jsou 

na satelitním snímku vid t p edevším osv tlené t žební v že. Krom  nich je možné na 

map  vid t jen omezené množství m st, což je zp sobeno i absencí pouličního ve ejného 

osv tlení, které tvo í tolik viditelné osv tlení na satelitních snímcích jiných 

urbanizovaných oblastí v ostatních částech sv ta. Na map  je možné p esto vid t 

následující m sta od západu k východu: Lome, Porto-Novo, Lagos, Benin City, Port 

Harcourt, Calabar, Limbe/Buea a Douala, čili m sta nacházející se na pob eží. 

4.5.2 Počet a distribuce jednotlivých etnických skupin 

Na úvod této kapitoly je nutné upozornit, že neexistují p esná kvantitativní data, 

proto je zde pracováno s t mi kvalitativními. Na zkoumaném území se nachází velké 
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množství etnických skupin, z nichž mezi ty nejv tší pat í etnika Igbo, Ibibio, Iljaw, Ekoi, 

Bakweri a Bamilikéle. P esné zanesení etnik do mapy je ovšem tém  nemožné, jak 

nap íklad upozorňuje R. Pourtier, který íká: „na rozdíl od hranic stát , etnika se vzácn  

nacházejí na p esn  vymezeném prostoru, což d lá jejich kartografické zanášení velmi 

choulostivé.“ (POURTIEUR, 2010, s. 143ě Dob e toto tvrzení jde demonstrovat na 

polokočovné komunit  Fulani/Bororo, která pov tšinou žije v samostatných osadách, 

kde p stují dobytek nap íč celým zkoumaným regionem. Žádná mapa je ovšem do této 

oblasti nezanáší, p edevším z toho d vodu, že jejich p vodní domovinou jsou polopouštní 

oblasti Sahelu. Všechny níže uvedené údaje jsou proto nutn  zjednodušující. 

Nejpočetn jším etnikem v oblasti jsou Igbové, kte í jsou t etím nejpočetn jším 

etnikem v Nigérii, tvo í zhruba 16 % nigerijské populace, čítají p es 20 milion  

p íslušník  ĚSIMPSON & OYÉTÁDÉ, 200Ř, s. 175) a nacházejí se primárn  v oblasti 

zvané Igboland. Ten sestává z federálních stát  Abia, Anambra, Eboniy, Enugu, Imo a 

části stát  Delta a Rivers. ůčkoli se jedná o dominantní etnikum v oblasti, nikdy nebylo 

kompaktní a nedokázalo vybudovat íši. Postupuje-li se p i popisu od západu k východu, 

je druhým d ležitým etnikem v po adí etnikum Iljaw, které zaujímá zhruba 2 % nigerijské 

populace Ětamtéžě. Jedná se o pob ežní etnikum, které tvo í v tšinu mimo jiné v klíčovém 

p ístavu Port Harcourt, krom  toho v tšinu ješt  má ve státech Delta, Bayelsa a Rivers. 

V p ípad  Kamerunu tvo í nejčast jší etnika Bakweri (v regionu Southwest) a Bamiléke 

(v regionu Northwest). Zde je trochu paradoxní situace, kdy v plebiscitu roku 1960 

etnikum Bakweri hlasovalo pro Nigérii, zatímco Bamilikéle hlasovalo pro p ipojení ke 

Kamerunu. (EBUNE, 2004, s. 63) Paradoxní proto, že regiony v oblasti Bamendské 

vysočiny mají v tší potenciál tvo it dynamiku s nigerijskými oblastmi, p esto jeho 

obyvatelé hlasovaly pro p ipojení ke Kamerunu. 

Pro tuto práci jsou však nejd ležit jší etnika Ibibio, Efik a Ekoi. Tato etnika totiž 

byla plebiscitem a následným vytvo ením dvou samostatných stát  rozd lena na ob  

strany hranice. Jedná se tudíž o etnika, která mají potenciál vytvá et p eshraniční 

dynamiku. Všechna t i výše uvedená etnika se nacházejí primárn  v nigerijských státech 

Akwa Ibom a Cross River a dále pak v regionu Southwest v Kamerunu. Mezi nejznám jší 

p ípady p eshraniční dynamiky pat í Oroni, kte í žijí na sporném poloostrov  Bakassi; 

dále se jedná nap íklad o etnikum Boki, které pat í mezi ta etnika, jež se nacházejí kolem 

hraničního p echodu Mamfe/Ikom. 
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4.5.3 P irozený p ír stek a úbytek 

Otázka p irozeného p ír stku a úbytku v rámci společnosti bývá jedna z hlavních 

prom nných, která pomáhá popsat dynamiku a p ípadn  popsat potenciální trendy 

společenského vývoje. (NEWBOLD, 2010, s. 77ě Nevýhoda dat, která jsou zde použita, 

je v tom, že je náročné je komparovat p ímo, neboť jsou m ena v jiných letech. Pro 

popsání trendu však budou pln  dostačující. Z d vodu ustanovení nového federálního 

z ízení v roce 1řř6 budou pro pot eby tabulky spojeny státy Enugu, Ebonyi a Abia, neboť 

stát Ebonyi vznikl na území p edešlých stát  Enugu a Abia. Podobn  stát Bayelsa vznikl 

odd lením od státu Rivers, proto v následující populační tabulce budou tyto dva státy 

spojeny. 

Tabulka č. 4 – Populační census 

Region Census 1987 Census 2015 Populační zm na4 

Kamerun 10.493.655 21.917.602 + 108,9 % 

Northwest 1.237.348 1.950.667 + 57,6 % 

Southwest 838.042 1.534.232 + 83,1 % 

 

Stát Census 1991 Census 2015 Populační zm na 

Nigérie 88.992.202 187.301.926 + 110,5 % 

Enugu, Ebonyi, Abia 5.492.867 10.709.656 + 95,0 % 

Bayelsa, Rivers 4.309.557 9.272.613 + 115,2 % 

Akwa Ibom 2.409.614 5.298.916 + 119,9 % 

Anambra 2.796.475 5.375.177 + 92,2 % 

Cross River 1.911.297 3.755.757 + 96,5 % 

Delta 2.590.491 5.485.004 + 111,7 % 

Imo 2.485.635 5.238.416 + 110,7 % 

Získaná data pocházejí z webových stránek statistických ú ad  Nigérie Ěhttp://www.nigerianstat.gov.ng/ě a 

Kamerunu (http://cameroon.opendataforafrica.org/) v sekci census. 

Jak je možné vyčíst z výše uvedných dat, všechny státy regionu zaznamenaly ve 

stanovených letech  výrazný nár st počtu obyvatel a n které z nich  svou populaci i více 

než zdvojnásobily. Nejmenší procentuální populační nár st zaznamenaly kamerunské 

regiony, konkrétn  region Northwest, což ale m že být zp sobeno zám rnou manipulací, 

která by vedla ke snížení významu Ěv menším počtu volebních obvod ě tohoto opozičního 

                                                 
4 Zaokrouhleno na jedno desetinné místo. 
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regionu v parlamentu. Populace anglofonních region  roste totiž výrazn  mén  oproti 

zbytku Kamerunu. Na druhou stranu tento stav m že být zp soben migrací či jinými 

faktory a není a priori možné p edpoklad úmyslné manipulace dokázat. V p ípad  Nigérie 

nedochází k výrazným populačním výkyv m jednotlivých stát  oproti nigerijskému 

pr m ru, který činí více než zdvojnásobení populace za posledních 25 let. I v regionech 

s nejmenším nár stem počtu obyvatelstva došlo  tém  ke zdvojnásobení populace. 

4.5.4 Distribuce obyvatelstva 

ůčkoli neexistují data pr m rného v ku a jeho mediánu, je možné odhadnout, že 

z d vodu velkého nár stu populace v posledních letech, která jen velmi t žko mohla 

odn kud migrovat, bude populace ve zkoumaném regionu pom rn  mladá. Zdroj CIA 

worldfactbook uvádí medián v ku v Kamerunu v hodnot  1Ř,5 let, v Nigérii pak 1Ř,3 let, 

což je relativn  srovnatelný údaj. Zajímavým údajem pro tuto kapitolu je pak hustota 

zalidn ní, která se počítá jako počet obyvatel/plocha v km2. (NEWBOLD, 2010, s. 60) 

Tabulka č. 5 – distribuce obyvatelstva a hustota zalidn ní 

Region Census 2015 Plocha v km2 Hustota5 

Kamerun 21.917.602 475.442 km2 46,1 obyv/ km2 

Northwest 1.950.667 17.300 km2 112,8 obyv/km2 

Southwest 1.534.232 25.410 km2 60,4 obyv/ km2 

 

Stát Census 2015 Plocha v km2 Hustota 

Nigérie 187.301.926 923.768 km2 202,8 obyv/ km2 

Abia 3.628.055 6.320 km2 547,1 obyv/ km2 

Akwa Ibom 5.298.916 7.081 km2 748,3 obyv/ km2 

Anambra 5.375.177 4.844 km2 1.109,7 obyv/ km2 

Bayelsa 2.212.849 10.773 km2 205,4 obyv/ km2 

Cross River 3.755.757 20.156 km2 186,3 obyv/ km2 

Delta 5.485.004 17.698 km2 309,9 obyv/ km2 

Ebonyi 2.800.851 5.533 km2 506,2 obyv/ km2 

Enugu 4.280.750 7.161 km2 597,8 obyv/ km2 

Imo 5.238.416 5.530 km2 947,3 obyv/ km2 

Rivers 7.059.764 11.077 km2 637,3 obyv/ km2 

                                                 
5 Zaokrouhleno na jedno desetinné místo. 
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Získaná data pocházejí z webových stránek statistických ú ad  Nigérie Ěhttp://www.nigerianstat.gov.ng/ě a 

Kamerunu (http://cameroon.opendataforafrica.org/) v sekci census. 

Pohled na hustotu zalidn ní v tomto p ípad  napovídá, že rozdíl mezi nigerijskou 

částí a kamerunskou je obrovský. Ovšem ani v Nigérii není distribuce obyvatelstva stejná. 

Nejv tší hustotu má vnitrozemský stát Anambra nacházející se v ideální pozici t sn  p ed 

ústím eky Niger. Naopak nejmenší hustotu zalidn ní mají regiony na pob eží jako Delta, 

Cross River a Bayelsa. Z této skupiny pob ežních mén  zalidn ných stát  vypadávají 

státy Rivers a Akwa Ibom, do nichž nezasahuje bažinatá oblast delty Nigeru a ani eky 

Cross River. Na druhou stranu ani nejmenší hustota zalidn ní v nigerijské části není 

srovnatelná s nejvyšší hustotou v kamerunské části. Ta je sice v obou zkoumaných 

ambazonských regionech nad pr m rem zbytku státu, ale ani zdaleka nedosahuje na 

sousední regiony Nigérie. Do určité míry by se dalo polemizovat, zda dva sousední 

pob ežní regiony Southwest a Cross River nemají podobnou dynamiku počtu obyvatel, 

což je zp sobeno p ítomností neprostupných národních park . V p ípad  regionu 

Northwest lze p edpokládat, že vysoká nadmo ská výška tvo í p ekážku v dalším 

populačním nár stu, který oproti ostatním regionu je jen pozvolný Ěviz tabulka v kapitole 

4.5.1ě. Nadmo ská výška v tomto kontextu mohla regionu pomoci v dob  p edkoloniální 

a koloniální, kdy bránila obyvatelstvo p ed moskyty, ale dnes se m že jednat o p ekážku 

pro další populační nár st. Druhým vysv tlením m že být p estup do další fáze 

demografické revoluce v regionu Northwest, avšak pro toto tvrzení nejsou dostupná data. 

4.5.5 Současná urbanizace a migrace 

Rok 200ř se zapsal do historie jako první rok, kdy ve m stech žilo více než 50 % 

sv tového obyvatelstva. (NEWBOLD, 2010, s. 1ř1ě ůčkoli Rovníková ůfrika v tomto 

trendu zaostává, v posledních letech došlo i zde k populačnímu skoku. Zatímco se mezi 

lety 1ř50 a 2000 celková populace „jen“ ztrojnásobila, populace ve m stech se ve stejném 

období znásobila devíti. ů v rámci frankofonní ůfriky došlo od nezávislosti v roce 1960 

ke zjedenáctinásobení populace žijící ve m stech. (POURTIEUR, 2010, s. 161) Lze 

p edpokládat, že podíl obyvatel ve m stech bude i nadále r st, a je proto záhodno tomuto 

fenoménu v novat alespoň malou část práce, i když by si zasloužila v tší rozsah. Pokud 

ovšem absence dat k populaci a n kterým ekonomickým ukazatel m p sobí komplikace 

p i výzkumu,  v p ípad  m st jejich absence komplikuje práci ješt  více.  

Pro up esn ní názvosloví jako městské (urbánníě  m žeme určit jakékoli nerurální 

místo, zatímco urbanizace  je proces, kdy dochází k p esunu obyvatel z rurálních oblastí 

do urbánních. ĚNEWBOLD, 2010, s. 192) V současné dob  je podíl m stského 
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obyvatelstva mezi státy východní a st ední ůfriky lehce nad 40 %, což je více než pr m r 

celé ůfriky. ĚPOURTIEUR, 2010, s. 169) Vzhledem k nejasné struktu e a absenci jasn  

omezených hranic m st dochází k situaci, kdy n která m sta tvo í svazky a de facto 

konstatní urbánní celky. T mi se budeme v rámci práce zabývat, neboť se jedná o oblasti, 

které ilustrují dynamiku situace výrazn  lépe než velká m sta sama o sob . Zatímco na 

kamerunské stran  hranice žádný urbánní prostor s více než jedním milionem obyvatel 

neexistuje, Bamenda takového počtu obyvatel nedosahuje a dvojm stí Buea/Limbe 

v regionu Southwest je možné za adit do dojezdové vzdálenosti urbánního prostoru 

nejv tšího kamerunského p ístavu Doualy, jež čítá více než 3 miliony obyvatel. Na 

opačné stran  hranice je podobných oblastí jako Douala výrazn  více – asi ale nejvíce 

p ekvapí m sto Onitsha, které se nachází na pomezí mezi eknou Niger a bažinami 

nigerijské delty ve stát  Anambra. ůčkoli samo o sob  má m sto zhruba 250 tisíc 

obyvatel,  jeho urbánní zázemí tvo í aglomeraci čítající p es 7 a p l milionu obyvatel a 

jedná se tak o 4ř. nejv tší urbánní oblast na sv t  a po Lagosu nejv tší v Nigérii. Dalšími 

bohat  osídlenými oblastmi m stskou populací je region m sta Uyo ve stát  Akwa Ibom 

s dv ma miliony obyvatel a až na t etím míst  je pak bývalé hlavní m sto regionu East 

Port Harcourt. Tém  neznámé m sto Nsukka ve stát  Enugu či aglomerace Aba ve 

stát  Akwa Ibom čítají také více než 1 milion obyvatel. ĚDEMOGRůPHIů, 2017ě Tato 

prom nná jako celek minimáln  ukazuje, že v rámci regionu dochází k dynamice, která 

je jen t žko popsatelná a její podstata t žko zachytitelná. 

4.5.6 Shrnutí demografické úrovn  

V rámci zkoumaného regionu dochází k postupn  skokovému nár stu populace, 

u které lze p edpokládat, že bude m stská. Zároveň dochází k postupné dynamice 

urbanizace, kdy část rurálního obyvatelstva sm uje do m st. ůbsence p esných 

statistických čísel a hlavních migračních sm r  p sobí komplikace p i interpretaci, avšak 

trend je pom rn  z etelný. P vodn  rurální etnika z vnitrozemí, p edevším Igbové, mají 

díky svému počtu v absolutních číslech potenciál vytvá et početné minority ve m stech, 

což m že zp sobit pnutí s ohledem na p ístup ke zdroj m. 

Dále je v regionu n kolik center, které mají potenciál integrovat a p itahovat nové 

obyvatelstvo, avšak jeho p eshraniční dynamika bude mít jen omezenou míru. V p ípad , 

že bychom na základ  této úrovn  tvo ili p eshraniční region, jednalo by se p edevším o 

p íslušníky etnik Ibibio, Efik a Ekoi, jež se nacházejí na obou stranách hranice, avšak 
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jejichž centra jsou p edevším na nigerijské stran . Krom  p ístavu Kalabar se ješt  jedná 

o m stské oblasti Uyo a ůba v pob ežním stát  ůkwa Ibom. 

4.6 Hranice 

Jak vyplývá z Foucherova vymezení, hranice je lineární Ěspíše však vertikálníě 

bariérou, jež označuje politickou a symbolickou diskontinuitu. (FOUCHER, 1991, s. 38) 

Transhraniční region v tomto kontextu má znamenat, že v jeho rámci hranice není 

diskontinuitou mezi dv ma oblastmi, ale kompaktní oblastí, jejíž reálné hranice se 

nacházejí více ve vnitrozemí daných stát . Transhraniční region tak evokuje p echod 

mezi dv ma rozdílnými oblastmi pozvolný, a ne tak ostrý, jak jsou politické hranice 

načrtnuty. Je to zp sobeno p edevším tím, že část oblastí byla hranicí rozd lena bez 

znalosti lokální situace p i ustanovování tzv. teritoriálních stát . Oblast, kdy nedochází 

k tak ostré liniové hranici M. I. Glassnerem nazývanou jako frontier, definuje R. Ištok 

jako pohraničí. ĚIŠTOK, 2004, s. 32Řě Pro hranici je d ležitý i symbolický a politický 

aspekt, který se skládá ze čty  fází, kterými jsou alokace, deliminace, demarkace a 

administrace. Ětamtéž, s. 331) 

V rámci kapitoly ešící úroveň hranic dojde k analýze následujících oblastí. Jsou 

to: 1ě analýza proces  vedoucích k ustanovení současných hranic; 2ě schopnost kontroly 

a administrace hranic; 3ě hraniční systém a režim propustnosti; 4ě symbolické aspekty 

hraničního systému a 5ě hraniční spory, resp. spory o n která území. 

4.6.1 Procesy ustanovení hranic 

Obvyklá p edstava je, že k rozd lení hranic došlo v Berlín  na p elomu let 1ŘŘ4 a 

1ŘŘ5, avšak situace je pon kud komplikovan jší. V Berlín  p edevším dochází 

k vytvo ení systému, podle n hož bude Rovníková ůfrika d lena mezi podepsané 

mocnosti. V tšinou tak nedochází k p ímému rozd lení území. K tomu dochází až na 

základ  tzv. Principu efektivity, jenž je mnohem více založen na diplomacii a 

podepisování smluv s lokálními vládci. Proto se nap íklad n mecké císa ství ve stejném 

roce, co skončí Berlínská konference, vyloďuje u Bimbie s cílem být ve vnitrozemském 

postupu rychlejší než ostatní koloniální mocnosti. (ALANGOA, 1989, s. 774ě Podobn  

se snažila Velká Británie zajistit svou pozici z Kalabaru a v delt  Nigeru. Ustanovené 

hranice by tedy do jisté míry m lo reflektovat území tehdejších etnik, s jejichž vládci 

evropští kolonizáto i uzav eli kontrakt. 

Jakousi nevýhodou tohoto postupu bylo rozlehlé teritorium, neorganizovaná 

struktura p vodních obyvatel a v neposlední ad  snaha koloniálních mocností vytvá et 
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teritoriální státy s jasn  definovaným územím a hranicemi dle evropského modelu. 

(POURTIEUR, 2010, s. 143) Princip efektivity tento rychlý postup a rozd lení sfér vlivu 

umožňoval, a proto p ímé st ety mezi kolonizátory prob hly jen velmi z ídka. ĚHERBST, 

2000, s. 3Řě Po první sv tové válce došlo ješt  v rámci zkoumaného teritoria k nastavení 

nových hranic z d vodu odebrání dosavadních kolonií N mecku. To m lo za následek, 

že celá námi zkoumaná oblast pat ila do Jižního nigerijského regionu. (CROWDER, 

1985, s. 309) 

Po ustanovení nových národních stát  kolem roku 1ř60 dochází k jejich 

konsolidaci a nutnosti vymezit hranice pro nov  vzniklé státy. To se d je v roce 1964 

v Káhi e, kde dochází ke všeobecné dohod  mezi novými africkými vládci o zajišt ní 

hranic, „jaké byly v dob  vzniku samostatných stát .“ (AU, 2010) V námi zkoumané 

oblasti dochází k nutnosti vydefinovat nové hranice mezi bývalou Britskou korunou a 

n meckým císa stvím, kdy nap íklad existuje dlouholetý spor o poloostrov Bakassi a kdy 

dále došlo k rozd lení etnika Boki státní hranicí. (ABWA, et al., 2013, s. xiv) 

4.6.2 Schopnost kontroly a administrace hranic 

Postupné pronikání do afrického kontinentu s cílem ustavit teritoriální státy 

vyžadovalo po ustanovení hranic i schopnost je administrovat. To se d je p edevším ve 

druhé fázi kolonizace zhruba od roku 1ř00, kdy dochází k ustanovení základních prvk  

koloniálního systému – krom  hranic se ješt  jedná nap íklad o soudní a daňový systém 

či zákony. (BOAHEN, 1985, s. 13Řě Koloniální správa se ale na ad  míst lišila, a to 

včetn  hraničního režimu. Velká Británie, pod niž studovaná oblast spadá po první 

sv tové válce, totiž nemá jednotný systém koloniální správy. ĚCROWDER, 1řř3, s. 76) 

V p ípad  Nigérie je nap íklad  obrovský rozdíl mezi severem, kde existují p edkoloniální 

struktury umožňující nep ímou správu území, a jihem, kde žádné takové struktury 

neexistovaly a území muselo být spravováno p ímo. ĚPOURTIEUR, 2010, s. 43) 

ůčkoli po první sv tové válce je tendence ke snaze o administraci a kontrolu 

území, s čímž souvisí i kontrola a administrace hranic, stále dochází k jevu, kdy hranice 

netvo í linii diskontinuity. Nikoli však p ed armádou či hrozbou zvenčí, která je 

minimální, ale hranice nebrání volnému pohybu osob a kapitálu. ůfrické státy a jejich 

vládci nem li po získání samostatnosti  žádný zájem zajistit hranice kolem aktuáln  

kontrolovaného území, a to ačkoli národní státy v daném období nemají alternativu. 

(HERBST, 2000, s. 100-103) V koloniálním období dochází ke konstatnímu p esunu 

pracovní síly z frankofonních kolonií do anglofonních, ve kterých dochází k v tšímu 
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ekonomickému rozvoji. ĚKůNIKI, 1řŘ5, s. 3ř1ě ůčkoli hranice neplní roli neprostupného 

mechanismu, hrají d ležitou roli alespoň symbolickou tím, že rozd lují p íslušníky 

stejných etnik v rovin  národní/občanské identity. ĚHERBST, 2000, s. 230) Jak 

upozorňuje D. Bach,  státní hranice nejenže neplnila roli p ekážky, ale dala p eshraničním 

etnik m schopnost ukrýt se p ed státní mocí jejím p ekročením a jsou známy p ípady, 

kdy došlo k p esunu celé vesnice na druhou stranu státní hranice. ĚBůCH, 2016, s. 53) 

Hranice v tomto kontextu zaujímá pom rn  zajímavou roli, kterou je ale náročné popsat. 

D ležité ovšem je, že ada stát  není schopná hranici administrovat a ani kontrolovat, což 

je zp sobeno i geografickými p ekážkami. Konkrétn  ve zkoumaném regionu tvo í 

hranici mezi regiony Southwest a Cross River   t žko prostupné území národního parku 

čítající 4 tisíce kilometr  čtverečních a bažinatá oblast delty eky Cross. 

4.6.3 Hraniční systém 

Z hlediska hraničního systému se jedná o klasifikaci dle toho, jak byla hranice 

vymezena. Nejd ležit jším d lením v tomto duchu je pak, zda se jedná o p írodní či 

um lou hranici, kdy ob  kategorie mají ješt  adu doplňujících kategorií. ĚIŠTOK, 2004, 

s. 334-342) Ve zkoumaném regionu je hranice často vymezena p írodn , kdy významnou 

část území mezi regiony ůmbazonie a Nigérií rozd luje národní park Cross River, 

kterýžto nacházeje se na obou stranách hranice a zaujímá rozlohu 4 tisíce kilometr  

čtverečních. Druhou oblastí je pak bažinatá oblast delty eky Cross, která je sama o sob  

pom rn  t žko prostupná. Národní park a bažiny v náv trné stran  Mt. Kamerunu tvo í 

výraznou p írodní p ekážku, která ustanovuje hranice relativn  spolehliv ; to je dáno i 

historickým aspektem, který znamenal rozd lení teritoria na základ  Principu efektivity. 

Ten znamenal, že území p ipadlo takové evropské mocnosti, která byla schopna vytvo it 

dohodu s místními vládci. Tento postup tedy p edpokládá, že k vytyčení hranic došlo 

p edevším s ohledem na geografické p ekážky p i postupu do vnitrozemí. 

Hranice mají dále kontaktní funkci, kdy pomáhají definovat vztah mezi dv ma 

diskontinuitními prostory. Tento vztah m že být nepropustný, polopropustný či 

propustný zcela, kdy hranice netvo í bariéru. (ROMANCOV, 2004, s. 423) Z tohoto 

pohledu má hranice v našem p ípad  všechny t i roviny – nepropustný Ěnebo spíše t žko 

propustnýě režim spojený s p írodními p ekážkami, polopropustný režim pro dlouhodobý 

pobyt státních p íslušník  na území sousedního státu Ěsedmidenní bezvýzový pobytě a 

propustný režim pro migrující obchodníky Ěp šákyě, kte í neustále penetrují hranici 

v obou sm rech. ůčkoli se o hranici mezi Nigérií a Kamerunem nepíše v takové mí e jako 
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o hranici mezi Beninem a Nigérií, z čehož vzniklo označování státu Benin jako 

Warehouse state, i zde probíhá pom rn  čilý obchodní ruch, a to p edevším v souvislosti 

se stavbou nové silnice v roce 2012. ĚBůINKONG, 2010ě Tento režim propustnosti 

definuje F. Söderbaum jako tzv. shadow regionalism, kdy byla metafora nefunkčního 

státu p esunuta na regionální úroveň. ĚSÖDERBůUM, 2004, s. 432ě Tento režim 

konceptualizuje D. Bach jako místo, kde v tšina p eshraničních vztah  není na první 

pohled viditelná, neboť se odehrává v šedé ekonomice. V tomto p eshraničním systému 

jsou obchodní sít  na obou stranách hranice, dále jsou v systému celníci a p šáci, kte í 

s produkty v rozdílné cen  p ekračují hranici. De facto tak dochází ke stírání mezi 

legálními a ilegálními aktivitami. ĚBůCH, 2016, s. 70-73) 

4.6.4 Symbolika hranic 

Hranice jsou často i symbolické, v tom ohledu pomáhají vytvá et p edevším 

mentální mapu, kterou si definuje každý jednotlivec. Obvykle je součástí takové mentální 

mapy i symbolika domova čili pojm  jako motherland či fatherland. (FLINT, 2006, s. 

120) V hymnách obou stát  k tomuto odvolání na zemi p edk  totiž dochází, a to vždy 

hned v první sloce. Lze proto p edpokládat, že by tato zem  p edk  – tento fatherland - 

m la být v obou p ípadech ohraničená státní hranicí. Mentální mapa ale v tomto kontextu 

pravd podobn  nebude tvo ena pouze státní hranicí, a to i s ohledem na to, že část etnik 

se nachází na obou stranách hranice. Jak je takový fatherland mentáln  tvo en, je možné 

pouze odhadovat na základ  identitních faktor  Ěvíce v kapitolách 4.3 a 4.4). Pro tuto 

kapitolu by bylo zajímavé získat kvalitativní data od n kterých člen  etnik žijících na 

obou stranách hranice či od lidí, jež pravideln  penetrují hranici, bohužel tato data 

s nejv tší pravd podobností neexistují a jejich sb r bude časov  a finančn  náročný. 

4.6.5 Hraniční spory 

Z hlediska hraničních spor  je pro oblast zásadní spor o poloostrov Bakassi. Spor 

o toto území se datuje do roku 1ř16, kdy po porážce N mecka v první sv tové válce byl 

poloostrov za azen pod území Jižního Britského Kamerunu. Spolu s ním se stal v roce 

1ř61 součástí nov  vzniklé Republiky Kamerun, a to navzdory tomu, že poloostrov se 

nachází v bažinaté oblasti delty eky Cross River u m sta Kalabar, odkud je k n mu jediný 

pevninský p ístup Ěz Nigérieě. Poloostrov se pak stal součástí spor  mezi Nigérií a 

Kamerunem, který vyústil až v ozbrojený konflikt mezi ob ma zem mi v roce 1981 a 

posléze v roce 1řř3 kv li možnosti t žit v oblasti ropu. Navzdory snahám o ešení, kdy 

nejblíže k dohod  byly státy po jednání v Maroua v roce 1ř75 Ězahrnovala i sporné 
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oblasti kolem jezera Čad na severuě, se status poloostrova nepoda ilo vy ešit ani 

Mezinárodnímu soudnímu dvoru v roce 2002. (KONING & MBAGA, 2007, s. 95-96) 

Ten sice p i kl poloostrov Kamerunu, avšak ten nad ním není schopný p evzít faktickou 

kontrolu, a tak poloostrov z stává jako území nadále uveden v nigerijské ústav , a to 

včetn  té poslední z roku 1řřř. Pon kud paradoxní na celé situaci je, že reprezentant 

volebního okrsku, na n mž se poloostrov Bakassi nachází, nadále zasedá v 

nigerijském parlamentu, a to i po posledních volbách v roce 2015. (Profil Hon. Essien 

Ekpenyong Ayi, 2015) 

4.6.6 Shrnutí hranic v regionu 

Navzdory p edstav , že hranice ve zkoumaném regionu byly ustanoveny v Berlín  

roku 1ŘŘ4 či nejpozd ji v Káhi e o 60 let pozd ji, dochází k neustálému vývoji hraničního 

systému. Krom  sporného poloostrova Bakassi, jehož status není vy ešen, se nejv tší 

dynamika odehrává skrze hraniční p echod Mamfe/Ikom, což umožnilo i nov  

vybudované silniční propojení. ůčkoli v tšina hranice je tvo ena p irozenou 

neprostupnou bariérou národního parku, část hranice, konkrétn  zmiňovaný hraniční 

p echod, umožňuje kontinuální penetraci. Hranice v tomto kontextu tvo í p ed l 

p edevším symbolický, a to v rovin  dvou odd lených republik a v odd lení primárních 

identit. ůvšak hraniční prostupnost umožňuje rozvoj neformálních ekonomických vztah  

šedé a černé ekonomiky, a to až do podoby stínového regionalismu. Nedostatečná 

projekce státní moci či její zapojení v p eshraniční struktu e je tak pom rn  zajímavým 

fenoménem, jenž vinou chyb jících dat m že být jen st ží kvalitn  popsán. 

Pro shrnutí této úrovn  je t eba íci, že ani v této úrovni oblast jako celek 

transhraniční region svou rozlohou nemá šanci tvo it. Na druhou stranu i zde existují 

oblasti, v nichž by se dalo o transhraničním regionu a jeho dynamice hovo it – p edevším 

se jedná o etnikum Boki nacházející se na obou stranách hranice, poloostrov Bakassi a 

v neposlední ad  o hraniční pašeráckou strukturu penetrující státní hranici a využívající 

rozdílných cen produkt  v obou státech zkoumaného regionu. 

4.7 Historické faktory 

V této kapitole se podíváme na transhraniční region z historické perspektivy 

posledních zhruba sto padesáti let. Kdy, jak a proč docházelo k regionu k p eshraničním 

vazbám v prom nných, kterými budou jednotlivé historické epochy, ale i další aspekty, 
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které jsou zaznamenatelné v čase a tvo í d ležité oblasti pro pochopení historické 

dynamiky regionu.  

Tato kapitola se zam í na popsání geografických aspekt  ovlivn ných historií 

s ohledem na následnou interpretaci fungování p eshraničního regionu v následujících 

prom nných, kterými jsou:  1ě období dlouhodobé historie, které bude zaujímat 

p edkoloniální a koloniální období, 2ě období formování stát , 3ě období moderních 

d jin, dále se bude jednat o dv  prom nné, které osv tlí dynamiku ve dvou úrovních, a to 

top-down a bottom-up p ístupu tj. 4ě administrativní člen ní teritoria a jeho historický 

vývoj a 5ě demografický vývoj teritoria v rámci časové perspektivy. 

4.7.1 P edkoloniální a koloniální historie 

V p edkoloniálním období d lí ůlangoa zkoumanou oblast do t í p ímo ských a 

dvou vnitrozemských region , mezi nimiž probíhá komunikace pouze sporadicky. 

(ALANGOA, 1989, s. 751) V rámci p ímo ských oblastí existuje mocenské centrum, jež 

se v pr b hu 1Ř. a 1ř. století stává místem pro obchod z otroky, po zákazu 

transatlantického obchod pro p ímou vým nu. V daném období p ístavní m sta bohatnou 

a dynamicky penetrují do vnitrozemí – nikoli však s cílem získat nová území, ale s cílem 

získat nové otroky a novou pracovní sílu. Vnitrozemská, decentralizovaná etnika jako 

Bamilikéle či Igbo, se stávají p ímým cílem expanze, kdy jsou v p edkoloniálním období 

cenn jší než držení p dy. ĚHERBST, 2000, s. 43-45ě P ed p íchodem Evropan  tudíž 

neexistují ani hranice, které by fungovaly jako zóny st etu mezi íšemi, ale ani jakákoli 

centralizovaná struktura s výjimkou n kolika pob ežních m st. Z tohoto d vodu je možné 

se domnívat, že ačkoli v uvedeném období neexistují teritoriální státy Ěa tím ani hranice), 

dochází již v tomto období  k ustanovení dynamiky, jež v budoucnu bude mít p eshraniční 

charakter. 

V období koloniálním byla celá oblast součástí jednoho státního celku. ůčkoli se 

stal Britský Kamerun Class B mandate,  je spravován, jako by byl součástí Nigérie. 

Teprve roku 1ř53 získává stejný status jako zbylá nigerijská území. O rok p edtím je 

ustanovena politická strana Kamerun national congress ĚKNCě jako nová síla politiky 

v Britském Kamerunu. Stranu ale provázejí základní spory, které vyúsťují rokem 1955, 

kdy stranu opouští jeden z jejích zakladatel  John Ngu Foncha. Tomu se následn  da í 

vyhrát volby p ed kritickým referendem, díky kterému se Britský Kamerun stane součástí 

Kamerunu. ůvšak varianta, že by se Britský Kamerun stál součástí Nigérie, byla dlouhou 

dobu ve h e, p edevším zásluhou Dr. Endeleyeho, který byl mezi lety 1ř57 a 1ř5ř 
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premiérem. ĚNGOH, 2004, s. 1-5ě Je tudíž patrné, že vazby na sousední regiony Nigérie 

v daném období existovaly, avšak b hem plebiscitu p evážila volba ke spojení 

s Francouzským Kamerunem do Republiky Kamerun. 

4.7.2 Formování stát  

P edchozí období, období koloniální nadvlády bylo ovlivn no pocitem obyvatel, 

že ustanovený systém zničil tradiční kulturu a instituce. (FALOLA & HEATON, 2009, 

s. 136ě Tato vlna p ichází p edevším od konce druhé sv tové války, kdy se začíná zvedat 

vlna protikoloniálního odporu. ĚDIOP, 1řř3, s. 74) Situace v britských koloniích, kam se 

celý zkoumaný region v daném období adí, je determinována t emi klíčovými složkami, 

kterými jsou: aě nár st nacionalismu; bě ustanovení cíl  nacionalistických skupin a 

politických stran; cě akce a reakce Britské koruny. Za asi nejd ležit jší z nich je možné 

považovat nové zapojení venkovského obyvatelstva skrze tradiční autority. ĚSURET-

CANALE & BOAHEN, 1993, s. 165-16Řě ůčkoli dekolonizační politika nadále z stává 

p edevším m stskou záležitostí (HERBST, 2000, s. 17ě, stále více dochází k zapojení i 

venkovského obyvatelstva, a to p edevším na etnickém a regionálním principu. ĚSURET-

CANALE & BOAHEN, 1993, s. 170) Z toho také plyne obrovský strach v tšiny etnik 

v nov  vznikající Nigérii , že jejich region bude spravován cizím etnikem; stejn  tak ale 

dochází k opozici ze strany minoritních etnik. ĚFALOLA & HEATON, 2009, s. 159) 

Konsolidací státu je pak myšleno p edevším období 60. let, kdy dochází ke 

spor m o charakter budoucího státu. V p ípad  obou zkoumaných stát  v oblasti byla tato 

dynamika rozdílná, avšak jedno m la společné – byla primárn  soust ed na v či centru. 

V tomto období tedy byla p eshraniční dynamika pom rn  nízká. Nejd ležit jší spor se 

ukázal o administrativní rozd lení. Ěviz kapitola 4.7.4ě Zatímco federativní systém 

Nigérie z stal p es adu obtíží  zachován Ěnavzdory občanské válce mezi lety 1ř67-1970), 

v p ípad  Kamerunu, kde dominantní postavení m la frankofonní část, došlo v roce 1972 

k unifikaci státu. 

4.7.3 Období moderních d jin 

Sousední republiky Kamerunu a Nigérie spolu sdílejí více než 1600 km dlouhou 

hranici se dv ma spornými územími. Krom  poloostrova Bakassi se v oblasti Rovníkové 

ůfriky jedná o území kolem jezera Čad. V obou t chto místech se nachází ropa a tím  se 

tato p eshraniční dynamika stává spíše konfliktní s ohledem na to, kdo bude moci t žit 

zásoby nerostných surovin. Druhou linií společných vztah  je boj proti opozičním 
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skupinám, jako jsou Boko Haram Ěoba státyě nebo MEND ĚMovement for the 

emancipation of the Niger Delta v Biaf eě. V rámci dlouhodobého Ěpolitickéhoě st etu 

mezi vládou a nejsiln jší opoziční stranou se sídlem v Bamend  dochází v Kamerunu také 

ke snaze snížit tomuto regionu význam – nap íklad vznikají t žko prostupné komunikace 

mezi frankofonním regionem West a Bamendou. P esto i v této dimenzi dochází 

k posun m – posledním takovým p eshraničním projektem je vybudování zpevn né 

silnice mezi m sty Bamenda a hraničním p echodem Mamfe/Ikom, který podporuje 

p eshraniční dynamiku. Centrální vlády tedy mají v ad  oblastí společné zájmy, stejn  

jako by teoreticky mohly mít regiony ůmbazonie a Biafry, p esto mezi dv ma zmín nými 

oblastmi nedochází k v tší mí e Ěpolitickéě kooperace. 

4.7.4 ůdministrativní člen ní teritoria v historické perspektiv  

Po p íchodu Evropan  je snaha o vytvo ení teritoriálních stát  s jasn  

vymezenými Ěadministrativními či mezistátními hranicemiě. (HERBST, 2000, s. 94) 

První výrazná zm na v rámci zkoumaného teritoria nastává v roce 1914, kdy z centra 

dochází bez jakékoli konzultace se zasaženými oblastmi  k ustanovení Nigérie ze dvou 

dosavadních region . ĚBůCH, 2016, s. 10ě Období sv tové války pak znamená dočasný 

exodus Evropan  a posléze i odebrání kolonií N mecku a vzniku Britského a 

Francouzského Kamerunu, jež se stávají Class B mandate. (CROWDER, 1985, s. 292) 

Britský Kamerun je spravován, jako by se jednalo o součást Jižní Nigérie s tím, že 

samosprávné pravomoci mu jsou p i knuty v roce 1953. Do let 1960 a 1961 jsou pak 

datovány procesy Ěplebiscit a zisk samostatnostiě, které zp sobí rozd lení zkoumaného 

regionu na území dvou nov  vzniklých federativních stát . 

Spor o podstatu federálního systému se odehrával v následujících letech. Zatímco 

pro Nigérii rozd lenou zpočátku do t í region  s dominancí severu byl federální systém 

z ízením, které by jen t žko hledalo alternativu ĚFALOLA & HEATON, 2009, s. 159),  

v Kamerunu byla situace odlišná. Politická dominance Yaounde, které bylo zároveň 

federálním hlavním m stem a zároveň hlavním m stem Francouzského Kamerunu, byla 

p íliš velká na to, aby umožnila federaci p ežít. V podstat  první porážka nastala pro 

anglofonní část  již v červenci 1ř61 na konferenci ve Foumbam, kde ůhidjo uhájil v tší 

kompetence pro federální centrum na úkor jeho jednotlivých součástí. ĚEBUNE, 2004, s. 

73ě Samotná federace byla posléze zrušena v roce 1ř72 referendem, které bylo od 

počátku velmi nerovnom rné v či ůnglofonnímu Kamerunu, který zaujímá zhruba 

t etinu populace. ůrgumentem, proč zrušit federální systém, byla ze strany ůhidja  jeho 
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nákladnost, avšak jak poznamenával francouzský diplomat J. M. Bonier p sobící tou 

dobou v Yaounde, federalismus byl neslučitelný s francouzskou politickou tradicí a 

ůhidjo federaci akceptoval pouze jako p echodný Ědemonstrativníě jev v období vzniku 

nových samostatných stát . ĚNGOH, 2004, s. 154ě Dnes je Kamerun unitárním státem 

s poloprezidentským systémem, administrativn  rozd leným na deset samosprávných 

region , z nichž dva jsou anglofonní. ĚBILOů & ECHU, 2008, s. 213) 

Jednou z motivací, proč ůhidjo souhlasil s utvo ením federace, byla možnost, jak 

posílit ideu panafrikanismu, která v té dob  m la velký význam. (NGOH, 2004, s. 143) 

Jejím hlavním propagátorem byl ghanský prezident Nkwame Nkrumah, proti n muž stála 

v opozici p edevším Nigérie. Ta totiž byla multinacionálním státem a obávala se, že by 

panafrické ideje dokázaly rozložit k ehkou federální koalici. V roce 1ř63 také Nigérie 

organizovala sch zku ministr  zahraničních v cí v Lagosu práv  s cílem izolovat Ghanu 

v jejích zahraničn politických snahách. ĚSTREMLůU, 1ř77, s. 15ě Pro Nigérii byla 

federace v tomto kontextu spíše nutností, kdy k v tšin  politických rozhodnutí z hlediska 

d lení teritoria docházelo z centra s cílem „rozd l a panuj.“ Postupn  tak docházelo 

k d lení teritoria z p vodních t í na dnešních 36 federálních stát , kdy část d lení 

prob hla s cílem n která etnika rozd lit do více stát  a dát jim  v tší vliv tím, že ovládají 

více stát , či ho naopak snížit tím, že v žádném ze stát  nemají v tšinu či neovládají 

hlavní m sto. ĚBůCH, 2016, s. 10ě D. Bach označil již v roce 1ř7ř  Nigérii jako „unitární 

stát se silnými decentralizačními aspekty.“ Ětamtéž, s. 13ě Tímto pojmem je myšleno, že 

Nigérie v novala na oko  část kompetencí federálním stát m, avšak finanční prost edky 

pro jejich realizaci z staly v centru, jež získává drtivou v tšinu prost edk  z ropy, která 

tvo í mezi Ř5 a ř0 % vládního rozpočtu. 

4.7.5 Demografický vývoj v historické perspektiv  

V p edkoloniálním období byla zkoumaná oblast velmi ídce osídlená, což bylo 

dáno i p írodními podmínkami. Zároveň v rámci obou oblastí se jednalo o značn  

decentralizované komunity. (HERBST, 2000, s. 45ě Pro následující léta neexistují p esná 

čísla, avšak populační nár st byl výrazný. Jak uvádí nap . R. Pourtier,  mezi lety 1950 a 

2000 došlo ke zvýšení populace trojnásobn  a ve m stech devítinásobn . ĚPOURTIEUR, 

2010, s. 161ě Obrovský kvantitativní nár st také m žeme vid t mezi lety, pro n ž existují 

data, kdy dochází za dobu 25 let od ř0. let do součastnosti pov tšinou k dvojnásobnému 

nár stu populace. Dnes žije ve zkoumaném regionu  zhruba 50 milion  obyvatel, kdy lze 

p edpokládat, že více než polovina populace bude mladší dvaceti let. Ěvíce kapitola 4.5ě 
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4.7.6 Shrnutí historických faktor  

Historická dynamika je dimenzí, kdy p eshraniční dynamika dosahuje v rámci 

stanovených prom nných znak  transhraničního regionu. Historická dynamika 

v p edkoloniálním, koloniálním období a následn  v období formování nových stát  

včetn  vztah  regionu s centrem jsou nejen sdílené znaky, ale i znaky, jež je možné 

hodnotit jako p eshraniční. Na základ  historických faktor  je možné p edpokládat, že 

s budoucím rozvojem dopravní infrastruktury má region šanci navázat na vzájemnou 

dynamiku z p edchozích období. Silné politické centrum, jemuž jsou oba zkoumané 

regiony v opozici,má potenciál utvá et vazby do budoucna, je ovšem otázkou, zda nebude 

spíše v le posilovat vlastní identitu v každém regionu zvlášť bez zvláštní p eshraniční 

snahy. Lze totiž p edpokládat, že taková vymezování budou totiž čist  negativní – proti 

n čemu než se snahou hledat sdílené znaky. Proto ani zde není možné tvrdit, že by 

p eshraniční dynamika byla rovnom rná pro celou zkoumanou oblast, ale spíše se bude 

jednat o blízké okolí hraničního p echodu Mamfe/Ikom či poloostrova Bakassi. 

4.8 Socioekonomické faktory 

V poslední rovin  dochází ke zkoumání ekonomických a socioekonomických 

faktor , které jsou d ležité pro distribuci politické moci. Rozvoj globalizace, a p edevším 

pak vliv volného obchodu spojený s Washingtonským konsenzem (DICKENS, 2011, s. 2), 

znamenaly d ležité zm ny i v regionu Rovníkové ůfriky. Mimo jiné p išla nap íklad 

zm na, která ze státu a potažmo politického centra ned lá jediného p íjemce 

ekonomického kapitálu vlivem rozvoje soukromých společností a obchodník . Tento stav 

nap íklad pr b žn  vede k decentralizaci politické moci a rozleptávání 

neopatrimoniálního systému a tradiční legitimity v byrokratické struktu e. (BACH, 2011, 

s. 16řě Zkoumaný region je dnes Ěstejn  jako v minulostiě závislý na t žb  a p stování 

primárních surovin, ovšem s rozvojem mobilních technologií dochází k 

postupnému objevování nového trhu, který čítá velké množství potenciálních klient . 

Tento segment nemohl za adit P. Hugon do své publikace z roku 2000 o druzích afrických 

ekonomik. Dnes je Nigérie nejv tší ekonomikou v ůfrice a její pozici si začínají 

uv domovat nejen místní elity, ale i obyvatelstvo, a to navzdory ad  komplikací, nap . v 

podob , že státní rozpočet je v drtivé v tšin  stále závislý na produkci primárních surovin 

s nízkou p idanou hodnotou. 

Pro pot eby ekonomických charakteristik regionu se zam íme na 1ě obecnou 

ekonomickou situaci a její základní ukazatele v rámci regionu, 2ě pozici státu v 
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ekonomické situaci a ekonomickou integraci s ohledem na spojení Nigérie a Kamerunu, 

3ě nerovnom rnou ekonomickou distribuci s ohledem na p eshraniční dynamiku a tok 

kapitálu, 4ě geolokalizační faktory pro primér a sekundér a 5ě sektor služeb a p ímé 

investice. 

4.8.1 Obecná ekonomická situace 

Rozpočet obou zemí ve zkoumaném regionu je ve velké mí e závislý na vývozu 

ropy a její cen  na sv tových trzích. P es snahu o diverzifikaci tvo í stále nejv tší podíl 

z hlediska GDP a p íjmu pro národní vládu ropa. Oba státy tak jsou p íkladem struktury 

ekonomiky, kterou P. Hugon nazývá jako Les économie minières et pétrolières. 

(HUGON, 2003, s. ř1ě To znamená, že ekonomika je pom rn  otev ená, trpí tzv. ropným 

prokletím a je extrémn  závislá na produkci jedné suroviny – v tomto p ípad  ropy. P i 

pohledu na základní k ivku ekonomiky si nelze nevšimnout výrazného ekonomického 

nár stu, který se však  v roce 2015 vinou snížení cen ropy na sv tových trzích zastavil. 

Dnes se Nigérie nachází v pom rn  výrazné ekonomické krizi. (NWANZE, 2016) Na 

druhé stran  hranic je sice Kamerun závislý na t žb  ropy, ale p íjmy jeho státního 

rozpočtu jsou více diverzifikované, což je dáno i vlastnickou strukturu firmy CDC, která 

je odpov dná za p stování a vývoz zem d lských produkt . (World bank, 2017) 

4.8.2 Pozice státu v ekonomické rovin  

Navzdory p edstav  hyperglobalist , že žijeme ve sv t , kde hranice nic 

neznamenají, stát stále hraje klíčovou roli. (DICKENS, 2011, s. 171ě V p ípad  regionu 

Rovníkové ůfriky byl dlouho dobu stát považován díky své predátorské struktu e za 

p ímého konkurenta ekonomickým aktivitám. ĚBůCH, 2013, s. 156ě To se zm nilo 

s rozvojem volného obchodu, kdy pozice v neopatrimoniální byrokratické struktu e 

p estala být jediným zp sobem, jak se  dostat k finančním prost edk m. ůvšak v p ípad  

Nigérie i Kamerunu je to stále stát a jeho byrokratická struktura, kdo ovládá v tšinu 

ekonomických p íjm  plynoucích z ropy. 

Na druhou stranu obrovská p ítomnost korupce a zapojení byrokratické struktury 

v šedé a černé ekonomice vytvá ejí složité podnikatelské prost edí, a to nejen pro 

zahraniční společnosti, ale i pro místní obchodníky. V oficiálním ekonomické sektoru 

dnes p sobí jen pom rn  malé množství globálních společností, které by platily dan . 

S rozvojem globalizace tento systém získal regionální dynamiku dle F. Söderbauma „the 

shadow state has gone regional.“ ĚSÖDERBůUM, 2004, s. 432) Z toho plyne, že v rámci 
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regionu Rovníkové ůfriky jsme sv dky státu, jehož byrokratická struktura neplní roli 

strážc  ústavního po ádku a zákon , ale v rámci p ístupu stát jsem já Ěalespoň na dané 

poziciě parazitují na systému globálního obchodu, do n hož jsou oba státy zapojeny. 

Nap íklad stát Benin je z v tší části závislý na odbytu produkt  odbavených v p ístavu 

v Lome a jejich následném p eshraničním transportu do Nigérie.  Benin si kv li tomuto 

p ístupu dokonce vysloužil být označen metaforou Warehouse state. (BACH, 2016, s. 58) 

Z toho d vodu stát zaujímá pom rn  slabou roli, kdy sám o sob  do podnikání p íliš 

nezasahuje, na druhou stranu jeho byrokratický aparát je zapojen do černé a šedé 

ekonomiky, která spolehliv  znesnadňuje podnikání. Tuto dynamiku mají oba státy, a to 

včetn  p eshraniční dynamiky p ítomné na hraničním p echodu Mamfe/Ikom. 

4.8.3 Nerovnom rná ekonomická distribuce 

Z hlediska nerovnosti jsou oba státy za azeny do poslední skupiny tzv. zemí Low 

development na základ  statistik HDI ĚHuman development indexě. To je dáno n kolika 

faktory, kdy hraje roli výrazná ekonomická nerovnom rnost – nap íklad v p ístupu ke 

vzd lání, k pitné vod , k elekt in  atd. ůbsence ve ejných služeb, nerovnom rný p ístup 

k p íležitostem a korupce jsou tedy jedním ze základních prerekvizit souvisejících 

s ekonomickou nerovností. (UNDP, 2017) 

Zásadním problémem, který souvisí s t žbou ropy, se ukazuje degradace životního 

prost edí, která se týká celé zkoumané oblasti. (AARON & PATRICK, 2013, s. 344) 

Populační r st zp sobuje v tší poptávku po potravinách, což má za následek intenzifikaci 

zem d lství včetn  užívání plochy ve vyšších nadmo ských výškách Bamendské 

vrchoviny. Tato intenzifikace postupn  vede k degradaci životního prost edí a dalšímu 

prohlubování nerovnom rného p ístupu ke zdroj m, jako je vzd lávání či pitná voda. 

(OLUWANIYI, 2010, s. 316ě Bylo by ale p íliš unáhlené p edpokládat, že ekonomická 

nerovnost je primárním zdrojem extremizace či násilné aktivity. Jak  potvrzuje ada studií,  

je velmi t žké dokázat p ímé spojení mezi radikalizací a ekonomickou nerovností. 

(KRUEGER & MALECKOVA, 2002) 

4.8.4 Geolokalizační faktory pro primér a sekundér 

Zkoumaná oblast je ve velké mí e ekonomicky závislá na produkci primárních 

surovin, z nichž tu nejd ležit jší tvo í ropa nacházející se v Guinejském zálivu. P i 

pohledu na její rozmíst ní na satelitním snímku Ěp íloha č. 7ě je možné vid t, že v tšina 

se jí t ží z mo ského šelfu p i pob eží či v bažinaté delt  eky Niger. Takovýto typ t žby 
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totiž pomáhá zahraničním firmám snižovat náklady a držet t žbu dále od nestabilních a 

vysoce zalidn ných míst zkoumané oblasti region  Biafry a ůmbazonie. (BANCHANI, 

2016, s. 422) 

Ohledn  zem d lství se jedná p edevším o palmový olej a další suroviny určené 

primárn  na export či místní lokalizovanou spot ebu, jako plantejny, batáty či maniok 

Ěvíce 4.2.2ě. V pr b hu 20. století a z d vodu snahy o v tší výnos plantáží p išla 

zkoumaná oblast až o ř0 % p vodního tropického zalesn ní, které bylo určeno na plantáže 

p edevším palmy olejné, ale i dalších surovin určených na export. (FAO, 2016, s. 12) 

Z d vodu absence sekundéru je region závislý na primárních surovinách, jako jsou 

ropa, zem d lské plodiny určené na vývoz, a v neposlední ad  na vývozu d evin. Celý 

tento proces v kombinaci s populačním nár stem p sobí výrazný tlak na místní životní 

prost edí. 

4.8.5 Sektor služeb a p ímé investice 

ůčkoli tento sektor tvo í zatím zlomek ekonomické aktivity, má v současné dob  

vzr stající tendenci. V posledních letech se jedná p edevším o čínské investice, které 

souvisejí s t žbou surovin, p ípadn  s budováním infrastruktury. Mezi nejznám jšími 

současnými projekty, jež procházejí i zkoumaným regionem, je Trans-African highway 

network, který si klade za cíl propojit ůfriku nap íč. Mezi další významné investice pat í 

investice do zvýšení kapacity p ístavu v Port Harcourt v p ípad  Nigérie či v p ípad  

Kamerunu snaha o vybudování komplexu fotbalových stadion  a modernizace 

mezinárodního letišt  v Douale v souvislosti s ůfrickým pohárem na začátku roku 201ř. 

Bohužel veškeré tyto projekty a jejich financování jsou zahaleny rouškou tajemství, což 

plyne z ned v ry obyvatel t chto zemí Ěp edevším t ch starších a odpov dnýchě k novým 

technologiím a také k existenci neopatrimoniální kleptokratické struktury. 

V rámci této kapitoly se proto budeme v novat informačním a mobilním 

technologiím ĚICTě, které jsou na rozdíl od t ch ostatních investic pom rn  dob e 

viditelné. ůsi nejv tší podíl na rozvoji mobilních technologií v rámci zkoumaného 

regionu m lo natažení podmo ského optického kabelu SůT3/WůSC, který se vine 

z Evropy podél b ehu ůfriky do Jihoafrické republiky Ěp íloha č. Řě. Ten znamenal rozvoj 

rychlých komunikačních technologií i pro zkoumanou oblast p edevším pak svým 

vyúst ním v p ístavech v Lagosu a Douale. (Al Jazeera, 2009) Z hlediska mobilního 

servisu byl Kamerun dlouhou dobu zemí, kde spolu soupe ily pouhé dv  společnosti, a to 

jihoafrická MTN a francouzský Orange. Dnes zabírají ob  tyto společnosti zhruba stejný 
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segment trhu čítající 6 milion  uživatel . (Buddecomm, 2017) Pov tšinou platí, že 

anglofonní obyvatelstvo používá MTN, zatímco frankofonní Orange, ale toto není 

pravidlem. Jihoafrická společnost MTN také dominuje trhu v sousední Nigérii, kde 

současný trh čítá asi 150 milion  uživatel  a kde se jedná o jeden z nejvíce 

kompetenčních trh  v rámci Rovníkové ůfriky z adou malých Ěčasto regionálníchě 

hráč . (Buddecomm, 2016) I v této oblasti, tj. trhu s mobilními tarify, je vid t, že silným 

hráčem je vždy vláda, která reguluje Ěči neregulujeě trh. Vliv centralizace v p ípad  

Kamerunu se ukázal v pom rn  nedávné dob , kdy došlo k odpojení internetu 

v ůnglofonním Kamerunu na dobu t í m síc  v pr b hu roku 2017 s cílem zastavit 

protesty proti vlád . (CNN, 2017) 

4.8.6 Shrnutí socioekonomických faktor  

V rámci makroekonomických faktor  jsou oba státy na srovnatelné úrovni 

z hlediska lidského rozvoje a indexu HDI. Dále je však možné vid t rozdíl mezi ob ma 

zem mi v mí e centralizace či decentralizace jejich ekonomik. Zatímco v Nigérii p sobí 

n kolik společností od mobilního sektoru po t žbu ropy až produkci jiných surovin, 

v Kamerunu je v tšina produkt  centralizována pod státním neopatrimoniálním 

aparátem. To je zp sobeno i tím, že Nigérie p edstavuje výrazn  v tší trh, čehož si je 

sama i v doma. P eshraniční dynamika probíhá, avšak určit  ne po celé oblasti a ne 

v takové mí e jako mezi Nigérií a Beninem na západní stran , což je dáno p edevším 

p ítomností Lagosu, který tvo í více než jednu desetinu nigerijského trhu. Pronikání na 

nigerijský trh ovšem probíhá i z kamerunské strany, kde je ovšem  p ístup p ece jen 

složit jší, a to kv li nutnosti cestování z p ístavu v Douale p es Bamendu. Potenciál 

k budování shadow regionalismu ovšem existuje, a to p edevším v souvislosti s rozvojem 

nové infrastruktury. Potenciální ekonomický rozvoj m že být do jisté míry dále limitován 

otázkami spojenými s degradací životního prost edí a s tím spojenou nerovností mezi 

obyvateli obou stát . 

5 Shrnutí dynamiky regionu 

Navzdory sdíleným znak m a jisté p eshraniční dynamice fungující v určitých 

oblastech regiony ůmbazonie a Biafry, tak jak byly zpočátku definovány, transhraniční 

region netvo í, a to v žádné z celkem osmi zkoumaných dimenzí. D vod  pro toto tvrzení 

je n kolik a v každé ze zkoumaných úrovní p evládá jiná, avšak ve zkratce lze íci, že se 

jedná o teritoriáln  rozsáhlý prostor na to, aby se u n ho dalo hovo it o transhraničních 
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vazbách nap íč celým územím. V tomto kontextu Ambazonie ani Biafra jako celek 

netvo í souvislé pohraničí, ale jsou pevnou a integrální součástí Nigérie a Kamerunu. 

Navzdory ad  shodných znak  z stává nejd ležit jším identitním faktorem národní 

p íslušnost, nezávisle na etniku či náboženství. Dále se ukázalo, že p eshraniční obchod 

není dostatečným prvkem pro ustanovení transhraničního regionu, a v neposlední ad , 

že primárním determinantem v rámci obou stát  je  centrum v podob  hlavního m sta, 

v či kterému dochází k vymezování se, avšak nezávisle na druhé stran  hranice. To 

znamená, že vymezování se v či centru probíhá individuáln  bez sdílených 

p eshraničních vazeb. Elity obou zkoumaných region  budou jen t žko hledat spojenectví 

proti vlastnímu centru na opačné stran  hranice. Vztahy mezi ůbujou a Yaounde jsou 

v tuto chvíli stabilizované s výjimkou poloostrova Bakassi, o který se m že vést 

v budoucnu spor, kdy ob  zem  mají zájem na zajišt ní svých ropných zásob, na nichž 

jsou ob  momentáln  existenčn  závislé. Pro nezájem mezinárodního společenství o 

vytvá ení nových stát  je d vodné p edpokládat, že oba regiony z stanou součástí svých 

stát . V p ípad , že by došlo ke zm n  současné mezinárodní situace, je d vodné se 

domnívat, že by spíše došlo k secesi ze strany ůmbazonie než p ípadné iredent  nebo 

vzájemnému spojení do jednoho celku. Výhoda ůmbazonie je v jazykové situaci, kdy 

užívání angličtiny poskytuje v tší možnost pro získání mediálního prostoru a sympatií na 

mezinárodní scén  proti frankofonnímu centru. 

Existence p eshraniční dynamiky p edevším v souvislosti se stavbou nové 

komunikace v rámci plánované části Trans-african highway mezi Lagosem ĚNigérieě a 

Mombasou ĚKeňaě, jež prochází regionem, a p ítomností n kolika p eshraničních etnik 

z stane v dohledné dob  živým tématem. ůvšak toto téma nemá šanci p er st význam 

bilaterárních vztah  mezi Nigérií a Kamerunem, kdy ani jedna ze zemí nebude mít zájem 

p ípadné spory výrazn ji ešit na mezinárodní scén  či tato rozhodnutí nebudou mít 

výrazn jší význam jako nap íklad v p ípad  poloostrova Bakassi. Lze se proto domnívat, 

že z d vodu nezájmu ze strany centra o politickou situaci v regionu bude k ob ma 

region m p istupováno stylem „rozd l a panuj“ či „cukru a biče.“ Z d vod  n kolika 

úrovní konfliktu Ěmezikomunitní, sta í-mladí, centrum-regiony) bude pro centrum 

jednodušší zajišťovat si loajalitu d ležitých opinion makers nabídkou benefit  spojených 

s existencí státu (hranice, pozice v neopatrimoniální byrokratické struktu eě než 

zajištovat p ímou kontrolu nad územím. Nezanedbatelnou roli v celé dynamice dále 

budou hrát současné zm ny jako demografické zm ny, urbanizace a rozvoj ICT. 
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6 Záv r 

P edkládaná práce se zabývala dv ma substátními regiony stát  Nigérie a 

Kamerunu, kdy byl p edpoklad, že sdílená poloha a podobné rysy povedou k ustanovení 

transhraničního regionu. P edpokladem bylo, že vzájemné propojení, p edkoloniální a 

koloniální minulost a sdílené identitní a jazykové prvky budou hrát zásadní roli p i 

procesu ustanovování region  a povedou k utvá ení vlastní identity, která bude sdílená na 

obou stranách hranice. 

6.1 Zhodnocení postupu práce 

Postup práce, kdy nejprve došlo k vymezení regionu a posléze snaze o aplikaci 

teorie o transhraničním regionu na takto vymezený region, se ukázal jako nep íliš šťastný, 

na druhou stranu jiný postup v daném kontextu nebylo možné zvolit. Jako první na 

základ  p edpokladu, že pokud B. Hnízdo vymezuje Britské Kameruny ĚJižní a Severníě 

jako p íklad transhraničního regionu v oblasti Rovníkové ůfriky, došlo také k vymezení 

zkoumaného regionu. Ten byl stanoven jako celé teritorium historických region  stejn  

jako v p ípad  B. Hnízda – v tomto p ípad  se jednalo o vymezení regionu Jižního 

Britského Kamerunu Ěůmbazonieě a regionu East ĚBiafraě. Za druhé nem la teorie o 

transhraničním regionu stanovenou strukturu, co vše by m l region splňovat, aby se 

jednalo o transhraniční region. Bylo proto nutné stanovit postup, kterým dojde 

k vymezení znak  transhraničního regionu. K tomu byl zvolen p ístup francouzské 

geopolitické školy prost ednictvím zkoumání osmi strukturálních úrovní politické 

geografie, z nichž každá by m la být schopná najít odpov ď na danou otázku sama o 

sob . ůvšak jejich sdílením m l vzniknout plastický obraz regionu. Pro snadn jší 

orientaci v textu došlo ke stanovení p ti prom nných v každé z osmi zkoumaných úrovní 

s p edpokladem, že každé z nich bude v nována samostatná kapitola. Tento postup 

umožnil podívat se na zkoumaný region ze všech úhl  pohledu s cílem najít vzájemné 

vztahy prost ednictvím ady vzájemn  provázaných prom nných, které pomohly 

k pochopení jev , jež se v oblasti odehrávají – ať už se jedná o identitu obyvatel, 

jazykovou politiku, prioritizaci politické reprezentace, byrokratickou strukturu, 

legitimitu, ekonomické faktory či o vztah centrum-periferie v regionu Rovníkové ůfriky. 

V rámci celé práce bylo t eba dávat si pozor na kvalitu sekundární literatury, která 

již o tématu vznikla. Část z ní byla zatížena p ílišným zobecňováním popisovaných jev  

Ěliteratura psaná evropskými výzkumníky snažící se zahrnout celou ůfrikuě, do této 
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kategorie bohužel spadají i jinak výborné publikace D. Bacha Ěautor toto sám p iznáváě, 

či se naopak jednalo o publikace velmi konkrétní, ale zatížené vlastní angažovaností 

autora Ěpov tšinou africká literaturaě. Dále se ukázalo, že metoda zúčastn ného 

pozorování pro zjišt ní p eshraniční dynamiky má své limity, které neumožňují zachytit 

konkrétní každodenní dynamiku. Současný stav hranice má t i režimy propustnosti, kdy 

se její v tšina nachází v neprostupné oblasti národního parku. Zatímco národní park Cross 

River tvo í neprostupný režim, čímž brání aktivní komunikaci, hraniční p echod 

Ikom/Mamfe je polopropustný a pro n koho propustný zcela. V tomto míst  dochází 

k n kolika proces m – za prvé v této oblasti se nachází etnikum Boki, jež vytvá í 

komunitu na obou stranách hranice, s tím souvisí i jejich konflikt v oblasti primární 

Ěnárodní/občanskéě identity. Za druhé dochází k p eshraniční ekonomické vým n , kde 

hlavní roli hraje penetrace p šák , díky čemuž se stírá rozdíl mezi legální, šedou a černou 

ekonomikou. V neposlední ad  v celé této dynamice jsou zapojeni pohraničníci, kte í na 

p eshraniční vým n  parazitují jako součást byrokratické neopatrimoniální struktury. 

Zvolená metoda zúčastn ného pozorování nemohla mít ambici postihnout tyto 

popisované jevy odehrávající se v rámci samotné hranice. 

Jako nep edpokládanou prom nnou ovlivňující kvalitu práce se ukázal 

dlouhodobý výpadek internetu v ůnglofonním Kamerunu trvající od ledna do kv tna 

2017, čili v dob , kdy tato práce byla psána. Z toho d vodu nebylo možné konzultovat 

v tšinu zjišt ní s místními obyvateli, se kterými byla navázána komunikace p i 

p edchozích pobytech. V neposlední ad  vnímám jako limitující faktor, že se poslední 

pobyt odehrál p ed začátkem psaní samotné práce. Nebylo tak možné konfrontovat 

záv rečné hypotézy s p ímými účastníky p eshraniční dynamiky, čímž je práce ochuzena 

o záv rečnou zp tnou kontrolu a evaluaci zjišt ných poznatk . 

6.2 Výsledky zkoumání 

V p edkládané práci je možné nalézt snahu o konceptualizaci transhraničního 

regionu, který byl B. Hnízdem p vodn  vymezen jako vzniknuvší prostor, který 

„nerespektuje dané státní hranice a spojuje hraniční oblasti minimáln  dvou Ěn kdy i víceě 

stát  v politický region.“ ĚHNÍZDO, 1řř5, s. 64ě Tato definice se ukázala  jako  

nedostatečná k tomu, aby se takto dalo o n jaké jednotce v rámci regionu Rovníkové 

ůfriky hovo it. Proto došlo ke snaze o konceptualizaci transhraničního regionu na základ  

osmi strukturálních úrovní a stanovení p ti prom nných v každé ze zkoumaných úrovní 

s tím, že jedna každá úroveň m la být schopná sd lit, zda dochází k vytvá ení politického 
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regionu. T chto čty icet definovaných prom nných následn  bylo aplikováno na p edem 

vymezený region ůmbazonie a Biafry. V této fázi také došlo k zamítnutí p íkladu, jejž 

uvád l B. Hnízdo jako transhraniční region v Rovníkové ůfrice, kterým byla kombinace 

bývalých Britských Kamerun  ĚJižního a Severníhoě, a to z d vodu, že v jeho rámci 

sdílené vazby tém  neexistují, oba regiony jen minimáln  sdílejí společnou hranici a na 

jejich společné hranici se nenachází žádný hraniční p echod. 

ůplikace definovaného p ístupu tedy byla provedena na vymezeném regionu 

Biafry a Ambazonie. Postupn  se ve všech úrovních ukázalo, že dynamika skrze hranice 

sice existuje, avšak nikoli taková, aby docházelo k vytvá ení regionu jako celku. Veskrze 

se ukázalo, že vytvá ení regionu není cílem jednotlivých aktér , což ale nebrání vytvá ení 

sdílené p eshraniční dynamiky, která má ovšem jiný charakter než samotný vznik 

regionu. Dále se ukázalo, že prvotním identitním prvkem je v postkoloniálních státech ta 

národní/občanská a teprve až ve druhém sledu jsou další identitotvorné prvky, jako je 

jazyk, etnicita či náboženství. V tomto kontextu tedy p evládá občanská identita v obou 

oblastech, což samo o sob  vytvá í diskontinuitu primární identity na hranicích. 

Neprostupnost hranice zp sobená fyzickogeografickými p ekážkami, jako jsou bažiny či 

národní park, vytvá í také p irozenou komunikační bariéru mezi komunitami 

v jednotlivých státech. Neexistence jednotící identity s výjimkou národní je další 

p ekážkou, kv li které není možné o oblasti hovo it jako o jednolitém regionu. 

Jako další prvky zabraňující mluvit o regionu jako o transhraničním lze adit 

existenci neopatrimoniálních vazeb v centru či na hranicích v rámci byrokratické 

struktury. Tato struktura je zapojena v aktivitách, u nichž se stírá rozdíl mezi legálními, 

pololegálními či nelegálními aktivitami. Mezi tyto nelegální aktivity lze adit nelegální 

t žbu d eva či ropy a jejich následnou legalizaci. V rámci této aktivity, která ale není 

transparentní a je posv cena státem, dochází k postupné degradaci životního prost edí a 

prohlubování rozdíl  mezi místními Ěaž 50 milion  obyvatelě a byrokratickou strukturou, 

která p sobí p eshraničn . Z tohoto hlediska vzniká ve zkoumaném regionu tzv. shadow 

regionalismus, kdy byl nefunkční stát p enesen na regionální úroveň. ĚSÖDERBůUM, 

2004, s. 430) Tato struktura počítá mimo jiné s užitím p šák  pro p eshraniční pašování. 

Nedostatečná pracovní nabídka a relativní prostupnost hranice znamená, že penetrování 

hranice s n kterými produkty se tak stává zdrojem obživy, se kterou pracují místní 

Ěp eshraničníě komunity. Ty se díky tomu stávají součástí neopatrimoniální byrokratické 

struktury vybírající poplatky za zajišt ní propustnosti hranice. Pro n  samotné je ovšem 

hranice propustná zcela. (BACH, 2016, s. 66) 
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ůčkoli zkoumaná oblast transhraničním regionem zcela určit  není, je možné 

uvažovat o části regionu Ěp edevším v oblastech hraničního p echodu Ikom/Mamfe a 

poloostrova Bakassiě jako o oblasti, kde dochází k intenzivnímu kontaktu mezi obyvateli 

jednotlivých stát . Tito obyvatelé nesdílejí primární identitu, avšak sdílejí zapojení 

v ekonomicko instrumentální struktu e p eshraničního obchodu, která souvisí s legálními 

i nelegálními aktivitami. Celá tato část by si zasloužila d sledn jší terénní výzkum, který 

by sloužil k v tší formalizaci rámce, v n mž se popisované jevy odehrávají. Pojem jako 

shadow regionalism totiž sám o sob  vychází z pojmu shadow state, kterýžto je ale spíše 

metaforou než konceptem. Problémem takové metafory je pak to, že jinak si ji bude 

vykládat výzkumník z jiného kulturního prost edí, nehled  na fakt, že fragile/shadow 

state nejsou jednolitou entitou, jejíž vlastnosti by bylo možné jednoduše sumarizovat. 
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