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Sporná a kon�iktní místa na Zemi



1     Arktida
Následkem globální změny klimatu dochází hlavně v letních 
měsících ke stále většímu ústupu ledového příkrovu Severního 
ledového oceánu. S vidinou těžby zdejších přírodních surovin 
začaly okolní státy (Rusko, USA, Kanada, Norsko a Grónsko, 
resp. Dánsko) rozšiřovat své nároky na dno oceánu, což vede 
ke vzrůstu napětí především mezi Ruskem a západními státy.

       Baltské moře
V r. 2014 se v oblasti Baltského moře významně zvýšilo napětí 
mezi Západem a Ruskem. Ruské vojenské letouny a lodě začaly 
ve zvýšené míře narušovat vzdušný prostor a výsostné vody jak 
členských států NATO, tak i Švédska a Finska. NATO odpovědě-
lo posílením obrany Baltských zemí.

8     Středoafrická republika
V r. 2012 povstalecká koalice Séléka požadující více práv pro 
muslimy obsadila sever a střed země a uskutečnila státní převrat. 
Proti násilí Séléky se zformovaly křesťanské milice Anti-balaka
Činnost obou bojových skupin vyústila v občanskou válku a vel-
ké etnicko-náboženské čistky. Teprve přítomnost mezinárodních 
sil a nová vláda vzešlá ze svobodných voleb v r. 2016 dokázaly 
situaci částečně zklidnit. V r. 2017 bylo ujednáno příměří s vět-
šinou ozbrojených skupin, ozbrojené střety jsou v zemi ale stále 
časté.

12   Súdán a Jižní Súdán
Ani po rozdělení Súdánu na dva samostatné státy v roce 2011 
nezavládl v oblasti klid. Na hranicích mezi oběma státy dochází 
k ozbrojeným střetům, především ve sporných oblastech Abyei 
a 
jsou provincie Dárfúr a Jižní Kordofán v Súdánu a také nově 
vzniklý stát Jižní Súdán je neustále zmítán kmenovými válkami.

6     Libye
V r. 2011 přerostlo povstání proti režimu v Libyi v občanskou
válku, do které na straně povstalců zasáhly státy NATO. Režim 
byl svržen. Ustanovit jednotnou silnou vládu se však nepodařilo 
a v r. 2014 propukla nová občanská válka, která trvá dosud. Pro-
ti sobě stojí dva parlamenty a za nimi stojící ozbrojené síly, které 
se neshodnou na podobě centrální vlády. Situaci v zemi zhoršuje 
množství radikálních islamistů.

9     Podněstří

armády uhájilo ve válce s Moldavskem svou faktickou nezávis-
lost, se země stala významným střediskem nelegálního obchodu 
a pašování, zejména zbraní. Moldavsko si území stále nárokuje.

14   Abcházie a Jižní Osetie
V r. 2008 se Gruzie pokusila vojensky znovu získat kontrolu 
nad separatistickou Jižní Osetií. Rusko na tuto snahu odpově-
dělo masivním útokem do nitra Gruzie a po krátké válce uznalo 
jím obsazenou Jižní Osetii a také Abcházii jako nezávislé státy. 
Obě území jsou existenčně závislá na Rusku a de facto jsou jeho 
protektoráty. Mezinárodní společenství, včetně Česka, je nadále 
považuje za nedílnou součást Gruzie.

       Severovýchodní Nigérie
Teroristická islámská sekta Boko Haram založená v r. 2002 bo-
juje za ustanovení islámského státu (chalífátu) v západní Africe. 
Její bojovníci útočí na místní představitele státu, křesťany i mus-
limy. Rabují a vypalují sídla, vraždí, znásilňují, unáší a zotročují 
obyvatele. Základnu mají v severovýchodní Nigérii, ale operu-
jí po celé zemi i v blízkém zahraničí. V r. 2015 vojska Nigérie, 
Kamerunu, Čadu a Nigeru společně osvobodila území dobytá 
sektou. Rozptýlení bojovníci sekty ale dál útočí.

10   Krym
V r. 2014 využilo Rusko politické krize na Ukrajině a pod zámin-
kou ochrany místních Rusů, kteří zde tvoří většinové etnikum, 
obsadilo poloostrov Krym. V následném nelegáním referendu, 
jehož podmínky i výsledky jsou sporné, bylo odhlasováno při-
pojení k Rusku a proběhla anexe. Česko, stejně jako naprostá 
většina mezinárodního společenství, považuje Krym nadále za 
součást Ukrajiny.

11   Východní Ukrajina
V r. 2014 zahájilo Rusko na východní Ukrajině tzv. hybridní vál-
ku s cílem připojit tuto převážně ruskojazyčnou oblast. S pomocí 
zdejších proruských ozbrojených skupin a vlastního neoznače-
ného vojska vytvořilo dva loutkové státy – Doněckou a Luhan-
skou lidovou republiku. Další postup proruských a ruských 
ozbrojenců se Ukrajině podařilo zastavit. V září 2015 nastal klid 

13   Palestina a Izrael
Již čtvrt století trvající mírový proces mezi Izraelem a Palestinci 
stále nevede k cíli, jímž by mělo být urovnání sporu a ustanove-
ní samostatné Palestiny. V r. 2005 se Izrael stáhl z pásma Gazy. 
Moc zde následně uchopilo hnutí Hamás, jehož teroristické a ra-
ketové útoky na Izrael uvrhly Gazu do přísné blokády a vedly 
k několika vojenským odvetám. Ochota Izraele ke stažení ze 
Západního břehu Jordánu bez skutečných bezpečnostních zá-
ruk se vytratila.

16   Sýrie
V r. 2012 přerostlo povstání proti vládnoucímu režimu v občan-
skou válku, do které se zapojila i řada dalších zemí. Na straně 
vlády a jejích vojsk podporovaných Íránem a Ruskem stojí šíitští 
Alávité. Státy Západu podporují Kurdy a tzv. syrskou opozici 
vzešlou hlavně z většinových sunnitských Arabů. Na území Sýrie 
dále bojuje řada radikálně islamistických skupin tvořících různé 
dočasné koalice. Největší hrozbu však dosud představuje terori-
stická organice Islámský stát (IS), která v l. 2014–2015 ovládla 
téměř polovinu země. Proti IS se obrátily téměř všechny bojující 
strany, ale ještě v polovině r. 2018 není zcela poražena.

15   Náhorní Karabach
Arménie a Náhorní Karabach dnes, 25 let od vítězné války 
s Ázerbájdžánem, tvoří de facto konfederaci s úzce provázanou 
ekonomikou a společnou armádou. Intenzivní boje se rozhořely 
opět ke konci r. 2015 a pokračovaly až do dubna 2016, kdy bylo 
vyhlášeno nové příměří.

2     Falklandy a Jižní Georgie
Obyvatelé Falkland se v referendu v r. 2013 již podruhé vyslovili 
pro setrvání ostrovů pod správou Spojeného království. Falklan-
dy jsou ovšem spolu s Jižní Georgií a Jižními Sandwichovými 
ostrovy dlouhodobě nárokovány Argentinou a ta se jich ani po 
prohrané válce v r. 1982 nevzdává.

3     Mali
V r. 2012 vyhlásili Tuaregové v severním Mali nezávislý stát 
Azavád, brzy však byli přemoženi radikálními islamisty ze sku-
pin Ansar Dine a al-Káida islámského Maghrebu. Během r. 
2013 se malijské armádě s pomocí Francie a dalších států poda-
řilo znovu dobýt sever země. Útoky islamistů zejména ve střední 
části země jsou dosud velmi časté.
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17   Irák
Mnoho let trvalo, než se v Iráku podařilo upokojit chaos a občan-
skou válku, do níž se země propadla nedlouho po porážce Iráku 
koalicí USA a dalších zemí. Se stažením koaličních vojsk z Iráku 
v r. 2011 začalo v zemi opět růst sektářské násilí a země upadla 
do další krize. V r. 2014 došlo na západě Iráku a východě Sýrie 
k vyhlášení Islámského státu (IS) na území dobytých stejno-
jmennou teroristickou organizací. Rychlý postup IS Irákem 
zastavily až kurdské milice Pešmerga a následně vznikla široká 
koalice iráckých vojsk, šíitských a sunnitských milic, která bojov-
níky IS z Iráku do konce r. 2017 téměř zcela vytlačila. V r. 2017 
zasáhla tato koalice i proti Kurdům, kteří chtěli na severu Iráku 
vyhlásit samostatnost. 

21   Afghánistán
Hnutí Tálibán, které ovládlo Afghánistán v r. 1996, přeměnilo 
zem v základnu islámských teroristů (mj. organizace al-Káida). 
Útoky al-Káidy v USA v r. 2001 vedly k válce, v níž opozice 
spolu s USA a Spojeným královstvím porazila Tálibán. S pod-
porou mezinárodních sil ISAF vedených silami NATO byla na-
stolena křehká demokracie. Po odchodu většiny zahraničních 
sil v roce 2014 se bezpečnost v zemi opět zhoršuje. Terorismus 
je častý, v zemi začala působit teroristická organizace Islámský 
stát a Tálibán opět kontroluje rozsáhlá území.

limská menšina, která od 2. světové války vznáší nároky na 
autonomii. Na konci 20. století se její část začala radikalizovat 
a vzniklo několik ozbrojených skupin usilujících o samostatný 
stát Pattani. Útočí na ozbrojené složky, místní představitele 
i civilní obyvatelstvo.

18   Jemen
V l. 2014–2015 se šíitská povstalecká skupina Hútíů a část armády 
postavila nové vládě a dobyla západní třetinu země.  V r. 2015 se 
do války na straně vlády zapojila koalice několika arabských států 
a několik provincií bylo dobyto zpět. Několikrát došlo k zastave-
ní bojů, ale válka stále pokračuje a v r. 2017 vyústila v hladomor. 
Chaosu v Jemenu využívají islamističtí radikálové z organizací 
al-Káida na Arabském poloostrově, Ansar aš-Šaría a Islámského 
státu, kteří dohromady ovládají asi čtvrtinu země.

22   Severozápadní Pákistán
Po zahájení války v Afghánistánu v r. 2001 se severozápadní 
Pákistán stal útočištěm islámských radikálů z hnutí Tálibán, 
organizace al-Káida a dalších teroristických skupin. Ty odtud 
dodnes operují jak v Afghánistánu, tak v samotném Pákistánu. 
Snaha pákistánské armády dopadnout tyto ozbrojence vyústila 
v r. 2004 ve válku, která s přestávkami trvá dodnes. 

26   Jihočínské moře
Spratlyho a Paracelské ostrovy, souostroví Tung-ša a mnohé 
další útesy a mělčiny Jihočínského moře jsou předmětem sporu 
okolních států. K mírovému řešení nepřispívají poslední kroky 
Číny, která si nárokuje téměř celé Jihočínské moře. Po r. 2012 
začala stavět na mnoha sporných ostrovech vojenská a těžební 
zařízení. Na mělčinách buduje řadu umělých ostrovů.

20  Perský záliv
Napětí v zálivu pramení z jeho strategického významu v těžbě 
a přepravě ropy a současně z odvěké rivality sunnitské a šíit-
ské větve islámu, dnes reprezentované zejména nepřátelstvím 
Saúdské Arábie a Íránu. Oba státy mohutně zbrojí a zároveň se 

z íránského jaderného programu.

24   Arunáčalpradéš
Od násilného obsazení a anexe Tibetu v r. 1950 si většinu in-
dického Arunáčalpradéše a malou část Ásámu nárokuje Čína. 
V čínsko-indické válce v r. 1962 dokonce Čína oblast obsadila, ale 
po uzavření příměří se stáhla zpět. Region si však nepřestala ná-
rokovat. V r. 2016 došlo k narušení hranic čínskými jednotkami.

28   Senkaku
Od r. 1972, kdy byla správa těchto neobydlených ostrovů po 
27 letech předána Spojenými státy zpět Japonsku, probíhá spor 
o vlastnictví ostrovů s Čínou a Taiwanem. Napětí eskalovalo 
v r. 2013, kdy se Čína pokusila nad Senkaku vyhlásit svou Iden-

30   Mindanao a Suluské souostroví
Ani po té, co v roce 1990 získala muslimská menšina na části 
ostrova Mindanao a na Suluském souostroví autonomii, neu-
staly v oblasti boje různých muslimských ozbrojených skupin. 
Pod vlivem blízkovýchodních islamistů se tyto skupiny naopak 
značně radikalizovaly a usilují o vytvoření samostatného islám-
ského státu.

19   Somálsko
Od r. 1991 probíhá v zemi občanská válka. Na severu vyhlásil 
nezávislost Somaliland (dosud mezinárodně neuznáván), který 
střídavě válčí o regiony na hranici se zbytkem Somálska. Ve 
střední a jižní části země operuje v několika regionech  islamis-
tická skupina aš-Šabáb bojující proti  vládě a jednotkám Africké 
unie (AMISOM), které v zemi pomáhají obnovit vládu a pořá-
dek. Útoky aš-Šabábu směřují i do sousední Keni a Etiopie.

23   Kašmír
Od osamostatnění Indie a Pákistánu v r. 1947 trvá spor o pře-
vážně muslimský Kašmír. Severozápadní část Kašmíru (dnešní 
Gilgit-Baltistán a Ázád Kašmír) je již od 1. indicko-pákistán-
ské války (1947–48) obsazena Pákistánem a ani po třech dalších 
válkách a téměř každoročně se opakujících menších střetech se 
na tehdy dosaženém stavu příliš nezměnilo. Severovýchodní 
Kašmír (Aksai Čin) obsadila během čínsko-indické války v roce 
1962 Čína. I spor o toto území dosud trvá. Řešen je ovšem již 
pouze diplomaticky.

27   Korejský poloostrov
Ani více než šedesát let po skončení korejské války (1950–1953) 
neustupuje značné napětí mezi Severní a Jižní Koreou. Situace 
se naopak zhoršila po r. 2006, kdy Severní Korea uskutečnila 
svůj první test jaderné zbraně. Mír mezi oběma státy nebyl do-
dnes uzavřen.

26   Taiwan
Navzdory skutečnosti, že se mezi Čínou a Taiwanem v posled-
ních 20 letech rozvinuly rozsáhlé obchodní vztahy, panuje do-

zavřely ani příměří. Čína považuje Taiwan za svou odpadlickou 
provincii a na případné vyhlášení nezávislosti ostrova hrozí 
odpovědět silou.
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