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RUSKO, TURECKO A DALŠÍ NOVÉ 

MOCNOSTI V AFRICE 
Vojtěch Šmolík 

Shrnutí 

Hlavní body 

V Africe se stále více angažují tzv. nové mocnosti. Hledají přitom nové obchodní příležitosti, 

investují do strategických sektorů a navazují vojenskou spolupráci. V některých případech jsou 

tyto vztahy vzájemně prospěšné a postavené na skutečném partnerství zemí globálního Jihu. 

Jiným dominují politické či vojenské vazby, které mohou mít spíše destabilizační účinky.  

 

• Ruská geopolitika v Africe je agresivní, cílí na získávání surovin a prodlužuje místní konflikty. 

• Turecká expanze v Africe stojí na hledání obchodních příležitostí a podpoře islámské kultury. 

• Indie s Brazílií těží z absence koloniální minulosti a z porozumění zemí globálního Jihu. 

• Státy Perského zálivu se v Africe přou především o svůj vlastní vliv na Blízkém východě. 
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Úvod 

Africké mezinárodní vztahy dlouhodobě ovlivňuje řada zahraničních aktérů. Mezi ty tradiční patří 

Evropská unie a její členské státy, Velká Británie, USA a dnes již také Čína.1 Vedle nich v Africe působí 

tzv. nové mocnosti2: Rusko, Turecko, Brazílie, Indie či vybrané země Perského zálivu. Své zájmy 

na kontinentu prosazují hlavně v politické, obchodní a často i vojenské oblasti, nevyhýbají se však ani 

rozvojové spolupráci. Přispívá jejich působení ke snižování chudoby, demokratizaci, dodržování 

lidských práv a větší stabilitě? Nebo je naopak podporou pro autoritářské lídry a bezpečnost kontinentu 

ohrožuje? Předkládaný policy paper nabízí základní přehled zájmů nových mocností v Africe 

a poukazuje na oblasti, kterým je třeba v tomto směru věnovat pozornost. 

Rusko 

V době studené války byl Sovětský svaz v Africe jedním z klíčových hráčů. Podporou národně-

osvobozeneckých hnutí a exportem zbrojní techniky získal na stranu Východního bloku řadu afrických 

zemí.3 Navázat vztahy s tamními lídry přitom Sovětům často pomáhalo Československo, které bylo 

zároveň aktivním průmyslovým exportérem. S rozpadem SSSR však tyto vztahy zamrzly a samostatné 

Rusko se do Afriky vrací až v roce 2014. Ve snaze navázat na sovětské angažmá mu historické vazby 

mnohdy pomáhají.  

Obnovení ruského zájmu o Afriku je mj. reakcí na sankce uvalené na Kreml za ruskou okupaci Ukrajiny, 

které omezily přístup ruského zboží na západní trhy. O pět let později už Rusko hostí první rusko-africký 

summit, kterého se účastní zástupci 43 afrických zemí. Hlavními tématy vzájemné spolupráce jsou 

obchod, energetika či přístup k nerostným surovinám. Rámují je však hlavně vojensko-politické pakty, 

kterými si Rusko otevírá prostor k masivnímu vývozu zbraní, budování geopolitického vlivu a oslabování 

role Západu na kontinentu. Pomáhá přitom udržet u moci vybrané autoritářské lídry a podílí se 

na prodlužování místních konfliktů (Chegraoui, Lyammouri & Skah, 2020, s. 7). 

Obchod 

Rusko-africké obchodní vztahy nejsou obecně příliš významné. Rusko nepatří ani do první desítky 

zahraničních investorů na kontinentu, ruské investice navíc často přitékají přes globální daňové ráje 

a nelze je tedy spolehlivě dohledat. Patrné jsou např. v energetickém sektoru; v jaderném průmyslu 

(Jižní Afrika) a při těžbě ropy a zemního plynu (severní, západní, východní Afrika) se angažují firmy 

jako Rosneft, Gazprom a Lukoil. Obchodní výměně (viz Graf 1) dominuje ruský export (zbraně, 

zemědělské produkty). I přes proklamovaný zájem ale Afrika v ruském portfoliu představuje pouhá 3 % 

vývozu (European Parliament, 2019, s. 5; Gavin, 2021, s. 10). Rusko tak zaostává i za ostatními novými 

mocnostmi např. z uskupení BRICS4 (Tjønneland, 2015, s. 1). 

 

 
1 Více o působení Číny v Africe viz Čínský vliv v Africe: Riziko nebo výzva pro EU? Policy Brief – Vojtěch Šmolík / 

květen 2020. Institut pro politiku a společnost. Dostupné na: https://www.politikaspolecnost.cz/paper/cinsky-

vliv-v-africe-riziko-nebo-vyzva-pro-eu/.  
2 Emerging/rising powers, pozn. autora. 
3 Některé z nich následně experimentovaly s různými podobami socialismu, který se však napříč Afrikou z mnoha 

důvodů příliš neuchytil. 
4 Hospodářské uskupení tzv. emerging economies: Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. 

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/cinsky-vliv-v-africe-riziko-nebo-vyzva-pro-eu/
https://www.politikaspolecnost.cz/paper/cinsky-vliv-v-africe-riziko-nebo-vyzva-pro-eu/
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Graf 1: Rusko-africký obchod (v mld. USD) 

  

Zdroj: European Parliament, 2019, s. 5. 

Vojenská a politická spolupráce 

Pro rusko-africké vztahy je proto určující jiná oblast. Jak ukazuje Graf 2, Rusko má dohodu o vojenské 

spolupráci s téměř polovinou afrických zemí. Obvykle jde o armádní výcvik, poskytování vojenských 

poradců a dovoz zbraní. Mezi lety 2016 a 2020 byla Afrika příjemcem téměř pětiny celkového ruského 

exportu zbraní (Clifford, 2021). Do mírových misí OSN však Rusko přispívá minimálně; zatímco počet 

vojáků a policistů z EU, Číny a USA přesahuje celkově 8500, ruských zástupců je pouze 78 (UN, 2019). 

Namísto toho v Africe najdeme ruské žoldnéře z organizace Wagner Group, přímo napojené na Kreml. 

Jejich mise se často soustředí do zemí, na které jsou uvaleny sankce, jsou extrémně nedemokratické, 

nebo v nich probíhá konflikt. Výměnou za bezpečnostní služby v nich Rusko získává přístup k těžbě 

nerostných surovin (zlato v Súdánu, minerály ve Středoafrické republice a Mosambiku a další) 

(Chegraoui, Lyammouri & Skah, 2020, s. 8; Freedom House, 2021; Yachyschen, 2021).  
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Graf 2: Ruská vojenská přítomnost v Africe 

 

Zdroj: European Parliament, 2019, s. 3. 

Namísto posilování bezpečnosti tak Rusko přispívá spíše k destabilizaci kontinentu a prodlužování 

konfliktů. Potvrzují to i uniklé dokumenty o ruské strategii na posilování svého vlivu napříč Afrikou, 

kde hraje Wagner Group klíčovou roli. Příkladem je Středoafrická republika, kde Rusko cvičí místní 

armádu a poskytuje ochranu prezidentovi země. Zároveň však uzavírá dohody o přístupu k platinovým 

dolům s místními rebely, proti nimž vláda bojuje. Rusko se navíc nevyhýbá korupci, ovlivňování 

politických procesů ani násilí. Příkladem je tajná finanční podpora vybraným kandidátům na prezidenta 

na Madagaskaru, v Zimbabwe a Jižní Africe. Bývalému súdánskému diktátorovi Rusko radilo 

s dezinformační kampaní, v Jižní Africe usilovalo o převzetí některých médií a ve Středoafrické 

republice dokonce zavraždilo ruské investigativní novináře, kteří pátrali po neprůhledných aktivitách 

Wagner Group (Hardy & Burke, 2019; Yachysen, 2021). Odtajněné ruské zájmy v regionu přehledně 

shrnuje Graf 3. 
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Graf 3: Uniklé dokumenty ukazují skutečné zájmy Ruska v Africe 

 

 

Zdroj: Harding & Burke, 2019. 
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Rusko tedy na jedné straně slovy Vladimira Putina „neusiluje o nové dělení Afriky, ale spíše soutěží  

o spolupráci s Afrikou, které má (...) co nabídnout” (Clifford, 2021). Na straně druhé je cílem ruské soft 

power posílení Ruska ve světě a získaní spojenců v boji proti euro-americkému liberalismu. Na to slyšeli 

jak tradiční diktátoři typu Omara al-Bašíra (Súdán), tak někteří noví lídři. Ukázkou je např. malijská 

dohoda s Wagner Group o spolupráci v boji proti místní odnoži al-Kájdy, se kterou vyjádřila hlasitý 

nesouhlas Francie jako největší partner Mali. Vedení západoafrického státu Paříž obratem obvinilo 

z budování enklávy na severu země a podpory teroristů („Mali accuses France of training ‘terrorists’ in 

the country“, 2021). I přes ruské manévry mezi partnerstvím a agresivní geopolitikou však hlavní 

partneři Kremlu i nadále zůstávají v Asii a Evropě. Budou-li ale evropské priority vůči Africe zahrnovat 

posilování stability, demokracie a podporu dobrého vládnutí5, je nezbytné věnovat ruským aktivitám 

na kontinentu zvýšenou pozornost. 

Turecko 

Rozpětí tureckých zájmů v Africe ilustruje následující výčet projektů, které Ankara v posledních letech 

financovala: plavecký komplex v Senegalu, vojenská základna v Somálsku, obnova mešit  

v Nigeru, nemocnice v Mali, letiště v Nigérii či systém hromadné dopravy v Bamaku (Mali, plánováno). 

Turecký přístup je však mincí o třech stranách. Rozvojová spolupráce, která např. u Ruska prakticky 

chybí, a zahraničně-obchodní politika tvoří dvě viditelné strany této mince. Třetí, skrytou stranou, je 

úsilí Turecka vytlačit z Afriky islámskou školu spojenou s letitým rivalem prezidenta Erdoğana, 

Fethullahem Gülenem, a šíření turecké verze muslimské kultury (Armstrong, 2021; Lawal, 2021).  

V posledních letech pak pozorujeme i zvýšenou sekuritizaci turecko-africké agendy. Která rovina tedy 

v Africe převažuje? 

Rozvojová spolupráce 

Na hledání rozvojových příležitostí se zaměřil první turecko-africký summit v roce 2008. Turecko 

se následně připojilo k Africké rozvojové bance, podporuje rozpočet Africké unie a jeho výdaje na ODA6 

do Afriky po roce 2010 strmě narostly.7 Přestože však většina rozvojových prostředků i nadále putuje 

spíše do Asie a na Blízký východ8, Turecko je v Africe vnímáno jako významný rozvojový partner. 

Soustředí se do potřebných sektorů, jako je zdravotnictví, vzdělání, zemědělství, ochrana životního 

prostředí a infrastruktura. Je také citlivé vůči místnímu prostředí, nemá koloniální minulost a jeho 

projekty pomáhají těm nejpotřebnějším (Chegraoui, Laymmouri & Skah, 2020, s. 19; Turhan, 2021, 

s. 798-799). Turecko navíc na rozdíl od západních donorů nevyžaduje výměnou za rozvojové finance 

žádné reformy. Přesto však dlouhodobě protěžuje ty státy, které jsou ochotné rušit gülenské školy 

a nahrazovat je novými vzdělávacími institucemi pod hlavičkou státem zřízené nadace Maarif. Turecká 

podpora muslimskému světu, která je výrazným rysem politiky prezidenta Erdoğana, se pak obecně 

prolíná řadou dalších oblastí turecko-africké spolupráce (viz oddíl Bezpečnost). 

Obchod a investice 

Turecký ministr obchodu označil rok 2020 „rokem Afriky pro Turecko”. Vzniklo první turecko-africké 

ekonomické a obchodní fórum, narostl objem tureckých investic a vývoz zboží např. do Egypta byl 

 
5 Viz nová Dohoda z Cotonou po roce 2020 a další euro-africké strategické dokumenty. 
6 Official development assistance, pozn. autora. 
7 Hlavní roli však hrály spíše státy severní Afriky, zatímco subsaharská Afrika byla v tomto ohledu upozaděna. 
8 Afrika představuje v tureckých výdajích na ODA pouhá 2 % celku. 
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téměř srovnatelný s vývozem do některých evropských zemí, které v tureckém exportním portfoliu 

dominují (Trading Economics, 2021). Rostoucí zájem Ankary o africké trhy dobře ilustruje počet 

tureckých ambasád, který během deseti let vzrostl z 12 na 42, a tvoří tak třetinu všech zastupitelských 

úřadů Turecka ve světě („Turkey's Erdogan seeks more influence in Africa“, 2021). Podobně výmluvná 

je i expanze Turkish Airlines, které dnes obsluhují přes 50 destinací po celé Africe (viz Graf 4).9 Vybraná 

letecká spojení10 jsou přitom klíčová i pro africké obchodníky; Istanbul se tak pro mnohé z nich stává 

obchodní branou nahrazující vstup do Evropy, jejíž hraniční politika se stále zpřísňuje. 

Prezident Erdoğan navíc navštívil víc afrických zemí než kterýkoli jiný neafrický lídr (Mitchell, 2021). 

Turecko se tak snaží najít vhodné alternativy pro kolísající trhy na Blízkém východě, které byly tradičním 

odbytištěm jeho zboží. Podobně jako v případě Ruska je ale i turecká obchodní expanze do Afriky spíše 

jednostranně zaměřená na vývoz. Turecké investice do budování infrastruktury, textilního průmyslu 

či elektroniky se ale často vhodně doplňují s rozvojovými aktivitami a vzájemně se tak posilují. 

V posledních letech pak Ankara cílí i do energetiky a těžebního průmyslu (Ozkan, 2013, s. 45-50; Šmolík, 

2017; Armstrong, 2021; „Erdogan in Africa: Gulen and trade ties“, 2021). 

Graf 4: Turecký boom v Africe  

 

Zdroj: African Business, 2021. 

 
9 V roce 2012 například po dvaceti letech jako první globální aerolinka obnovily pravidelné letecké spojení 

do somálského Mogadiša (Šmolík, 2017). 
10 Např. Istanbul-Bamako (Mali), Istanbul-Niamey (Niger) či Istanbul-Ouagadougou (Burkina Faso). 
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Bezpečnost 

V posledních letech je patrná též sekuritizace tureckých zájmů. Ankara uzavřela nepříliš transparentní 

vojenskou dohodu s Nigerem, angažuje se také v Libyi a Mali. Mimoto nově přispívá na chod regionální 

koalice G5 Sahel Force, která potlačuje teroristické síly v oblasti Sahelu. Evropští partneři 

západoafrických vlád označují turecké aktivity v regionu za agresivní, místní je však často vítají. Absence 

koloniální minulosti a islámská kultura11 činí z Turecka přijatelnějšího partnera, než je například 

Francie. Ta byla navíc nedávno obviněna z kolaborace s ozbrojenci na severu Mali. Podobná obvinění 

se však nevyhýbají ani Turecku. Ankara údajně vojensky a logisticky podporuje extremistické skupiny 

v Sahelu a usiluje o obrodu Muslimského bratrstva v širším regionu (Askar, 2020). V důsledku se tak 

místní konflikty mohou prodlužovat, roste i riziko vysídlení a další migrace, která i nadále zůstává 

jednou ze zahraničně-politických priorit EU. Podobně problematický je i prodej tureckých dronů 

mj. vládě Etiopie, která je momentálně ve válečném stavu. I přes omezenou roli Ankary v Sahelu, 

např. ve srovnání s EU, je ale potřeba hledat cesty k možné spolupráci na stabilizaci regionu. Vzájemné 

soupeření totiž nepřispívá ke zlepšení situace místních obyvatel ani vzájemných turecko-evropských 

vztahů v jiných otázkách (Armstrong, 2021; „Turkey seeks to strengthen Africa relations with 

'benevolence'“, 2021). 

Rusko, Turecko a kdo dál?  

Rusko se svou agresivní geopolitikou v Africe snaží získat přístup k nerostným surovinám, otevřít si 

nové trhy pro vývoz zbraní a budovat nová partnerství založená na oponování západnímu liberalismu. 

Turecké angažmá je naproti tomu spojené s efektivními investicemi do infrastruktury a rozvojovou 

spoluprací. Rámováno je pak podporou muslimské kultury na kontinentu. Vedle Ruska a Turecka ale 

v Africe působí i několik dalších zemí, které řadíme mezi nové mocnosti.  

Indie 

Indie má v Africe historické zastoupení v podobě obchodních komunit na východě kontinentu.12 Navíc 

získala nezávislost dříve než africké státy, které v ní tedy viděly svůj vzor. Hlavní devízou indicko-

afrických vztahů se proto stalo tzv. partnerství jih-jih, postavené na spolupráci zemí z rozvojových 

regionů.13 Společnou řeč nachází Indie se svými africkými protějšky v řadě oblastí: zdravotnictví (dovoz 

a vývoj léčiv), telekomunikační služby (budování internetových sítí), obchod (Indie je s téměř 6,5% 

podílem na africkém obchodu jejím 4. největším partnerem), přenos know-how, energetika 

či bezpečnost (potlačování pirátství a terorismu)14. Mnoho zájmů tak sdílí i s EU nebo např. 

s Německem, s nimiž v Africe projevuje zájem spolupracovat (Afreximbank, Exim India, 2018, s. 6; 

Wagner, 2019, s. 5-8). Indie v Africe zároveň dlouhodobě vyvažuje působení Číny. V roce 2018 za tímto 

účelem vznikl ve spolupráci s Japonskem Asia-Africa Growth Corridor, jehož cílem je urychlit budování 

infrastruktury v zemích na východě Afriky a posílit tak vzájemné, především obchodních vazby. 

 
11 Region západní Afriky je dominantně muslimský, zatímco křesťanství převažuje spíše v zemích od Sahelu na jih. 
12 Jen v Keni žije na 80 tisíc obyvatel indického původu; vedou obchody všeho druhu od potravin, drogistického 

zboží přes nábytek až po automobilový průmysl. Vyhnání indických obchodníků z Ugandy v éře diktátora Idi 

Amina v 70. letech výrazně přispělo ke kolapsu místní ekonomiky. 
13 USA v roce 2020 vyřadily Indii ze seznamu rozvojových zemí. OECD však Indii i nadále uvádí mezi příjemce 

rozvojové pomoci, a to v kategorii Lower Middle Income, kam dále patří např. Kamerun, Egypt, Keňa, Nigérie, 

Vietnam, Mongolsko, Jordánsko či Ukrajina (Perumal, 2020; OECD, 2021). 
14 Indie se navíc doposud podílela na většině mírových misí OSN v Africe, kam vysílá svůj vojenský personál. 
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Je však nutné dodat, že ve srovnání s Čínou jsou indické prostředky výrazně omezenější (Brookings 

India, 2015; Wagner, 2019; Pant & Mishra 2021).  

Graf 5: Indie je pro Afriku dlouhodobě důležitým partnerem 

 

Zdroj: Gateway House, 2015. 

Brazílie 

Brazílie v Africe podobně jako Indie využívá své pozice země globálního Jihu. Podílí se na rozvojových 

projektech v oblasti vzdělávání, zdravotnictví či zemědělství, investuje do těžebního průmyslu 

a energetiky, při budování infrastruktury obvykle najímá místní pracovní síly. Zároveň usiluje 

o posilování místních kapacit a přenos know-how, které jsou pro Afriku zcela zásadní. Přestože Brazílie 

Afriku teprve objevuje, přidaná hodnota této spolupráce může být v budoucnu vysoká (Alves, 2013, 

s. 37-44; Norbrook, 2018).  

Saúdská Arábie, UAE, Katar 

Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty (UAE) či Katar pak v Africe převážně soupeří mezi sebou o vliv 

na Blízkém východě. “Africko-arabským” partnerstvím proto dominuje politická a diplomatická 

spolupráce (ekonomické vazby rostou až v posledních letech). S tím je však spojeno i riziko destabilizace 

již tak neklidného Rohu Afriky15, a podpora autoritářských režimů.16 Saúdská Arábie či UAE se přitom 

paradoxně aktivně podílejí na potlačování islámského terorismu a mohou být pro západní státy 

 
15 Na jedné straně je podpora vybraných stran v místních konfliktech vč. působení žoldnéřů (např. v Somálsku, 

resp. jeho jednostranně odtržených částech Puntland a Somaliland), na straně druhé potom výměna 

ekonomických výhod za poskytnutí afrických vojáků, kteří odešli bojovat do války v Jemenu. 
16 Saúdská Arábie např. poskytla finance centrální bance Súdánu, který se dlouhodobě nacházel v mezinárodní 

politické a ekonomické izolaci. V Súdánu pak mj. údajně financovala i islámskou školu zaměřenou na rekrutování 

teroristů. 
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potenciálním partnerem.17 Státy Perského zálivu zároveň disponují obřími financemi, které mohou 

poskytnout prakticky bez jakýchkoli podmínek. Navíc se nebojí investovat tam, kde to západní donoři 

považují za riskantní. Častým cílem jsou hlavně strategické sektory – infrastruktura (přístavy), 

energetika a bezpečnost (vojenské základny). Na rozdíl od ostatních nových mocností ale státy 

Perského zálivu z Afriky významně i importují. Kvůli zajištění vlastní potravinové bezpečnosti investují 

v Africe do zemědělství a potravinářství, přičemž často skupují velké množství půdy. Omezují tak 

schopnost dané africké země produkovat dostatek pro vlastní potřebu. Ambivalentní „africko-arabská” 

partnerství je proto třeba vnímat jak se zájmem, tak i s obezřetností (Todman, 2018; Johnson, 2019; 

Auge, 2020; Mahmood, 2020). 

Graf 6: Ze států Perského zálivu do Afriky nejvíce investuje Saúdská Arábie, většina investic se však 

koncentruje výhradně do Afrického rohu 

 

 

Zdroj: Meester, van den Berg & Verhoeven, 2018. 

 
17 Pro hovoří i úzké vazby USA se Saúdskou Arábií, kterou dlouhodobě zásobují zbrojní technikou. 
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