
Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Transafrické“ a  „transasijské“ dopravní sítě – a jejich současnost a  budoucnost (2020_A_09) 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

1 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 

„Transafrické“ a „transasijské“ dopravní sítě – a jejich současnost a budoucnost 
 

Anotace  
 
Příspěvek je „rozkročen“ mezi oblast svého druhu tradiční „politické geografie“, ale zároveň 
se dotýká moderních konotací tématu, včetně energetické bezpečnosti, ochrany kritické 
infrastruktury – přičemž se oklikou vrací k roli geostrategických partnerství při budování 
určitých dopravních tahů (nejenom) v Asii a Africe.  
 
Klíčová slova  
 
Silniční a železniční doprava, mezinárodní doprava, geostrategie, vliv.  
 
Summary 

 

The paper is "straddled" among a kind of traditional "political geography", but also touches 
on modern connotations, including energy security, critical infrastructure protection – and 

detours to the role of geostrategic partnerships regarding the construction of certain 
transport routes (not only) in Asia and Africa. 
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„Transafrické“ a „transasijské“ dopravní sítě – a jejich současnost a budoucnost  
 

Příspěvků na téma „transevropských“ (panevropských) či dokonce auroasijských 
dopravních sítí je možné najít v prostředí České republiky velké množství. 

Evropa však není jedinou částí světa, kde se spojuje teorie a praxe budování delších, 
přeshraničních tahů. Jaká je vt mto ohledu situace v Africe, například v prostoru Sahary?  
A jaká je situace v Jihovýchodní Asii – převažuje zde vliv Čínské lidové republiky a jejího 
konceptu Pás a Stezka? A jak v tomto srovnání vypadá Indie, která se snaží vlivu Pekingu 
nepodléhat? 
 
 Relativně do minulosti se dostáváme s  mapou, která popisuje situaci v rámci 
Francouzské západní Afriky v době II. světové války nebo těsně po tomto konfliktu. Tehdy  
i nyní jsou úzká místa trans-saharské pozemní přepravy v prostoru neuralgického regionu 
Azawad.1 
 

 

                                                 
1
 World War 2. Amador County Unified School District.  

http://history.acusd.edu/cdr2/WW2Pics2/82022bg.jpg 
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V rámci Afriky železniční spojení existovala, respektive stále existují, spíše ve 
fragmentech. Celé rozlehlé oblasti, včetně pouští a pralesů, jsou bez železničního spojení. 
Pokud se někde železniční tah nachází, koncentruje se do jeho okolí řada hospodářských  
a společenských aktivit.2 
 

 
 

Příkladem velmi senzitivní lokality je Jižní Súdán. Jedná se navíc o zemi bez přístupu 
k moři, landlocked country. Vztahy ze zbytkovým Súdánem, zemí, od které se toto teritorium 

odtrhlo, jsou logicky komplikované. Roli stabilizátora zde sehrává Čínská lidová republika, 
která se angažuje v těžně ropy a v celé řadě dalších ekonomických projektů v celém regionu.3 
Projektem a realizací železničního spojení (de facto celé sítě, využitelné pro přepravu osob, 
ropy a jiného nákladu) se zabývají společnosti z Německa. 
 

  

                                                 
2
 Pardon Me, Sir, is that the Ouagadougou Choo-Choo? The Economist, 30. VII. 1988, p. 44. 

Souther Africa, Back on the Rails. The Economist, 29. VII. 1989, p. 35 . 
3
 NEDVĚD, Radek. Německé koleje mají změnit Afriku. Lidové noviny, 14. XII. 2004, s. 7. 

PODANÝ, Petr. Německo se vrací do Afriky. Týden, 2004, č. 34, s. 12. 
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Do určité míry podobná situace se týká Nigérie. Jedná se o pět o neuralgický region, 
kde území na severu země trpí působením teroristických skupin. Probíhá zde těžba ropy  
a opět se zde angažuje Čínská lidová republika.4 

 

 
 

                                                 
4
 Nigérie: Čínská expanze pokračuje. Týden, 2006, č. 45, s. 54. 
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Trať Uganda – Nairobi – Mombasa, která pro Ugandu zajišťuje přístup k Indickému 
oceánu, měří 500 km a nachází se na ní 50 stanic. Na snímku trasa prochází skrze pro 
veřejnost jinak uzavřenou reservaci Tsavo. Právě tento aspekt (projíždění přírodními 
rezervace bez zastavení) sloužil i k propagaci trasy v koloniálních dobách. Stanice jsou na 
trase rozloženy, jak je z mapy patrné, velmi nerovnoměrné.5 
 

     
 

 

                                                 
5
 CAPPONI, Michael. Železnice v srdci  Afriky. 100+1 ZZ, 1987, č. 26, s. 29. 

African Uganda Railway British East Africa Nairobi Mombasa. Poster Foundry. 
https://posterfoundry.com/african-uganda-railway-british-east-africa-nairobi-mombasa-indian-ocean-lion-
step-through-natures-zoo-animal-vintage-il lustration-travel-white-wood-framed-poster-14x20/ 

Distance between Mombasa Kenya and Kampala Uganda. Distantias.  
https://www.distantias.com/distance-from-mombasa___kenya-to-kampala___uganda.htm 
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Afrika, v přehledu z roku 2019 označená za „loigisticky fragmentovaný“ kontinent, jak 
co se týče silnic, tak co se týče železnic.6 
 

 

                                                 
6
 Africa Updates, Twitter, 26. X. 2019. 

https://twitter.com/africaupdates/status/1188126832874479622 
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 Souhrnný přehled, představující spíše svého druhu fikci, než přehled existujících či 
rozpracovaných projektů, je možné sledovat na mapě „transafrických dálnic“.7 Jedná se 
přitom o oficiální projekt či přístup, a to z dílny Hospodářské komise Organizace spojených 
národů pro Afriku (United Nations Economic Commission for Africa), Africké rozvojové banky 
(African Development Bank) a Africké unie (African Union). Úseky v rámci Libye, na Sahaře 
nebo mezi státy, jejichž vzájemné vztahy jsou problematické, jsou stále v nedohlednu. 
 

 
 

                                                 
7
 Map of Transafricans Highways. Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Trans -African_Highways.PNG 
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  Vedle či proti sobě tak stojí názory, prezentující, například, projekt saharské dálnice 
v Alžírsku jako ideální spojnici Středozemního moře a řeky Niger (respektive Alžíru  
a Lagosu) – a poradenské portály, které radí se snaze překročit Saharu zcela vyhnout.8 
 

 
 

 

                                                 
8
 Trans Sahara Highway – Algeria. Wikimedia Commons, 1991.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trans-Sahara_Highway#/media/File:Algeria_N1(1991)a.jpg 
Trans Sahara Routes. Sahara Overland. https://sahara-overland.com/routes/ 
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  Dva různé pohledy na situaci na severu Afriky, zejména v Alžírsku. Není zřejmé, proč 
se oba přehledy liší – zda například hustší síť představuje plánovaný stav a méně hustá síť 
reálnou současnou situaci (rok 2016).9 
 

 
                                                 
9
 Algeria Road Network Assessment. Logistics Capacity Assessments; World Food Programme.  

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.3+Algeria+Road+Network+Assessment 
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Další pohledy na trans-saharské silniční tahy, tentokrát z roku 2009. Téma řeší  
i specifické nadnárodní těleso, Styčná komise pro trans -saharské silnice.10  

 

     
 
 

                                                 
10

 Study of Identification of Potential Trade between the Member Countries of the Trans -Saharan Road Liaison 

Committee. Trans-Saharan Road Liaison Committee, 2009. 
https://www.badea.org/Portal /Document_Repository/96/1_english_rep.pdf 
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  Vedle zřejmě „nejoficiálnějšího“ pohledu na dopravní priority v prostoru Jihovýchodní 
Asie je možné narazit i na široké spektrum „konkurenčních“ priorit.11 

 

 
                                                 
11

 Building Urban Resil ience in Dong Ha Vietnam Building Resil ience and Sustainability in Mekong Towns.  
International Centre for Environmental Management; ResearchGate, 2015. https://www.researchgate.net/  
publication/324574435_case_study_2_building_urban_resilience_in_dong_ha_vietnam_building_resilience 

_and_sustainability_in_mekong_towns_6_resource_kit_volume_prepared_by_icem-international_centre 
_for_environmental_managemen/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic 
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 Pohledy na dopravní (silniční) situaci co se týče prioritních přeshraničních projektů 
v prostoru Jihovýchodní Asie optikou Vietnamu.12 

 

 
 

                                                 
12

 VAN THACH, Nguyen. Cross Border Transport Facil itation between Vietnam and Neighbouring Countries and 

ASEAN Countries Ministry Of Transport Of Vietnam.  
https://www.unescap.org/sites/default/fi les/2.12.Vietnam.pdf 
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Srovnání priorit Thajska (vlevo) a Myanmaru (Barmy, vpravo).13 
 

 
 
Z hlediska Kambodži je stěžejní vazba na Saigon a Bangkok.14 

 

 
 

                                                 
13 Thailand Set to Emerge as ASEAN Logistics Hub, Says Frost & Sull ivan. Sea News, 13. I. 2016.  
https://www.seanews.com.tr/thailand-set-to-emerge-as-asean-logistics-hub-says-frost--amp-amp-
sull ivan/158659/ 
Myanmar Rising: The Mandalay Opportunity. Belt And Road, 14. VI. 2016 

https://beltandroad.hktdc.com/en/insights/myanmar-rising-mandalay-opportunity 
14

 Domestic Transportation. NRS Logistics. https://www.nrs -logistics.co.th/domestic-transportation.php 
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Situace v regionu Jihovýchodní Asie optikou přepravní společnosti se sídlem 
v Bangkoku.15 
 

 

                                                 
15

 Domestic Transportation. NRS Logistics. https://www.nrs -logistics.co.th/domestic-transportation.php 
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  Další z možných pohledů na situaci v Jihovýchodní Asii, s přesahy do prostoru Čínské 
lidové republiky, zde zřejmě s  důrazem na přepravní společnost s  ústředím v Thajsku.16

 

 

 
 

                                                 
16

 Cross Border Services from/to Thailand. Siam Shipping. https://siam-shipping.com/cross-border/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Transafrické“ a  „transasijské“ dopravní sítě – a jejich současnost a  budoucnost (2020_A_09) 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

16 

  Indikativně je možné narazit i na vize, projekty či ambice ze strany Japonska, zde pod 
taktovkou společnosti Hitachi (zkrácení spojení mezi Vietnamem, což je významný spojenec  
a partner Japonska v oblasti) s Bangkokem.17 
 

 
 

                                                 
17

 Hitachi Transport System and SG Holdings to Launch Cross -Border Trucking Transport Service in Southeast 

Asia. Hitachi Transport System, 18. X. 2016.  
https://www.hitachi-transportsystem.com/en/news/20161018.html  
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 Určitou odpovědí na ambice Pekingu v regionu je i vize Indie, „Act East Policy“, kde je 
viditelná snaha propojit určité výrobní kapacity automobilového, textilního a IT průmyslu 
v Indii a prostoru zemí Jihovýchodní Asie.18 

 

 

 

                                                 
18

 Asian Development Bank  to lend US$400M to East Coast Economic Corridor Development.  
Foreign Investors on India, 25. III. 2017. 
http://www.fii -news.com/adb-to-lend-us400m-to-east-coast-economic-corridor-development/ 
East Coast Economic Corridor and its connectivity to South, East, and East Asia. Wikipedia, 3. V. 2016.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:East_Coast_Economic_Corridor_and_its_connectivity_to_South,_East,_and_
East_Asia.jpg 
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 Přitom je nicméně třeba vykonat mnoho práce i v rámci Indie samotné, Ne všechna 
populační centra a výrobní zóny jsou propojeny i uvnitř státu.19 
 

 
 

V rámci Indie přitom existuje určitá ucelená koncepce, vzdáleně se podobající 
„transevropským sítím“ (šestice páteřních koridorů, podpora námořní přepravy  
a překladištních uzlů, včetně ilustrace na následující straně).20 
 

 

                                                 
19

 NASARIMHAN, T. E. ADB to Carry out Feasibil ity Study for East-Coast Economic Corridor. Business Standard, 

22. VII. 2017. https://www.business -standard.com/article/economy-policy/adb-to-carry-out-feasibility-study-
for-east-coast-economic-corridor-117072001280_1.html  
Mumbai-Bangalore Corridor Set to Create 25 Lakh Jobs. Timnes of India, 13. XI. 2013. 
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india -business/Mumbai-Bangalore-corridor-set-to-create-25-

lakh-jobs/articleshow/25665824.cms 
20

 Coastal Shipping, Hinterland Connectivity & Multi -Modal Logistics. Maritime India Summit. 
https://www.maritimeindiasummit.in/coastal -shipping-hinterland-connectivity-and-multi-modal-logistics.php 
SARMA, Jayanta, Kumar. Strategically Located in Govt’s Plans of Multimodal Tr ansport, Trans-Asian Railway. 

Guwahati Plus, 17. VIII. 2019. https://www.guwahatiplus.com/article-detail/ne-strategically-located-in-govt-s-
plans-of-multimodal-transport-trans-asian-railway 
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	Další z možných pohledů na situaci v Jihovýchodní Asii, s přesahy do prostoru Čínské lidové republiky, zde zřejmě s důrazem na přepravní společnost s ústředím v Thajsku.

