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Anotace

Bakalářská práce s názvem „Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství 

Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008“ se zabývá problematikou 

ruské zahraniční politiky ve vztahu k postsovětským středoasijským republikám, konkrétně 

vůči Uzbekistánu, Kyrgystánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Kazachstánu a usiluje o 

zachycení hlavních rysů ve vývoji této politiky během dvou funkčních období prezidenta 

Vladimíra Putina.

Cílem práce je zkoumání vývoje Putinova přístupu k tomuto regionu a identifikování 

nástrojů, které při  prosazování ruských strategických a geopolitických zájmů používal .

Práce vychází ze srovnání politického prostředí v době nástupu prezidenta Putina do 

úřadu v roce 2000, tedy ze stavu zahraničně-politických vztahů po demisi Putinova 

předchůdce Borise Jelcina, a politického prostředí na konci prezidentova druhého funkčního 

období v roce 2008. Dále práce pokračuje popisem a rozborem hlavních faktorů a změn, 

k nimž pak pod vedením prezidenta Putina došlo. Pro porozumění nezbytným souvislostem se 

text zabývá též povahou ruského režimu, zvláště pak rolí prezidenta a ostatních relevantních 

aktérů participujících na tvorbě a výkonu zahraniční politiky.

             Práce stojí na předpokladu, že Vladimír Putin vycházel z určité konzistentní vize vůči 

tomuto regionu, přičemž její konkrétní podoba byla ovlivňována dynamickým vývojem 

vnějších faktorů. 

             V této bakalářské práci bylo postupováno empiricko-analytickou metodou a 

v jednotlivých kapitolách je postupováno tématicky. 

Abstract 

The undergraduate thesis "Foreign policy of the Russian Federation during the 

presidency President Vladimir Putin towards the countries of Central Asia in years 2000-

2008 " is concerned with Russian foreign policy towards former soviet republics of Central 
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Asia - or today’s territories of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 

Kazakhstan, respectively- and tries to capture the most significant political developments and 

practices in the strategy of the presidential administration implemented in this area during the 

two terms of President Vladimír Putin in office.

The aim of this study is to identify developments, which the Russian foreign policy 

had passed through and the instruments that had been used to promote its strategic and 

geopolitical interests. 

              The thesis is based on a comparison of baseline conditions of the foreign political 

relations, which President Putin inherited after taking office in 2000 following his 

predecessor, Boris Yeltsin, and it also discusses the major changes in the course of the foreign 

policy led by President Vladimír Putin himself. The text deals especially with the factors with 

the foremost influence on the creation of the foreign policy agenda of the Russian Federation.

Finally, the work also deals with the nature of the Russian regime, focusing in particular on 

the role of the President and other relevant actors involved in the carrying out of foreign 

policy.

Collected facts and analysis intend to test the hypothesis that Vladimir Putin’s foreign 

policy towards the Central Asia region was based on an attempt to create consistent approach, 

however its modifications has been given by dynamic development of external factors. 

Presented work can be seen as confirmation of this hypothesis.

In this study has been used empirical-analytical method, and in each chapter has been 

proceeded thematically.

Klíčová slova

Zahraniční politika, Ruská federace,  Střední  Asie, Vladimír Putin, geopolitika,  bezpečnostní 

a energetická politika, hospodářská spolupráce.  
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energy policy,  economic cooperation.
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Úvod

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého dlouhodobého zájmu o  

problematiku současné ruské zahraniční politiky a jejím cílem bude zanalyzovat  

nejvýznamnější změny ve způsobu vedení zahraniční politiky za prezidentství Vladimira 

Putina vůči zemím Střední Asie mezi lety 2000-2008.

Po rozpadu Sovětského svazu stála před Ruskou federací, coby jeho zdaleka největším 

a nejsilnějším nástupnickým státem, zásadní výzva: podaří se jí dosáhnout obdobné 

velmocenské pozice, jakou předtím zaujímal Sovětský svaz? Dvě funkční období prezidenta 

Vladimíra Putina (2000 až 2008) pak byla charakterizováno enormní snahou o obnovu 

ruského supervelmocenského statutu v mezinárodním systému. To se pochopitelně promítalo i 

do jeho zahraniční politiky. 

Vladimir Putin nastoupil do prezidentského úřadu v době, kdy zažíval ruský stát 

úpadek nejen svého politického vlivu, ale také čelil řadě hospodářských a společenských 

problémů. Zároveň na počátku nového milénia vyvstaly před mezinárodním společenstvím 

nové bezpečnostní hrozby především v podobě globálního nábožensky motivovaného 

terorismu a extremismu, se kterými se muselo potýkat celé světové společenství, včetně 

pomalu se zotavujícího ruského státu. 

Dříve, než bude přistoupeno ke zkoumání samotného aspektu výkonu zahraniční 

politiky Ruska, jsou v první kapitole práce popsány hlavní rysy politického režimu v době 

prezidentství Vladimira Putina. Nejprve je charakterizována aktuální vnitropolitická situace 

v Rusku a následně se práce zabývá analýzou Putinovy role v procesu tvorby zahraničně-

politické agendy. Na závěr kapitoly je věnována pozornost i rolím ostatních důležitých aktérů, 

kteří měli díky svému postavení v prezidentově aparátu vliv na spoluvytváření zahraniční 

politiky ruského státu.

Ve druhé kapitole bude provedena podrobnější analýza širších souvislostí, v nichž 

probíhá reálný výkon ruské zahraniční politiky. Pro lepší porozumění dané problematiky 

v celé její šíři, je v této kapitole nastíněna geopolitická situace Ruska, zkoumá se možný 

ideový základ - tedy určující vize, od níž by se mohla tvorba zahraničně-politické strategie 

odvíjet, a konečně jsou probrány i hlavní vnější faktory, které musel prezident Putin při 

reálném výkonu své politiky respektovat. Touto kapitolou je tedy zahraniční politika zasazena 

do reálného rámce a bude nám sloužit jako úvod  k ústřední závěrečné kapitole.  
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Vlastním jádrem práce je pak kapitola třetí. V ní jsou zkoumány zásadní postupy a 

změny v zahraniční politice Ruské federace vůči regionu Střední Asie během dvou 

prezidentských období Vladimíra Putina. Hlavní pozornost bude věnována především 

prostudování strategických cílů, o jejichž dosažení prezident Putin v rámci ruské zahraniční 

politiky usiloval, a také prostudování prostředků, které měl při jejich prosazování k dispozici. 

Zároveň se pokusíme kriticky posoudit, do jaké míry, popřípadě zda vůbec se těchto cílů 

podařilo dosáhnout. Teorie totiž nemusí vždy mít svůj věrný obraz v praxi. V závěrečné části 

třetí kapitoly bude dále věnován prostor i prozkoumání faktorů, které měly rozhodující vliv na 

vývoj zahraničně-politické agendy Ruské federace v středoasijském regionu během dvou 

funkčních období prezidenta Putina v úřadu. Šlo v prvé řadě o hospodářské a politické 

poměry v Rusku samotném, protože jejich průmět do zahraniční politiky byl zásadní. Neméně 

významný byl ovšem i vliv mezinárodního prostředí. 

Tím vším budou získány podklady k zodpovězení základní výzkumné otázky práce: 

Měla Putinova administrativa vůči regionu Střední Asie nějakou konzistentní zahraničně-

politickou vizi, nebo tato politika byla v zásadě ve vleku procesů a událostí na mezinárodní 

scéně? Práce stojí na předpokladu, že východiskem ruské zahraniční politiky vůči regionu 

Střední Asie během prezidentství Vladimira Putina byla určitá konzistentní vize, která byla 

primárně dána historickým kontextem, avšak zároveň si v reálné politice vnitřní i vnější 

faktory neustále vynucovaly pragmatická řešení, jež tuto strategii činily ne vždy zřetelnou. 

I když je tato práce časově vymezena dvěma prezidentskými obdobími Vladimira 

Putina, vzhledem k politicko-historickým souvislostem regionu a i z hlediska pochopení 

vedení ruské zahraniční politiky je důležitý komplexnější náhled a nastínění počáteční 

společensko-politické a hospodářské situace. 

Hlubší orientaci v problematice mi umožnilo především studium na fakultě School of 

Slavonic and East European Studies University College of London, kde jsem během dvou let 

absolvovala mimo jiných předmětů také dvousemestrální kurzy pod vedením profesora 

politologie Petera Duncana.1: Soviet and Russian Foreign Policy a Role of Russian Security 

Intelligence Services in decition making process. Během studia jsem měla současně přístup do 

tamní univerzitní knihovny, kde jsem využívala možnosti sbírat podklady jak z anglických, 

tak dvojjazyčných anglicko-ruských publikací a zároveň jsem témata svého zájmu mohla 

konzultovat s britskými a ruskými lektory sociálních, historických či politologických kurzů. 

                                                
1 Peter J.S. Duncan, Russian Foreign Policy from El'tsin to Putin, Series on Russian and East European Studies, 
BASEES, Routledge. str.13
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Podklad pro historická fakta mi poskytly zejména práce Roberta H. Donaldsona, 

Josepha L. Nogeeho, Bobo Lo, či zpracované zápisy z přednášek Rolanda Dannreuthera, 

profesora University of Westminster a experta na bezpečnostní politiku Centrální Asie . 

Autoři Donaldson a Nogee svými  monografiemi Foreign Policy of Russia: Changing 

systems, enduring interest a The Foreign Policy of Russia poskytují celkový přehled 

historické linie ruské zahraniční politiky a její vývoj v kontextu domácích zápasů o moc a 

měnícího se mezinárodního prostředí. Jejich přístup přináší osvětlení spojitosti v chování 

Ruské federace ve světě, odrážejícího přetrvávající národní zájmy. Stejně tak identifikuje i 

hlavní příčiny a zdroje změn těchto zájmů. 

Politický historik Bobo Lo se ve svých knihách Vladimir Putin and the evolution of 

Russian foreign policy (2003) a Russian Foreign Policy in the post-soviet Era, Reality, 

Illusion and Mythmaking (2002) věnuje analýze Putinova režimu i hlubší analýze osobnosti 

samotného prezidenta Vladimira Putina a jeho vlivu na transformaci ruské zahraniční politiky. 

V případové studii ruské politiky vůči regionu Střední Asie pak vycházím zejména 

z monografií  Strategic Reassertion in Russia´s Central Asia Policy (2004) a Virtual 

Regionalism, regional structures and regime security in Central Asia (2008) odborníka Roye 

Allisona, který mi, mimo jiné též díky svým přínosným konzultacím, poskytl vhled do 

politických poměrů oblasti Střední Asie. 

Základem teoretických částí byla zejména díla autorů Richarda Sakwy, Pedro 

Rubisteina, Josepha L. Nogeeho a Jeffreyho Mankoffa, kteří se specializují na současnou 

zahraniční politiku Ruské federace. 

Richard Sakwa se ve svých monografiích Russian politics and society (2003) a Putin: 

Russia's choice (2004) zabývá především politickým vývojem postkomunistického Ruska, 

povahou současného režimu  i globálními výzvami, kterým tato země čelí. 

            Analytik yaleské univerzity Jeffrey Mankoff ve svém díle Russian Foreign Policy: 

The Return of Great Power Politics z roku 2009 poskytuje komplexní pojednání o vývoji 

ruské zahraniční politiky. Text analyzuje ruské interakce s hlavními globálními aktéry, 

především tedy Spojenými státy americkými, Evropskou unií či Společenstvím nezávislých 

států. 

Z českých autorů specializujících se na problematiku ruské zahraniční politiky a post-

sovětského prostoru je třeba zmínit především PhDr. Slavomíra Horáka Ph.D., který se 

zaměřuje na politický a sociální vývoj oblasti širší Střední Asie, a z jehož publikace Rusko a 

Střední Asie po rozpadu SSSR, či článku Geopolitika Střední Asie jsem čerpala poznatky 

k závěrečné kapitole o oblasti Střední Asie.
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Dále byly použity případové studie týkající se jednotlivých problematik, nejčastěji 

z periodik, jakými jsou International Affairs, Central Asia Survey, či blogů Cental Asia-

Caucasus Institute Analyst, blogu Paula Gablea, experta na oblast Střední Asie dříve 

pracujícího pro US State Department - Window on Eurasia, či analytického serveru 

www.ferghana.ru . 

Vzhledem k prostoru, který nám tato práce poskytuje, se přitom zaměřím pouze na 

analýzu nejzásadnějších skutečností, které měly vliv na výkon této politiky.  

V práci je použita empiricko-analytická metoda a v jednotlivých kapitolách je 

postupováno tématicky. 

1. SYNOPSE VÝVOJE RUSKÉHO POLITICKÉHO SYSTÉMU A 

ZAHRANIČNÍ POLITIKY V HISTORICKO-SPOLEČENSKÝCH  

PODMÍNKACH

V úvodní kapitole se práce zabývá analýzou výchozích podmínek politicko-

společenského vývoje, kterým samostatný ruský stát prošel od  rozpadu Sovětského svazu.

Dále budou v této kapitole nastíněny určující principy Putinova zahraničně-politického 

působení a specifikována role dalších účastníků při tvorbě zahraniční politiky. Tím je 

poskytnut základ pro pochopení reálných možností Vladimíra Putina uskutečňovat zahraniční 

strategii zakotvenou v určité vizi a současně i pochopení domácích vlivů, které přitom musel 

brát prezident v úvahu.

1.1 Formulace zahraniční politiky v historickém kontextu

Postkomunistické státy se formovaly odlišně v závislosti na tom, jaké cesty rozvoje 

byly zvoleny jejich politickými elitami. 

„Zatímco představitelé zemí sovětských satelitů ve střední a východní Evropě si jako 

základ transformace své země na úroveň vyspělých Západních zemi vybrali model liberální 

demokracie, nový ruský stát si zvolil, stejně tak jako většina nově vzniklých nezávislých států 

postsovětského prostoru, různé formy personalizované moci. Příznivý postoj Západních zemí 

k integraci postkomunistických zemí do struktur Západních liberálních standardů byl totiž 

http://www.ferghana.ru/
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především dán schopností nově formujících se elit v těchto státech dosáhnout shodu v přijetí 

nových politických i ekonomických reforem založených na evropských normách.2“ 

Je přitom obtížné posoudit, zda v případě Ruska nebyly tamější politické elity adaptace 

Západních norem schopny, či zda je nechtěly. Problematickou skutečností bylo zároveň  i to, 

že Západní společenství nikdy ani neuvažovalo o začlenění nového ruského státu do svého 

„světa“. 3

Již záhy po vzniku Ruska se projevilo několik zásadních faktorů, které nastavily ruský 

politický kurz: vliv historie, problémy samotného transformačního procesu, který se ukázal 

být pro ruské elity příliš velkým soustem, a konečně také tradiční chápání stylu vedení státu. 

V Rusku byl již tradičně upřednostňován zájem státu před zájmy občana-jednotlivce a 

nezdravá koncentrace moci byla vždy ideologicky posílena územní rozpínavostí a vizí 

mesiášského poslání. „ Ve snaze zachovat sebe samu, ruský centralizovaný stát potřeboval jak 

globální poslání, tak i uznání svého velmocenského statutu mezinárodním společenstvím.“ 4

Tato situace pochopitelně nahrávala tomu, aby v případě, že se do pozice prezidenta dostane 

silná osobnost, došlo k výrazné koncentraci moci postavené nejen na podpoře určitých 

mocenských struktur, ale také veřejného mínění.

Po pádu komunismu se Rusko muselo vzdát svého dosavadního postavení alternativní 

„ideologické civilizace,“ své sféry vlivu i svého územně integrovaného impéria.5 Muselo 

radikálně změnit zásady, na jejichž základě byly stát a společnost organizovány, a muselo se 

pokusit v extrémně krátkém čase o vytvoření nové tržní ekonomiky. 

„Nebylo tedy nikterak překvapivé, že nové ruské elity byly přesvědčeny, že Rusko může 

existovat pouze tehdy, pokud obnoví svou pozici supervelmoci, a to nejlépe vedeno silným 

vůdcem. Dokonce i ruští liberálové byli vedeni politickou účelností, opírající se spíše o vůdčí 

osobnosti než o nějaké propracované principy a zásady. Toto přesvědčení zřejmě pramenilo z 

obav ruské elity, aby se neopakovala historická zkušenost, že jakýkoliv pokus o liberalizaci 

režimu podkopá základ státu. 6

Následkem této obavy z transformace politického života a společnosti neměla země po 

rozpadu Sovětského svazu ani důvěryhodnou opozici, ani pragmatické politické představitele 

                                                
2 Ševcová,L. What’s the matter with Russia? Journal of democracy, January , Vol. 1, No. 1 (2010) Carnegie 
Endowment for International Peace. str.1
3 Ibidem,str.5
4 Ševcová, L.What´s the matter...str.7
5 Duncan,P. J.S- Hosking, G. A.- Aves, J. (1992) The road to post-Communism: independent political 
movements in the .former republics,Cambridge Royal Institute.str.74-75
6 Ševcová, L.What´s the matter...str. 9
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schopné vedení státu v atmosféře pluralismu.7 Současně je ale třeba vidět, že přes tyto 

zmíněné obtíže disponoval první ruský prezident, Putinův předchůdce Boris Jelcin, 

obrovským mandátem od veřejnosti k prosazení systémových změn.8

Podle politologa Guiseppe Di Palmy  efektivní styl vedení ruského státu by býval mohl 

zmírnit historické vlivy a zároveň kompenzovat absenci některých předpokladů pro úspěšnou 

transformaci. 9

Klíčovým faktorem neúspěšné transformace režimu pod vedením prezidenta Borise 

Jelcina tedy nebyla nepřizpůsobivost či neochota ruských obyvatel adaptovat se na nový 

politický systém a s tím související změny životního stylu, ale nedostatečně jasná vize či 

program nově se formující ruské politické garnitury a její naprostá nepřipravenost na změny, 

kterým musel ruský stát v novém systému mezinárodních vztahů čelit.10

  1.2  Hlavní rysy Putinova prezidentství v letech 2000-2008

Pro zkoumání toho, zda a jak mohl Vladimír Putin ve svém zahraničně-politickém 

působení uplatňovat vlastní koncept, je nezbytné analyzovat jeho skutečné postavení 

v systému ruské moci. Ukážeme nejprve, jak se Putin propracoval, v důsledku aktuální ruské 

situace i vlastních prezidentových dispozic (případně ambic), do nesmírně dominantní pozice, 

fakticky daleko překračující ústavou stanovené meze. Následně bude v další podkapitole tento 

obraz doplněn o popis ostatních důležitých aktérů, kteří měli díky svému postavení 

v prezidentově systému vliv na spoluvytváření zahraničně-politické agendy. 

V předchozí podkapitole bylo shrnuto, že se prezident Putin musel při nástupu do 

úřadu vyrovnávat s předešlou dekádou politických experimentů a neúspěšných ekonomických 

reforem.11 Musel najít cestu, jak zkombinovat pro Rusko specifické kulturní, politické i 

hospodářské podmínky s tím, co bylo v současné době obecně považováno za univerzální 

                                                
7 Ibidem,str.10
8 přes sedmdesát procent  ruských občanů v tu dobu podporovali  model liberální demokracie, přestože ani 
nevěděli co si pod tím modelem představit. In: Ševcová,L. What´s the matter...str.5
9 Guiseppe Di Palma ilustruje své  konstatování na příkladech jiných transformujících se režimů typu Jižní 
Afriky za F.W. de Klerka, pobaltského Estonsko  za Lennarta Meriho,  či režimů středoevropských republik.
In: Di Palma,G. To Craft Democracies:An Essay on Democratic transition (1990) Berkeley: University of 
California  Press, str. 74-76
10 Ševcová,L. What´s the matter...str.11
11 viz. kapitola Domestic Factors In Donaldson, R. H. - Nogee, J. L. (2005) The Foreign Policy of Russia: 
Changing Systems, Enduring Interests. 3rd edn, M E Sharpe pbk. str. 123 
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demokratické normy.12 Zároveň se musel snažit nasměrovat politickou integraci své země do 

mezinárodních struktur co nejvhodnějším způsobem, reflektujícím tehdejší ruské národní 

zájmy.13 Takovýchto grandiózních cílů bylo možné dosáhnout jen maximální efektivitou a 

úsilím ruského vedení. To se v prvé řadě promítlo ve změně stylu vedení, kdy po Putinově 

nástupu do úřadu roku 2000 do jeho znovuzvolení v roce 2004 došlo k výrazné centralizaci na 

všech úrovních moci.14

Budování prezidentovy silné pozice na ruské politické scéně byl konzistentní a 

postupný proces, který odstartoval ihned po nástupu do úřadu, a měl za následek, že jeho role 

- v úřadu prezidenta i jako Vladimira Putina jako osoby - byla neustále posilována a stala se 

jádrem státního rozhodovacího procesu, klíčovým nástrojem státní politiky, inovace a 

vývoje.15 Tato tendence přetrvala i po jeho odchodu do úřadu ruského předsedy vlády.16

Autoři Clifford G. Daddy a Andrew C. Kuchins se ve svém článku Putin´s Plan17

podrobně zabývají popisem myšlenkového pozadí i procesy, které ovlivnily prezidenta Putina 

při uvedení této unikátní formy uskutečňování prezidentské role  do života. Putinovým plánem

nazývají „koncept usilující o dosažení větší politické i ekonomické efektivity, aniž by došlo ke 

ztrátě kontroly vedení.18 Tento koncept, vycházející ze Západních teorií plánování užitých v 

řízení velkých korporací a politických organizací od Williama R. Kinga a Davida I. Clelanda 

z roku 1978, 19 měl zajistit kontinuitu jeho politiky i za rámec plánovaného konce Putinových 

ústavou vymezených dvou funkčních období.20 Gaddy a Kutchins poukazují na to, že přestože 

se tímto termínem začali politologové zabývat až v závěru Putinova funkčního období, byl 

tento model de facto  praktikován již od samotného nástupu prezidenta Putina v roce 2000. 21

                                                
12  Inglehart, R. et Arbor A.al. World Values and Norms Surveys And European Values And Norms Surveys, 
1981-1984, 1990-1993, and 1995-1997 (2000) MI: Institute for Social Research , MI: Inter-university 
Consortium for Political and Social Research.
13 Nogee, J. L. - Rubinstein, A.  (2005) The Foreign Policy of Russia...
14 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics.(2009)Rowman ed. Littlefield 
Publisher.str.24
15 Duncan,P (2006) Westernism,Eurasianism, Pragmatism:The foreign policy of the post-Soviet states 1991-
2001, Palgrave Macmillan. ..str.43
16 pojem “tandemocracie” je termín označující prakticky kontinuitu politického  vlivu Vladimira Putina  coby 
ministerského předsedy na výkon zahraničně politické agendy Ruské federace i za prezidentství jeho nástupce 
Medvěděva  v článku Gaddy.C.G – Kutchins,A.C. Putin’s Plan....str.117-129
17 Gaddy,C.G – Kutchins, A.C. Putin’s Plan, (2008) Washington Quarterly, The Center for Strategic and 
International Studies and the Massachusetts Institute of Technology. str.117
18 Ibid, 5
19 William King and David Cleland:  Strategic Planning and Policy, New York:Nostrand Reinhold, (1978) str. 
32
20  Gaddy,C.G – Kutchins, A.C. Putin’s Plan...
21 projev Borise Gryzlova: Plan Putina my obyazany realizovat´, v polnom ob´´ eme,  na  schůzi strany Jednotné 
Rusko,  22.května, 2007 http://edinros.ru/news.html?id=120703 ) 
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Tyto Západní teorie plánování ovlivnily Vladimíra Putina především konceptem, který 

King a Cleland definují jako konkrétní koncept plánování pro nepředvídatelné, měnící se 

prostředí. Putin převzal do svého uvažování myšlenku, že skutečné strategické plánování 

musí brát v úvahu také nepředvídatelné změny a dynamiky:

„…Organizační změny musí být spíše promyšlenou reakcí na očekávané budoucí 

prostředí, než podmíněnou reakcí na minulé a současné životní situace. A to proto, že 

budoucnost, na niž jsou založeny plány, je prostředím ze své podstaty nutně nejistým. Proto 

se plány musí být schopny přizpůsobit vyvíjející se situaci. V tomto smyslu nejsou plány 

nějakými vodítky, které nemůžeme odvolat, či se od nich zcela odchýlit, jsou spíše 

adaptivními mechanismy, které by měly umožnit organizaci čelit bez obav nejistotě 

budoucnosti.“22  

Popis strategického plánování se zabýval i jeho strukturním rámcem a hierarchií 

jednotlivých úkolů:

„... skutečný strategický plán by neměl usilovat o vypracování jednotného konkrétního 

plánu, ale spíše vytvořit hierarchický systém vzájemně propojených „sub plánů-mezi plánů“, 

které se zabývají problémy, jimž čelí, v různých dimenzích. Na úplném vrcholu systému se 

nachází vymezené nejtrvalejší cíle a směrem dolů jsou definovány konkrétnější úkoly 

krátkodobějších časových rozmezí. Proces plánování prochází řadou fází.23

Takto uspořádaný systém plánování se tedy dle Gaddyho a Kutchinse stal 

myšlenkovým základem Putinovy politicko-organizační vize, který si Putin mohl otestovat 

již v průběhu své kariéry v komunální politice, kdy asistoval při zotavování St. Petěrburské 

ekonomiky v letech 1991-97, či jako předseda vlády v roce 1999. Ovšem naplno se takovéto 

systematické Putinovo uvažování dostalo do povědomí domácí i světové veřejnosti až v době 

Putinova prezidentství, a to pod odlišným termínem Putinův pragmatismus.24

Již jako úřadující ruský prezident převzal Vladimir Putin úlohu strategického 

plánovače a v roce 2000 představil svůj vizionářský dokument: Rusko na prahu milénia.25

Díky své vizi se prezident Putin pasoval do role centralizátora moci. Usiloval o kurz obnovy 

                                                
22 William King and David Cleland:  Strategic Planning and Policy.....str.47 
23 Ibid,str. 47
24 termín užit  autory Noggem a Rubinsteinem In: Nogee,J.L. – Rubinstein, A. Enduring system, Changing 
Intersts...str.63-64
25 Putin Vladimir“Rossiya na rubezhe tysyacheletii“- Rusko na přechodu milénia, Nezavisimaya Gazeta, 30.12. 
1999 http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html
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národní důstojnosti a o prosazování zahraniční politiky  odrážející především ruské 

potřeby26.

Jeho úsilí o restrukturalizaci politického systému bylo korunováno minimálně 

z vnitropolitického hlediska úspěchem. Byl vnímán jako reprezentativní typ prezidenta -

lídra, který konsoliduje národ v době krize. Narozdíl však od jiných situací, kdy je krize  

spojena většinou s cizím ohrožením a hrozbou vnitřního rozpadu, v Putinově případě musel 

prezident čelit při nástupu do úřadu krizi domácí.27

Putinův režim se stal v následujících letech pro politology a analytiky fenoménem a v 

odborné literatuře se začala vyskytovat speciální terminologie popisující  jeho styl vládnutí. 

Tato terminologie měla řadu variant a pod každým označením si její tvůrci představovali 

trochu odlišné skutečnosti.

Bývalý britský velvyslanec v Moskvě, Sir Rodric Braithwaite, napsal krátce před 

nástupem Vladimira Putina do úřadu centrálnímu ústředí depeši charakterizující nastupující 

prezidentův režim termínem autoritářský:

„ ...existuje zde reálná šance, že nejpravděpodobnější alternativou, co se týče 

prezidentského stylu, bude určitá forma slabšího autoritaritářství, včetně udělování větších 

prezidentských pravomocí zpravodajským a bezpečnostním složkám...“28

Politologové Timothy Colton (Am) a Michael McFaul (Angl)29 popsali počáteční roky 

Putinova prezidentství termíny jako „competitive authoritarianism- soutěživé autoritářství“; 

„managed“ či „directed democracy“ (z ruského originálu „upravliaemaja demokracija“ - což 

bychom mohli přeložit jako „řízenou demokracii”).

                                                
26  Lo, B. (2003) Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy. Royal Institute of International 
Affairs - Chatman House Papers. Blackwell Publishing Limited. str. 31-32
27  Po rozpadu Sovětského svazu sužovaly ruskou společnost  nejen  politické krize, ale také hospodářské 
problémy: neschopnost ruských podniků konkurovat zahraničním soupeřům , hrozivý schodek státního rozpočtu;  
sociální problémy :sociální marginalizace, zdravotnický systém , radikální reformy za Jelcinova období 
transformace vedly až k tomu že 22  procent ruských obyvatel se ocitlo pod hranicí chudoby, špatný životní 
standard v postsovětských republikách střední Asie ,pocity  strachu, nejistot, deprivace (před rozpadem  federace 
500.000 lidí  žilo ilegálně na území Ruska bez pasu , nutných víz); kulturní, demografické problémy: drogový 
boom jak v užívání tak i distribuci a pašování, alkoholismus , prostituce, nárůst pohlavně přenosných chorob 
jakými jsou AIDS, obchod se zbraněmi. A konečně také ekologické problémy: degradace a kontaminace 
životního prostředí  radioaktivním materiálem jako následek jaderných testů.
In: Barishpoletz,V. A.– Manilov, L.V.– Pirumov, V.S. (1998) “Russia in the Modern World: Geopolitical, 
Socio-Economic, Ethnic and Social Problems.” An Overview In: Alexei Voskressenski, A. - Porfiriev, B. –
Columbus, F. eds., Russia on the Brink of the Millennium: International Policy and National Security Issues. 
Commack, NY: Nova Science Publishers, Inc., 121-147, 
28 stať Rodrica Braithwaitera  v kapitole Domestic Factors. In Nogge,J.L. – Rubinstein,A.  str. 145
29

Popular Choice and Managed Democracy: The Russian Elections of 1999 and 2000 ( 2003) Washington: 
Brookings Institution Press...str.12.
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Stejným termínem „upravliaemaja demokracija“ popisuje toto politické uspořádání 

Sergej Markov z Institutu politických studií v Moskvě. Rozumí tím ovšem kombinaci 

demokratických a autoritářských institucí. Dle něj se jedná o rozpor mezi snahou o dosažení 

systému, kde demokratické instituce budou fungovat bez politického omezení odpovědné 

občanské společnosti, a systémem, který se snaží stabilizovat společnost řízením politického 

procesu shora.30

Putinův hlavní ideolog Vladislav Surkov na druhé straně definoval tehdejší politický 

systém pojmem „suverénní, svrchovaná demokracie.” Tento termín byl jím považován za 

mnohem výstižnější, než „řízená demokracie,“ neboť je tím Západu naznačeno, že ruské cíle 

a metody – doma i v zahraničí – budou určovány výhradně na základě správného zhodnocení 

národních zájmů a nikoli pod vnějším tlakem mezinárodního prostředí.31 Jinými slovy, že 

ruský stát a jeho lid si bude určovat svůj osud nezávisle, dle svých potřeb, a nedovolí, aby jej 

kdokoliv z vnějšku ovládal. Zároveň tento termín znamenal i vymezení se vůči zahraniční 

kritice k ruské vnitropolitické situaci (například demonstrováno pojmem „ekonomická 

suverénní demokracie“).32

Samotná Putinova vize byla postavena na souboru myšlenek, které by se daly svou 

povahou přirovnat k ideologii – jakousi „Ideologií Ruského státu“33. Základními hodnotami 

v ní byla líbivá hesla jako patriotismus, velikost Ruska, silný stát, sociální solidarita či 

výkonná ekonomika.

Prakticky však prezidentovou prioritou bylo vše „normalizovat“- společnost, životní 

podmínky atd. Pragmatický přístup se stal ústřední charakteristikou ruské politické vize, stal 

se téměř jakousi doktrínou 21. století, jakýmsi oficiálním odmítnutím revoluční šokové 

terapie prezentované v 90. letech a koncem 20. století.34 Sám prezident Putin prohlásil již ve 

své nástupní řeči do úřadu v roce 2000, že: „období chaosu a hospodářských otřesů je u 

konce, je potřeba navrátit společnost k normálu, normálním činnostem, normálnímu 

                                                
30 Rozpor mezi pořádkem, stabilitou a svobodou je hluboce zakořeněn v ruském politickém životě.
Je-li ruským občanům v průzkumech položena otázka, čeho si cení více, zda svobody, či pořádku, volí v 

naprosté většině variantu druhou, přičemž jako by si nebyli vědomi, že se tyto hodnoty vzájemně nevylučují. 
Občané zkrátka volí jistotu před prostředím soutěže politických stran - Většina Rusů se totiž nepokládá za 
příslušníky nějakého politického či sociálního uspořádání, proto preferují raději  systém „ pevné ruky.“ 
In: Barishpoletz, V. A. – Manilov, L.V. – Pirumov, V.S. (1998) “Russia in the Modern World: Geopolitical, 
Socio-Economic, Ethnic and Social Problems...str.121-147
31 projev Vladimira Surkova „Suverenitet-Eto politicheskiy sinonim  konkurentoschopnosti,“  Centrum  of Party 
Studies  and Personnel Qualification of The United Russia Party, 7.2.2006 
http://www.edinros.ru/news.html?id=111148
32 In: Nogee,J.L. – Rubinstein, A. Enduring system, Changing... str. 178-181
33 Sakwa, R. Putin: Russia’s choice, (2003) London: Routledge.
34 Jelcinovy reformy přirovnány Prezidentem Putinem do stejné kategorie jako komunistické experimenty 5 
letkového plánování,  Ibidem. 178-181
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životu...“35. Podobná hesla se následně stala základem pro získání široké podpory 

obyvatelstva.

Prezidentovi byla často vyčítána dvojaká povaha jeho rozhodování. Na jedné straně se 

snažil vytvořit pro ekonomiku příznivou atmosféru, která otevře Rusko světu, neboť Rusko 

nutně potřebovalo investice zvenčí. Na straně druhé usiloval o uzavřený režim se snahou 

nastolit vnitřní disciplínu a pořádek prostřednictvím autoritářských prostředků. K tomuto 

konstatování je však vhodné dodat, že takováto protichůdná povaha jeho politiky se 

paradoxně stala na domácí scéně zdrojem prezidentovy moci, neboť přivlastněním si 

statické, neosovětské i postsovětské identity Putin dosáhl historického usmíření mnoha 

vrstev ruských elit36 a tudíž zredukoval možnost ohrožení ruské identity zevnitř. To vede při 

hlubším studiu problematiky Putinovy politiky k závěru, že rozpory, které z vnějšího 

pohledu dominovaly jeho politice, lze chápat především jako důsledek rozporů mezi 

samotnou širší politickou elitou.

Hybridní charakter37 ruského režimu byl tedy evidentní především v mezinárodním 

měřítku, neschopností země adaptovat se na principy liberálního Západu, ale také neochotou 

vrátit se do klasického ruského paradigmatu.38

„Tato dvojakost a nečitelnost režimu, který v oficiálních dokumentech hlásal úsilí o 

vytvoření partnerství se Západem, a přitom otevřeně negoval Západní politiky, když se mu to 

hodilo; ostentativně prohlašoval, že se cítí být součást Evropy a sdílí odkaz evropské kultury, 

a přitom jeho politický režim byl politickým režimům Evropy a Západu obecně cizí; 

zabránila Západu bez obav režim akceptovat.“39

Na závěr je třeba uvést upozornění politoložky L. Ševcové, že přestože se některým 

pozorovatelům může zdát vývoj ruské politiky cyklický: od liberalizace k restaurování

autoritářských poměrů a zase zpět, není tomu tak zcela. Každá postupná  i sebemenší fáze 

liberalizace posunuje Rusko o krok dále. Putinův režim například neusiloval o to vrátit 

Rusko  zpět do sovětských dob, spíše se uchyloval směrem k autoritářskému režimu, který 

jakoby obyvatelům říkal: Dělejte si, co chcete, jen se nedožadujte podílu na moci.40 Rusko 

                                                
35 prezidentův proslov, Putin, Vladimir“Rossiya na rubezhe tysyacheletii“- Rusko na přechodu milénia, 
Nezavisimaya Gazeta, 30 Prosinec, 1999 http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html
36 existence různých ideologických kempů...liberálů, Eurasianistů,centristů..   In: Duncan, J.S- Hosking, G. A. -
Aves, J. (1992) The road to post-Communism: independent political movements in the .former republics, 
Cambridge Royal Institute.str.74-75
37 Ševtcoá,L. What’s the matter with Russia? Journal of democracy, January , Vol. 1, No. 1 (2010) Carnegie 
Endowment for International Peace. str.8
38Ibidem, str.8 
39 Ibidem, str.9
40 Ibidem, str.9
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tak zažívá určitý vývoj v cyklech, ale pokaždé k tomu dochází na různých úrovních a v 

novém historickém kontextu. 

Putinův plán tedy může nebo nemusí vydržet, protože je závislý jak na budoucím 

politickém a hospodářském vývoji, kterým bude muset Rusko projít, tak i na postavení 

samotného Vladimíra Putina. Putin a jeho nástupce i celé širší politické vedení se bude 

muset nadále snažit minimalizovat riziko velkých vnitřních a vnějších otřesů, které by mohly 

narušit ruskou cestu ke stabilnímu vývoji41. 

Z hlediska ústředního záměru práce se tedy ukázalo, že si nakonec Vladimír Putin 

dokázal vybudovat dominantní roli v rámci domácího prostředí, což jej činilo i z hlediska 

zahraniční politiky rozhodujícím činitelem: jemu patřila hlavní zodpovědnost, její úspěchy i 

prohry. Přesto nebyl na politické scéně hráčem jediným a ani absolutistickým. A právě tomu 

se věnuje závěr první kapitoly. 

1.3  Vliv ostatních domácích politických aktérů na výkon zahraniční politiky

Stanovit, kdo ve skutečné politické praxi a za jakých podmínek určuje zahraniční 

politiku, je obtížné u kterékoliv světové mocnosti. Tím spíše v zemi, jakou je Rusko, se 

slabými formálními institucemi a dosud se utvářejícím politickým systémem, je tento úkol 

ještě náročnější. Navzdory skutečnosti, že ruský politický systém prošel během období vlády 

prezidenta Jelcina i Putina značným vývojem a dostál řady změn, nedokázal generovat systém 

silných institucí, který by umožnil dosažení kontinuity a předvídatelnosti jeho chování.42 Toto 

selhání ruských představitelů, kdy se politický systém nepodařilo institucionalizovat, nakonec 

vyústilo ve velmi centralizovanou formu vlády a umožnilo tak politickou praxi existence 

úzkého elitního kroužku, který má rozhodující vliv na tvorbu zahraniční politiky.43

Analýzou ústavních předpokladů ruského prezidentského systému, který se etabloval 

již za Putinova předchůdce Jelcina a který 9. hlavou Ústavy stanovuje roli a pravomoci 

ruského vůdce, se nebudeme zabývat. Jednak byl tento ústavní rámec v politické praxi za 

režimu prezidenta Putina překročen a namísto něj byl vytvořen nový specifický politický 

systém prakticky platící kontinuálně dodnes44  a navíc není jádrem  této studie.  

                                                
41 Gaddy, C. G.- Kuchins, A.C. Putin´s Plan...str.120
42 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics....str.57
43 Putinův termín „strenghtening the power vertically“ In:Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a 
Great Power Politics... str.59
44 Putin´s Plan Gaddy, C. G.- Kuchins, A.C. Putin´s Plan...str.120
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V politické praxi Putinova Ruska počátku 21. století byl výkon zahraniční politiky 

soustředěn v rukou prezidentské administrativy. 45 Jednalo se o početný aparát, který byl 

veden prezidentem jmenovaným výkonným tajemníkem46 a ve kterém si prezident do čela 

poradních orgánů vybral jak stranické politické odborníky, tak i jemu blízké odborníky z 

mimopolitické sféry. Nejvýznamnějším poradním orgánem prezidenta v oblasti zahraniční 

politiky se za Putina stala Prezidentská Rada. Prezident si vytvořil úzký okruh jemu blízkých 

spolupracovníků, zahrnující předsedu vlády jako prodlouženou ruku prezidentské linie47

Sergeje Ivanova či prezidentova osobního poradce Sergeje Prichodka. Ti se spolu 

s prověřeným kroužkem vyvolených stali prezidentovými klíčovými poradci v oblasti 

zahraniční politiky. 

Jedním z hlavních témat Putinova Milénijového projevu bylo naléhání na vytvoření 

jednoty a soudržnosti v ruské společnosti. V tomto záměru hrály politické strany a jejich 

volební politiky zvláštní úlohu směřující ke stmelení různorodé voličské základny do 

jednotného útvaru podporujícího politiku prezidenta.

Putin chápal nutnost přítomnosti více stran48 v parlamentu jako symbolu reprezentace 

různých segmentů společnosti a jejich zájmů, ale současně existence pro-prezidentské strany 

moci Jednotné Rusko-Edinaya Rossiya49držící majoritní většinu křesel v Dolní komoře 

parlamentu Dumě mu byla spolehlivým garantem a spojencem při dodržování prezidentské 

agendy. 

Během následujících let se stalo zřejmým, že role ruského parlamentu bude 

v Putinovském Rusku ještě limitovanější, neboť Horní komora parlamentu Rada Federace se  

během prvního prezidentského období změnila v čistě jmenovaný orgán a její role se tak stala 

podřízenou prezidentské administrativě, která byla nepřímo zodpovědná za výběr jejích členů. 

50 Tato transformace Rady Federace a následné vytvoření sedmi super-regionů dozorovaných 

                                                
45 Prezidentův personál zahrnoval: vrchního šéfa prezidentské administrativy, náměstky prezidentské 
administrativy, prezidentského asistenta pro prezidentské vnitřní záležitosti (je jich celá řada), prezidentské 
Poradce (9-11, počet se liší individuálně u každého prezidenta dle agendy), prezidentští zmocněnci pro Federální 
Rusko. 
46 Vladimír Putin zdědil vedení prezidentského personálu po svém předchůdci Borisi Jelcinovi včetně šéfa 
administrativy Aleksandra Vološina. Později byl nahrazen roku 2003 jedním z bývalých senior deputies -
zástupců, tzv. Putinovým loajálním soukmenovcem, dnes už světu dobře známým Dmitriem Medvěděvem. 
47 Dle experta na ruskou domácí politiku Holzera byla pozice vlády vzhledem k zahraniční politice za Vladimíra 
Putina spíše slabá a stanovovala základní cíle vládních aktivit především v rámci politické linie prezidenta.
In: Holzer,J. Politický systém Ruska.Hledání státu. (2004) Karmelitánské nakladatelství. Praha
48  4 strany – Spravedlivaya Rossiya - Spravedlivé Rusko, Liberal’no-Demokraticheskaya Partiya Rossii -
Žirinovského Liberální Demokracie, Jedinaya Rossiya - Jednotné Rusko a  Komunistická strana.
49 www.edinros.ru - otevřeno 31.4.2010
50  roku 2003, In:Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics... str.54
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prezidentem jmenovanými kandidáty připravilo regionální hejtmany o řadu pravomocí a 

velkou část vlivu, včetně dosavadní relativní autonomie v zahraniční politice.51

Ministerstvo zahraničních věcí jako instituce, ač teoreticky by mělo hrát vedoucí úlohu 

při stanovování cílů a následného provádění zahraniční politiky,  se během Putinova 

prezidentství ocitlo spíše na okraji a jeho role v procesu tvorby zahraničně-politické agendy 

vyplývala de facto z blízkosti jejího šéfa prezidentovi. Úlohou ministerstva bylo především 

uskutečňovat koncepce vypracované jeho politickým nadřízeným v Kremlu.52 Druhým 

faktorem změny poměrů, se kterým se Ministerstvo zahraničí jako tradiční reprezentant 

zastupující národní zájmy na mezinárodní scéně muselo vyrovnat, byl vznik alternativních 

mocenských center a iniciativ z prostředí vojensko-průmyslových skupin, jakými bylo 

Ministerstvo obrany, Vojenský generální štáb, či průmyslové korporace.

Dalším orgánem, kterému se přikládal za Putinovy vlády značný vliv, byla Rada 

bezpečnosti (Sovet Bezopasnosti). Tento poradní orgán byl vytvořen již za Putinova 

předchůdce Jelcina v roce 1992 ve snaze propojit představitele politických špiček z oblasti 

zahraniční politiky a národní bezpečnosti. Rada se stala velmi významnou nejen svými 

pravomocemi, nýbrž i faktem, že ji tvořili klíčoví představitelé veřejné moci: tajemník, 

předseda vlády, mluvčí Horní i Dolní komory parlamentu, ministři zahraničí, silových resortů 

obrany a vnitra, vrcholní představitelé domácích a zahraničních bezpečnostních služeb, 

vedoucí prezidentské administrativy, předseda Akademie věd, jakož i sedm prezidentských 

zástupců pro regiony Ruské federace.53 Od svého ustavení zažívala Rada řadu etap; období 

útlumu byla střídána obdobími velkého svého vlivu, kdy se stávala zásadním aktérem ve 

výkonu zahraničně politické i domácí agendy se široce definovanými pravomocemi, a to ve 

chvílích úzkých osobních vazeb mezi jejím šéfem a prezidentem Putinem.54

Bezpečnostní služby byly další v řadě orgánů s prominentním postavením a vlivem na 

tvorbu zahraniční politiky v Putinově režimu. Názor vysoce postaveného vojenského velení 

byl jedním z určujících determinantů tvorby ruské zahraniční politiky ve smyslu podílu jejich 

přístupů a porozumění světu a hrozbám, kterým ruský stát čelí55 Nejvýznamnějšími 

zpravodajskými agenturami za Putinovy vlády byly SVR- Zahraniční zpravodajská služba 56, 

                                                
51 Ibidem, 56
52 Donaldson, H.R. - Nogee, J. L The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests.... str.209-
210
53 Ibidem
54 Sakwa,R. Russian politics and Society. (2008) Routledge viz. kapitola The Security Aparatus and Politics, 
str.98.
55 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics... str. 56
56 SVR-Служба Внешней Разведки (Sluzhba Vneshney Razvedki) má ve svých kompetencích řízení proti-
teroristických operací (nejen samotné vyjednávání s teroristy, ale také vyměňování a zpracování informací, které 
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FAPSI - Federální agentura pro vládní komunikaci a informace, 57 FSB -Ruská Federální 

Služba58, GRU- Hlavní správa rozvědky Generálního štábu ozbrojených sil Ruska59 a FPS -

Federální Pohraniční služba, která hrála důležitou roli v komunikaci se SNS státy 60

                                                                                                                                                        
mohou útokům preventivně zabránit.) Nejrychleji se rozvíjející aktivitou se pak především stala spolupráce se 
zahraničními zpravodajskými bezpečnostními agenturami, s nimiž spolupracuje na kontrole nešíření zbraní 
hromadného ničení, boji proti terorismu, pašování drog, prodeji zbraní a pátrání po zmizelých osobách. 
V neposlední řadě do jejích aktivit patří vojensko-strategická, ekonomická potažmo vědecká a technologická 
špionáž mimo území Ruské federace, či ochrana zaměstnanců ruských institucí a jejich rodinných příslušníků v 
zahraničí a poskytování osobní ochrany ruským představitelům státu na jejich cestách.
Ruský prezident může tajně vydat příkaz SVR, bez udělení svolení, aniž by si vyžádal souhlas komor 
Federálního Shromáždění: Statní Dumy či Rady Federace.
Struktura SVR
Odbor S - řídí práci “nelegálů”
Odbor T - vědecko technická špionáž; 
Odbor K - snaží se infiltrovat do zahraničních zpravodajských služeb
Správa I – analyzuje zpravodajské info agentů SVR, dodává informace Politbyru a predikuje vývoj událostí
Správa  A- zodpovídá za plánování a uskutečňování aktivních opatření
Správa R- hodnotí  operace SVR v zahraničí. 
SVR ještě kooperuje svou a podporuje také  Ruská vojenská zpravodajská organizace GRU 
http://www.svr.gov.ru/
57 FAPSI Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации (Federal´noje Agentstvo 
Pravitel´stvennoj svajazi i Informacii ) je agenturou disponující privilegovaným postavením a největším, 
nejpřímějším vlivem na zahraniční politiku. Jedná se o elektronickou odposlechovou služba, která má na starosti 
vládní komunikaci a která zásobuje vládní kruhy veškerými top prioritními informacemi vojenského, 
ekonomického či technického charakteru. Zároveň sleduje zahraniční obchod, důvěrné bankovní operace a 
disponuje i pravomocemi operovat v zahraničí
Struktura FAPSI
Hlavní odbor
Odbor operací
Odbor pro vládní komunikaci – má na starosti komunikační propojení mezi prezidentskou kanceláří a 
bezpečnostními  složkami 
Vědecko-technický Obor -  zabezpečuje ochranu dat v programu na ochranu komerčních údajů
Finančně-ekonomický obor, Bezpečnostní Obor, Ruská Kryptografická Akademie
www.fas.org/irp/world/russia/fapsi/history.htm

58FSB-Федеральная служба безопасности Российской Федерации; (Federal'naya sluzhba bezopasnosti 
Rossiyskoy Federatsii) je službou, která má v náplni práce - obdobně jako například v USA FBI nebo Národní 
bezpečnostní agentura NSA - vnitřní bezpečnost a je největší (co do počtu personálu58) agenturou v Rusku. FSB 
zodpovídá za civilní kontrarozvědku, vnitřní bezpečnost federace a boj proti terorismu, organizovanému zločinu 
a drogovým mafiím na území Federace. Může operovat i po územích bývalých zemí SSSR.   
Struktura FSB V červnu 2000, (17.6)Prezident Vladimír Putin podepsal  dekret ustanovující,  dle něhož měla  
FSB následující hierarchii:
Ředitel, 
první náměstek ředitele a osm dalších náměstků ředitele, 
Státní sekretář a šéfové šesti útvarů  
Hospodářský bezpečnostní Odbor;Odbor pro  kontrarozvědku; 
Oddělení organizační a personální služby; 
Odbor analýzy, prognóz a strategického plánování; 
Odbor  pro ochranu ústavního systému a boje proti terorismu.
www.fsb.ru   
59 GRU„Главное разведывательное управление“ (Glavnoje  Razvědyvatělnoje Upravlenie) Tato zpravodajská 
služba je podřízena prezidentovi Ruské federace prostřednictvím ministerstva obrany a funguje jako struktura 
orientovaná zejména na výzvědné aktivity v zahraničí či aktivity spojené s obchodem se zbraněmi. Od tohoto 
úkolu je odvozeno rozmisťování agentů GRU na zastupitelské úřady v zahraničí, neboť politika prezidenta 
Putina byla zaměřena na rekonstrukci obranného průmyslu a podporu zbrojního exportu. A k tomu bylo 
získávání informací o nových zbrojních technologiích a mezinárodních odbytištích nezbytné
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O propojení mocenské sféry a vojenských bezpečnostních složek svědčí i oblíbená 

praxe jmenování úředníků ze zpravodajských služeb do vysokých postů tajemníků, či šéfů 

poradních orgánů.61 Sám Vladimír Putin prošel na své cestě na politické výsluní tímto 

poradním orgánem62 a později během svého prezidentství dosazoval do prezidentského 

aparátu osoby, které strávily podstatnou část své profesionální kariéry v bezpečnostních 

službách.63

V souhrnu můžeme říci, že Putinem vytvořený systém centralizace politické sféry s 

procesem výkonu zahraničně politické agendy byl naprostým fenoménem. Šlo o systém 

vertikálního upevňování moci.64 Prezidentova významná role při spolupodílení se na 

zahraničně-politické agendě je ještě dále umocněna faktem, že představitelé Ministerstva 

zahraničí a silových resortů obrany a vnitra, stejně tak jako šéfové zpravodajských a 

bezpečnostních služeb, podávají zprávy prezidentovi přímo a ne prostřednictvím 

ministerského předsedy, díky čemuž měla řada funkcionářů přímý přístup k prezidentovi.

Přesto ani v centralizovaném Putinovském Rusku vládnoucí elitní kruhy nebyly 

homogenní a i za prezidentství Vladimíra Putina přetrvávaly obtíže s nedostatečnou 

koordinací v ruské zahraničně-bezpečnostní politice.65 Dle politologa Jeffreyho Mankoffa 

navzdory prezidentovým aspiracím, zatímco se mu podařilo roli a vliv zákonodárných a 

regionálních představitelů omezit, jiné skupiny - jako například výše zmíněné zpravodajské 

složky,  či velké průmyslové podniky - zůstaly důležitými aktéry, prosazujícími své zájmy  v 

rámci zahraniční politiky. Jedinou možnou reakcí na tyto  trendy byla tedy již zmíněná praxe 

„dosazování svých osvědčených koní“ a z toho plynoucí Putinova důvěra k vedení v orgánech 

a radách s primárním zdrojem rozhodovací autority v oblasti zahraniční politiky. 66

                                                                                                                                                        
60 Federal'naya Pogranichnaya Sluzhba . Ruská federace  má 61,000 kilometrů  pozemních a vodních hranic, z 
čehož 7,500  kilometrů jich sdílí  s Kazachstánem  a 4,000  s Čínou. Dle vládních údajů 1 kilometr hraniční 
ochrany si ročně vyžádá / stojí odhadem něco okolo 1 milion rublů ročně In:  Richard Sakwa 
61 The Security Strategy of Russia; nov 29, In Johnsons Russia list no. 4046, 2000
62 Putin byl jediný, kdo se vypracoval z pozice vedoucího Rady bezpečnosti na vysokou státní funkci. Po 
odstoupení z funkce se následně stal ministerským předsedou v srpnu 1999, poté úřadujícím prezidentem v lednu 
2000 a nakonec 26. března 2000 prezidentem Ruské federace. 
63 Ivanov, Primakov
64 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics... str. 56
65 Rubinstein, A.Z – Petro, N.N. Russian Foreign policy (1996) 1.ed. Binding Trade Paper, Person Education, 
str.210
66 Felgengauer,P. The Security Council as an Advisory Body.(2006) Segodnia. Červenec 27. no30.
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2. RUSKO V GEOPOLITICKÉM KONTEXTU 

Druhá kapitola má za cíl poskytnout podrobnější analýzu širších souvislostí 

obklopujících reálný výkon ruské zahraniční politiky. Proto je nezbytné se seznámit s prvky 

zahraničně-politické strategie, s geopolitickými souvislostmi a konečně i s vnějšími faktory,

které prezident Putin musel při praktickém výkonu své politiky respektovat.

2.1  Výchozí geopolitická situace ruského státu po rozpadu SSSR 

Ruská federace si po rozpadu Sovětského svazu v roce 1990 zachovala 76 procent 

původního teritoria, více než polovinu populace (148, 7 milionu obyvatel), a disponovala 60 

procenty sovětské vojenské kapacity.

Rusko tedy existuje v úplně jiných hranicích, než ve kterých bylo historicky 

formováno.67 Tato nová situace budí v Rusech pocit ohrožení68. Díky ztrátě nárazníkových 

území na západě i jihu dnes Rusko čelí z vojenského hlediska nutnosti přehodnotit nové 

možnosti ohrožení nukleárními a balistickými zbraněmi, případně mezinárodním terorem a 

organizovaným zločinem v podobě, s níž se dříve nemuselo konfrontovat.69

Významným faktorem postsovětského období počátku devadesátých let byla 

skutečnost, že se ruský stát ocitl naprosto  závislý na mezinárodních finančních institucích a 

na hospodářské pomoci Západního společenství.

Profesor John Garver z Institutu Mezinárodních studií v Ženevě následovně popisuje 

klima, které významně spoluurčovalo ruskou zahraniční politiku v prvních letech po rozpadu 

sovětského  impéria počínaje rokem 1990-1:  

„Mnoho Rusů věřilo, že nový státní útvar Ruské federace bude akceptován a přijat 

Západním společenstvím národů  a  žili v představě příchodu ekonomické asistence ze 

                                                

67 Současné teritorium Ruské federace je situováno mnohem hlouběji do Euroasijského kontinentu , a po 
desítkách let došlo k drastické redukci Evropské části Ruska . Rusko posunuto/zatlačeno o cca 500-800 km  zpět 
hlouběji na východ - pokud nepočítáme mini oblast Kaliningradu – následkem čehož  se Rusko  vyskytlo 
v situaci,  kdy je odděleno od Západní/ Staré  Evropy  nejen středoevropskými státy (bývalými satelity), ale také 
Baltskými státy , Běloruskem , Ukrajinou a Moldávií, tudíž  ztratilo ve velké míře vliv na řadu oblastí a přišlo o  
významné mořské a pozemní transportní komunikace  pro své ekonomické spoje, ale také (dnes velmi ožehavé 
téma ) přišla o oblasti , které zahrnovala do svého systému  protiraketové a protibalistické ochrany.
68 Barishpoletz, V. A. – Manilov, L.V. – Pirumov, V.S. (1998) “Russia in the Modern World: Geopolitical, 
Socio-Economic, Ethnic and Social Problems...str. 32-34
69 Ibidem, str.32-34
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Západu, v důsledku čehož  byl pocit euforie z konce komunistického režimu brzy  nahrazen 

nostalgií po supervelmocenské éře  a  zavládlo  mezi  velkou části populace a novými 

politickými představiteli rozčarování (neboť očekávali, že s Ruskem bude zacházeno jako se 

supervelmocí,)  následované obavami, že budou Západními mocnostmi  opomíjeny pro  Rusko  

životně důležité zájmy – jako například  bezpečnost na jejích hranicích.” 70

Hluboký ekonomický propad, který následoval politickou desintegraci SSSR, měl za následek 

zklamání a zbědovaní Rusové se cítili Západem zrazeni. Viděli ho jako nedostatečně bohatý a 

empatický pro chápání jejich potřeb.71

Dalším faktorem, který v následujících letech rozdmýchával nespokojenost uvnitř 

ruské společnosti, byla vojenská přítomnost Západního společenství na Ukrajině, 

v Pobaltských státech, či Kazachstánu, což vedlo ke snahám o vytvoření kontra-strategie vůči 

NATO.72

Konec 90. let a počátek nového milénia byl proto ve znamení snahy o znovunastolení 

pozice Ruské federace jako supervelmoci, světového hráče tvrdě prosazujícího národní zájmy. 

73

Sám prezident Putin nebyl iniciátorem těchto supervelmocenských aspirací, avšak 

náhodná shoda příznivých okolností, především růst cen strategických surovin na světových 

trzích a vývoj v energetickém sektoru, mu na rozdíl od jeho předchůdců umožnila v rámci 

zahraniční politiky jasněji formulovat ruské zájmy a následně je převést do konkrétní reality. 

Kromě toho díky skutečnosti, že sám sebe pasoval do role obránce ruských zájmů ve světě, se  

mu do jisté míry podařilo neutralizovat odpor různých skupin v rámci elit politického 

spektra.74

                                                
70 takové zanedbávání se zdálo být nejvíce viditelné demonstrovanými plány NATO na rozšiřování aliance o 
východoevropské a pobaltské státy. Garver,J. In: Donaldson, R.H. - Nogee, J. The Foreign Policy of Russia: 
Changing Systems, Enduring Interests....str.165
71 Většina Rusů odmítala představu, že lidé kdekoliv na světě mohou ve skutečnosti rozhodovat o těch, kteří jim 
vládnou, a tomu, že se tito vládci o ně starají, natož že mohou rozumět potřebám Rusů a jejich specifickému 

společenskému prostředí. In: Barishpoletz, V. A. – Manilov, L.V. – Pirumov, V.S. (1998) “Russia in the Modern 
World: Geopolitical, Socio-Economic, Ethnic and Social Problems...str. 47-48
72 Alexej Mitrofanov- tehdejší poslanec a člen Komise pro Geopolitické záležitosti v Státní Dumě prohlásil „že 
se jeví evidentní plán/snaha západního světa Rusko od Evropy izolovat vytvořením bezpečnostního pásu /
nárazníkové zóny spřátelených státu NATO a tím Rusko oslabit. 
In: Sakwa,R. Russian politics and Society(2008)Routledg, str. 372

73 o čemž vypovídal projev ještě předchozího Prezidenta Jelcina 1997 Národnímu Shromáždění „naším cílem je 
vytvoření vnějších příznivých podmínek pro rozvoj ruských reforem a strategie. Svět by neměl být vnímán jako 
místo s jedním centrem moci jako je tomu nyní, ale mělo by dojít k postupnému posunu k multipolárnímu systému 
v mezinárodních vztazích. “Trval na tom, že nutné, aby Rusko setrvalo a ještě posílilo svou působnost jakožto 
vlivný Euroasijský hráč/mocnost jak na globální tak i regionální a subregionální úrovni.In: Donaldson, R.H. -
Nogee, J. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests....str.165

74 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics... str. 58-63



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

26

Nicméně, přes tyto ruské globální aspirace, skutečným limitem pro výkon zahraniční 

politiky se v Rusku staly domácí politické a hospodářské podmínky. 

Posílení role státu, posílení růstu hospodářství a konsolidace vojenského potenciálu, to  

vše byly  předpoklady pro vůbec pomýšlení na nějakou expanzivní vizi své role ve světě. 

Během Putinova prezidentství kladla ruská zahraniční politika důraz na taktickou 

flexibilitu a opatrnost, neboť jí  to poskytovalo manévrovací prostor pro oddychový čas 

k nutné konsolidaci vnitřních poměrů.75

Takováto taktika vnitřní regenerace má v ruských dějinách řadu precedentů. Byla 

například praktikována carem Alexandrem II., později po krymské válce Alexandrem 

Gorčakovem, či po rusko-japonské válce Pjotrem Štolypinem.76 Zatímco Gorčakov nazval 

svůj  taktický postoj „sosredotochenie“(což by se  dalo přeložit jako re-koncentrace), Štolypin 

používal termínu „peredyshka“ neboli oddych.

Ve všech případech se tito státníci řídili zásadou, že země by se měla nejprve 

soustředit na řešení svých domácích problémů, než zahájí expanzivní zahraniční politiku. 77

„ V případě  státu, jakým je Rusko,  který zažil  úpadek  svého vlivu a moci, by se 

očekávalo, že potlačí své geopolitické ambice za stavu, kdy se cítí slabý a mobilizuje své 

veškeré síly na  obranu své bezpečnosti, a naopak ve chvíli, kdy se bude cítit silnější, bude 

usilovat o expanzivnější  mezinárodní roli. A právě tento model se zdá být relativně vhodný   

pro popis  Putinovského  Ruska. To hledalo zabezpečení své existence prostřednictvím snížení 

výdajů v obdobích své slabosti, a naopak asertivnější  zahraniční politikou, když se cítilo 

silnější.“78

Z hlediska politických teorií bychom mohli hledat při objasňování pochodů a zvratů 

zahraniční politiky současného Ruska určitou relevanci vlivu neo-realistického a 

konstruktivistického  přístupu v mezinárodních vztazích.79

Neorealisté ve své teorii zdůrazňují existenci mezinárodní anarchie, kde se jednání 

státu stává podmíněné dělbou mocí mezi státy navzájem.80

                                                
75 Až incident Gruzínské invaze byl dle J.Mankoffa prvním mírným signálem, že takováto oddychová doba byla 
ukončena In: Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..40.
76 Ibidem, 40
77 Flemming Splidsboel-Hansen  Past and  Future meet: Aleksandr Gorchakov and Russian Foreign Policy
(2002) Europe-Asia Studies. str. 377-96.
78 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics...40
79 Pursianinen, Ch. Russian Foreign Policy and International Relations Theory, Aldershot:Ashgate, 2000,str. 48.
80 Kenneth N. Waltz,Theory of International Politics, Reading, MA :Addison Westley, 1979, 102-28
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Druhá z uvedených teorií, Konstruktivistická, se opírá o tezi, že chování států na 

mezinárodní scéně je podmíněno především faktorem vlastní identity postavené na 

představách svých vládnoucích elit.81

V tomto smyslu  je ruský příklad ideální, neboť zatímco postkomunistické Rusko 

mělo obtíže definovat samo sebe kulturně a politicky, došlo mezi politickými elitami 

k mnohem větší shodě o jeho  roli na světové scéně.82

Dle politického experta Stevena Pifera 83 se tato tendence zdá být v současné době 

zjevná především díky faktu, že se někdy zdá, že Rusko a jeho elity projevují daleko větší 

zájem o získání uznání jeho zvláštní role, než o skutečné využívání odpovědnosti vyplývající 

z tohoto postavení, tedy  předložení  nějakého dlouhodobého, jasného a konstruktivního 

řešení globálních problémů.

2.2 Tvorba zahraničně-politické strategie za prezidenta Putina v letech 2000-2008

Minulá podkapitola  nastínila, že se ruský stát po rozpadu Sovětského svazu potýkal 

s nejasným a nekonzistentním procesem definování své identity. Zbaven geopolitických a 

ideologických jistot,84 hlavní náplní procesu vlastního sebeurčení byla snaha vypracovat 

takovou vizi zahraniční politiky, která by byla schopna  řešit nové vnější  hrozby, jimž 

tehdejší právě se formující stát musel čelit. Ústředním motivem zahraniční politiky bylo 

odhodlání obnovit pozici Ruska jako samostatného významného aktéra na mezinárodní scéně 

s jasnými zájmy. Přes veškerý chaos devadesátých  let Rusko totiž  nikdy nepřestalo aspirovat 

na pozici velmoci  s nezávislou zahraniční politikou a rozhodně si nepřálo být považováno jen 

za  jakéhosi  „pohůnka Západu,“ či pouhého dodavatele přírodních zdrojů na světové trhy.85

Ruský prezident tedy musel reflektovat základní prvky konsensu mezi elitami,86  

respektovat aspirace tohoto širšího politického spektra a zároveň se je pokusit skloubit 

s nějakou dlouhodobou vizí a vyjít z obecných záměrů ruské politiky ve světě. 

Při stanovení zahraniční politiky Ruské federace podle Pedro  Rubinsteina a Josepha 

L. Nogeeho lze za takové obecné cíle zahraniční politiky považovat stanovení a zajištění 

                                                
81 Wendt, A. Social theory  of International politics. New York.Cambridge University  Press, 1999, 1-7, 103-19
82 Lo, B.  Vladimir Putin and the Evolution  of Russian Foreign Policy... str. 13-14.
83 Steven Pifer „What  Does Russia  Want? How do we respond? 
http://www.brookings.edu/speeches/2008/0911_russia_pifer.aspx)
84 In: Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics...str. 44-47.
85

Primakov,Y.  Russian Relations With the West, OMP Daily  Digest, 30.5.1996

86 vliv odlišných  ideologických kempů mezi ruskou elitou  popsán v monografii Petera Duncana 
In:Duncan, P.J.S.  (2006)  Westernism, Eurasianism,Pragmatism : The Foreign policy of the post-Soviet 
states,1991-2001 , Pelgrave Macmillan..str13-14.  
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národní bezpečnosti a teritoriální integrity země s patřičným ohledem na etnickou hegemonii. 

V ruském případě se dále jednalo o již zmíněné upevnění mocenské, politické a ekonomické 

pozice ve světě a využití ekonomického potenciálu mezinárodních partnerů k překonání 

vlastních vnitrostátních problémů.

Státy při určování své zahraničně-politické strategie stojí před dilematy, která trefně 

popisuje politolog E.Rostow:

„Každý  stát  se potýká s problémem, jak artikulovat svou představou o tom, co taková 

nejvhodnější národní zahraničně-politická strategie obnáší? Měla by být založena na moci, či 

na morálních principech? Má být prvořadě určována ochranou vlastních zájmů, či 

prosazováním hodnot? Měla by být spíše nacionalistická, či internacionalistická?“87  

Přirozeně se nabízí odpověď: ideální strategie by měla obsahovat toto všechno. Ale v realitě 

se prosazuje to, co by mohlo být popsáno jako „Strategie Přežití“: morální principy ano, ale 

jenom potud,  pokud neohrožují naše zájmy. A to je právě to, co charakterizovalo zahraniční 

politiku Putinovského Ruska. 

Vladimír Putin nepřišel jako prezident ke konceptu zahraniční politiky jako k jakési 

tabula rasa.88 Byl limitován faktem, že se ve své administrativě zcela nezbavil vrstev 

vládnoucích elit z éry svého předchůdce Borise Jelcina.V mocných politických kruzích

musel brát v potaz  vliv nacionalistů a Euroasianistů, jejichž pojetí ruské zahraniční politiky 

jako především identifikace Ruska  jako něčeho jiného než Západu se stalo  jedním z 

nejdůležitějších bodů vývoje ve vztazích mezi Ruskem a Západem.89 Na druhé straně ovšem 

stálo ideologické  uskupení  ekonomických  liberálů zastoupených ve vládě  například 

premiérem Kasjanovem, či ekonomickým poradcem Illarjonovem. Putin musel balancovat 

mezi těmito tábory a zároveň se pokusit navázat na započatý kurz zahraniční politiky  

nastíněný již odcházejícím ministrem zahraničí Primakovem.

Tento asertivní tón ruské zahraniční politiky vedený ministrem Primakovem  byl především 

výsledkem frustrace z Jelcinovy chaotické domácí i zahraniční politiky. Jelcinova snaha 

dokázat Západu ruskou schopnost obstát jako partner Západního společenství bez ohledu na 

to, za jakou cenu, přinesla z pohledu Rusů hospodářské vyčerpání a politické  ústupky. Díky 

                                                
87 Rustow, E. In: Donaldson, H.R. - Nogee, J. L The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring 
Interests.... str.274-281
88 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44 -47.
89 Rubinstein, A.Z – Petro, N.N. Russian Foreign policy (1996) 1.ed. Binding Trade Paper, Person Education, 
str.210
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Jelcinově vládě se demokracie jako politické uspořádání dostala pro běžného Rusa do 

spojitosti s chudobou a nestabilitou.

Podobně neuspokojivě byla přijata i zahraniční politika ministra zahraničí Kozyreva. 

Tomu se dostalo kritiky za to, že  se zdála být příliš prozápadní  a nakonec  toto vstřícné 

gesto ani nebylo Západem dostatečně oceněno. Zatímco  tedy Primakovova zahraniční 

politická vize nabrala směr ve znamení „soutěživého pragmatismu,“ 90 Putinův  nový 

„pragmatický realismus“ hledal daleko více možnosti, jak se zapojit do Západně 

orientovaného  mezinárodního systému, avšak za jeho vlastních podmínek.91                      

Současně s „normalizací“ vnitřních poměrů si prezident Putin vytyčil za cíl i 

„normalizovat“ pozici post-sovětského Ruska v globální komunitě, usiloval o vybudování 

„post-sovětské identity.”92 Za Vladimíra Putina následovala re-orientace politiky v řadě 

důležitých oblastí a došlo k transformaci politického života.93

Ruským záměrem zahraniční politiky bylo navrhnout model 21. století, kdy by bylo 

možné dosáhnout globální, regionální a sub-regionální bezpečnosti na základě rovnosti a 

nedělitelné bezpečnosti pro všechny země. Rusko se přiklánělo k vybudování zcela nového 

systému transatlantických vztahů.

Prioritou se stala obnova ruské důstojnosti a přijetí nového postoje vůči Západnímu 

společenství, který by byl založen na porozumění skutečným ruským potřebám a 

schopnostem.94 Prezidentská administrativa si totiž dobře uvědomovala zásadní problém 

dřívějšího nesouladu mezi ambicemi a reálnou kapacitou za dob Putinova předchůdce Borise 

Jelcina. 

Moskva charakterizovala svou politiku jako pragmatickou, více vektorovou a 

nekonfrontační, i když zásadně prosazující své národní zájmy95 - zahraniční politika země se 

stala prioritně podřízena domácím ekonomickým zájmům a potřebám. Znamenalo to, že 

                                                
90 termín užit In: Sakwa,R. Russian politics and Society(2008)…str. 262-264
91 Ibidem, str. 262-264
92

Rusko se snažilo najít svůj styl – přičemž zahraniční analytici tento styl označovali „Putinovou třetí cestou“to 
jest ne jen slepě kopírovat Západní režimy a jejich politiky ;( tedy nepřebírat cizí modely)- doslova nebýt 
druhým vydáním VB či USA, ale prvním svého druhu. Na druhé straně však ani neupadat ani do opozičních 
extrémů v reakci na okolní svět.
93 Aron, L. 'The Foreign Policy Doctrine of Post-communistic Russia and its Domestic Context (1998)...
94 Peter J.S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After, Studies in East 
European Thought, Springer Netherlands, Volume 54, No. 3, September 2002.
95 zvláštností Ruska, že národní zájmy vyhlášeny prezidentem často nelze odlišit od soukromých zájmů  
hospodářské a byrokratické elity. Dochází k tendenci k růstu  role státních monopolů, vojenských a silových 
struktur.
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každá dohoda, ba dokonce i myšlenka spojenectví, byla dočasná a instrumentální, vycházející 

z praktického základu a povědomí o společných hrozbách a příležitostech.96

Hlavním doktrinálním rámcem zahraniční politiky se stal, spolu s Konceptem Národní 

bezpečnosti97 a Vojenským Konceptem,98 Zahraničně-politický Koncept.99  Tento dokument 

obsahoval popis dvou protichůdných trendů: prvním zmíněným  trendem bylo, že dominantní 

tendencí států na poli mezinárodních vztahů je posílit jejich politické a hospodářské pozice v 

rámci integrace multilaterálního systému; druhým zmíněným směrem byly viditelné snahy o 

vytvoření mezinárodní  struktury založené na dominantním postavení rozvinutých zemí pod 

vedením Spojených států amerických  zaměřené na vojensko-mocenský výkon při řešení 

klíčových problémů ve světové politice.

I když se dají dle politologa Jeffreyho Mankoffa tyto významné strategické  

dokumenty chápat  jako práce byrokratického aparátu snažícího se uspokojit různorodé 

ideologické směry domácí politické scény, jazyk, kterého užívají, poskytuje okolnímu světu 

určitou představu o tom, jak činovníci zodpovědní za výkon ruské národní bezpečnosti a 

zahraniční politiky pohlížejí  na svět.100

Tyto texty jsou spíše průvodcem do obecných zásad ruské politiky než výčtem 

jednotlivých odpovědí na konkrétní problémy. Koncept definuje spíše ideové pozadí ruských 

činitelů a jejich představy, jak mají být zahraniční, či bezpečnostní politiky vedeny. 

Nejdůležitějším znakem tohoto strategického dokumentu je kladení důrazu na geopolitické 

souvislosti. Jazyk koncepce zahraniční politiky je jazykem geopolitiky. Pohled na svět jako na 

prostředí států usilujících o moc a prosazujících  své vlastní zájmy, zatímco se zároveň snaží 

dosáhnout  vyváženého stavu  mezinárodního systému, je jádrem tohoto dokumentu. 

Oficiální strategické dokumenty tedy odrážely pohled ruských elit  na svět a je z nich 

patrné, že  Putinovo zaměření na roli států, úlohu moci, spolu s přesvědčením, že ruská 

velmocenská pozice je ohrožena snahou izolovat Rusko ze světového dění, se stalo jádrem 

jeho geopolitického chápání světa.

Strach z izolace Ruska na světové scéně se stal výrazným faktorem během obou 

Putinových funkčních období. Někteří političtí analytici popisují jeho strategii politického 

                                                
96A Russian journal of World politics, Diplomacy, and International relations, 2006, International Affairs:  
52:13-22
97

http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31?
OpenDocument  (otevřeno 30.4.2010)
98 www.globalsecurity.org/military/world/russia/doctrine.htm
99 www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm   
100 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..str. 44-47



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

31

pragmatizmu spíše jako politiku sdružování a vyhledávání koaličních spojenců,101 než politiku 

vyvažování sil na světové scéně. Jak expert na ruskou problematiku Andrei P. Tsygankov píše 

ve své knize Russias Foreign Policy: Change and continuity in National Identity:„Ruský  

postoj je ve své podstatě postojem akomodačním.“ 102

Tuto podkapitolu tedy můžeme shrnout konstatováním, že se forma ideologického 

pohledu a preferencí a sebeprezentace ruských elit v oblasti zahraniční politiky 

pravděpodobně nebudou v blízké budoucnosti měnit a stejně tak pravděpodobně nedojde ani 

k nějaké razantní změně systému výkonu této politiky.103

Přes jasný  nárůst vlivu a postavení Ruska v porovnání s   Ruskem devadesátých let a 

Putinovým Ruskem (především díky růstu ekonomické, vojenské a soft síly zároveň ve 

spojení se schopností Kremlu dominovat procesu tvorby zahraniční politiky), je úskalím 

úspěšnosti  ruské politiky v dlouhodobějším horizontu  skutečnost, že zahraniční politika a 

politika ruského státu  celkově je naprosto závislá na příjmech zvenčí. Je tedy nutně rukojmím 

výkyvů na globálních trzích se strategickými surovinami a  energií. 

2.3 Cíle Putinovy zahraniční politiky 

Vývoj mezinárodních vztahů  v období nástupu prezidenta Vladimira Putina do úřadu 

přichystal pro zahraniční politiku Ruské federace nové hrozby, a to zejména z hlediska 

bezpečnosti, které vyvstaly v souvislosti se změnou postavení Ruska ve světě. Tato situace 

umožňovala  nastartování  nové fáze mezinárodní spolupráce na společných tématech.

Politické vztahy a budování partnerských vazeb se Západem představovaly na počátku 

prvního Putinova prezidentského období  základní rámec  ruské zahraniční politiky.  

Ve svém  politickém konceptu Rusko na přechodu Milénia z roku 2000 Vladimír Putin 

nastínil hlavní body agendy pro období svého prvního mandátu, jimiž byly: 104

                                                
101 termín „policy of joining“ In: Andrei P. Tsygankov Russias Foreign Policy: Change and continuity in 
National Identity,Lanham, Rowman &Littefield, 2006
102 Ibidem. 
103 Za prezidenta Medvěděva 8O% textu  Zahraničního konceptu Ruské federace 2008 převzato z konceptu 

Vladimira Putina z roku 2000. Avšak podstatnou změnou bylo odebrání termínu Velmoc - “Velikaya derzhava” 

místo toho je Rusko  zmíněno jako jedno z mocenských center současného světa. Nový dokument je revoluční 

také v zakotvení role premiérského předsedy, na spolupodílení se na výkonu zahraniční politiky, tedy role, která 

byla předchozím ministerským předsedům odmítána. In:Rumyantsev, F.-Artenov, A. Konets Velikosti. Gazeta 

ru, 15.7.2008 či http://eng.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204750.shtml

104 Sakwa, R. Russian politics and Society..... str. 384
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1. Ekonomické zájmy země musejí být podřízeny domácím ekonomických zájmům

2. Strategickým cílem je snaha o  integraci do světového společenství

3. Podpora ruských hospodářských zájmů v zahraničí

4. „Evropanizace“– kladen důraz na zvláštní vztah Ruska a Evropské unie (především 

tedy ekonomických vazeb, zejména v odvětví energetiky.)

5. „Sekurizace“ – snaha o překonání izolace a nalezení si své vlastní cesty, zároveň však 

uznání neúprosné reality. Rusko si již nemůže dovolit udržet statut supervelmoci 

ekonomicky, ale stále disponuje značným vlivem na mezinárodní scéně

6. Nový prvek v geopolitických reáliích - Euroasianismus.

7. Dva důležité body v agendě: nové možnosti a nová nebezpečí

Prezident Putin na počátku svého prvního období v úřadu (v lednu 2000) dále 

deklaroval, že základním cílem ruské zahraniční politiky je obnovení velmocenského 

statusu105 Ruské federace v rámci měnícího se mezinárodního režimu. K dosažení tohoto cíle 

si vybral politiku modernizace ruské ekonomiky a stabilizace státní moci.106 Strategickým 

nástrojem zahraničně-politické emancipace se mu stala energetika. Teze o energetické 

supervelmoci měla Rusku získat respekt a zajistit zdroj příjmů pro vládní politiku.

Dle politologa Roye Allisona můžeme říci, že dominantním ideovým základem ruské 

bezpečnostní politiky na mezinárodní scéně byl náhled, že v globalizujícím se světě je 

nevyhnutelný přechod od unipolárního světového pořádku k multilaterálnímu. Ihned po 

příchodu do úřadu v roce 2000 prezident Putin nastínil koncepční rámec, kde popsal dva 

zásadně odlišné modely uspořádání nového světového řádu. První označil jako „unipolární“, 

ve kterém dominuje skupina vysoce vyspělých západních zemí a USA. V něm kritizoval 

jednostranné bloky USA a Západu v zahraniční a bezpečnostní politice, které dle něho vedly k 

válečným konfliktům typu Kosova, či expanzím vojenských aliancí v Evropě107. Druhá, 

alternativní – a Rusy propagovaná – byla vize „multipolárního uspořádání světa,“ kde by 

žádný politický blok nepožíval hegemonního postavení a kde by ústřední role koordinátora v 

multilaterálních strukturách bezpečnostní spolupráce namísto NATO náležela Radě 

                                                
105 nové Rusko se nyní dožadovalo respektu ne soucitu In Donaldson, R. H. - Nogee, J. L. (2005) The Foreign 
Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests....str.247-248
106 Peter J.S. Duncan, Russian Foreign Policy from El'tsin to Putin....str.122-129
107 Allison, R. Strategic Reassertion in Russia’s CA Policy , International affairs 80, 2.4 2004, str.278 
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bezpečnosti OSN, popřípadě v evropských záležitostech OSCE (OBSE)108. Díky tomuto 

postoji prezident Putin pro Rusy ztělesňoval pokus vzdorovat amerikanismu a globalizaci.109.

Průvodním znakem prvního funkčního období bylo tedy pro Putina soustředění se na 

řešení domácích problémů a spíše opatrná reaktivní politika.110 Putin během svého prvního 

období kladl především důraz na budování domácího základu pro obnovení ruské síly na 

mezinárodní scéně.

Ruskou největší slabinou byla jeho finanční situace, jejíž odstranění bylo podmínkou 

pro řešení dalších nedostatků. Když Putin nastoupil coby ministerský předseda v roce 1999, 

bylo Rusko na pokraji bankrotu s dluhem 16,6 bilionu dolarů u Mezinárodního měnového 

fondu a dalších 23 bilionu dolarů u Pařížského klubu věřitelů. Šťastný vývoj růstu cen ropy a 

pohonných hmot se stal Putinovou výhodou a instrumentem ke zvyšování svého vlivu na 

domácí scéně před politickými kruhy a veřejností. Rusko zažilo finanční boom a už v roce 

2005 splatilo  svůj dluh 3.5 bilionu dolarů s tří a půlletým předstihem111 a v roce 2006 zbylý 

dluh  23 bilionu dolarů Pařížskému klubu.  Podepsalo i bilaterální  protokoly o zboží a 

službách  a splnilo  tak jednu z nejobtížnějších podmínek  vstupu do WTO.

Obnovení finanční suverenity se stalo předpokladem k obnově politické suverenity na 

mezinárodní scéně.

Prioritním cílem ruské diplomacie  bylo zařazení  do globální ekonomiky v rámci 

struktur mezinárodních organizací. Účast v multilaterálních jednáních se stala podstatnou pro 

prestiž Ruska a za tímto účelem začala Ruská federace hledat nové spojence na platformě 

OSN a v regionálních uskupeních.112

Již během prvního Putinova prezidentského období výrazně posílila ekonomická 

dimenze zahraniční politiky i diplomacie jako takové. Zejména energetický rozměr ruské 

diplomacie se prosadil do hlavních multilaterálních i bilaterálních vztahů typu G8 i  

formálních a neformálních summitů. 

Putin byl velmi znalý významu ekonomiky pro uskutečňování ruských politických a  

diplomatických aktivit. Zdůrazňoval důležitost hospodářského oživení a i úroveň vojenské 

bezpečnosti se dle něj odvíjela od tempa ekonomického růstu a technologického rozvoje.113

                                                
108 Rubinstein, A.Z – Petro, N.N. Russian Foreign policy... str.73-77
109 Peter J.S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After, Studies in East 
European Thought, Springer Netherlands, Volume 54, No. 3, September 2002.
110 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics...44-47.
111 http://en.rian.ru/business/20050201/39701023.html
112APEC, ŠOS dále se Rusko stalo členem Organizace Černomořské spolupráce a Arktické Radě. Dále Ruská 
federace  upevnila  své pozice  k reformě OBSE a OSN a podnikla celou řadu dalších opatření.
113 Putin, Vladimir: http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/06/107450.shtml
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Kromě zmíněné skutečnosti růstu hospodářského potenciálu, tak i díky faktu, že se 

Rusko stalo čistým věřitelem, bylo prezidentovi v jeho druhém funkčním období  umožněno 

nastartovat asertivnější zahraniční politiku. Státní kontrola ropného syndikátu Gazprom, 

rekordní ceny ropy a zemního plynu od začátku války v Iráku až do druhého pololetí roku 

2008, tyto všechny faktory měly zásadní vliv na způsob, jakým Kreml využíval své 

energetické zásoby jako nástroje politického a ekonomického vlivu na světové dění.

Rusko se postupem času stávalo navenek sebevědomějším mimo jiné i vlivem 

rostoucích příjmů ze zahraničního obchodu.114 Není proto překvapivé, že termín „suverénní 

demokracie“ byl nejčastěji skloňován v období 2005-6.115 Kombinací faktorů obavy z obnovy 

amerického multilateralismu - Rusko se domnívalo, že USA je neschopno udržovat globální 

systém stabilní- společně s boomem ekonomického potenciálu BRIC zemí116 usilovalo ruské 

vedení o nový architektonický rámec světa, kde by mohlo uplatňovat svůj vliv na světovou 

politiku ve prospěch bezpečnosti a prosperity. Díky svému postavení si Rusko mohlo dovolit 

kritiku mezinárodních poměrů.117

Prezidentem zformulovaná politika prezentace Ruska v zahraničí se zaměřila také na 

posílení „image“ Ruska na Západě. Tato představa o sebe-prezentaci Ruska na mezinárodní 

scéně však byla  stále ovlivněna dlouhodobějšími pozicemi Ruska vůči Západu. Tato politika 

nebyla zcela přesvědčivá z důvodu nedostatečné komunikace, následkem čehož si Rusko

vysvětlovalo situaci  tak, že Západ není připraven  na silné a úspěšné Rusko  a snaží se jej 

destabilizovat.118 Ruská zahraničně-politická reprezentace často užívala argumenty, že 

Rusové potřebují disponovat podobnými nástroji prosazování zahraničně-politických zájmů 

jako západoevropské země potažmo USA. 

                                                
114) Rusko rozšířilo své exportní trhy, především v oblasti vojenské techniky. Dále v  listopadu 2006 Ruská 
Federace splatila dluh Pařížskému. klubu , stala se tak tedy čistým věřitelem, podepsala bilaterální  protokoly o 
zboží a službách  a splnila  tak jednu z nejobtížnějších podmínek  vstupu do WTO.
115 především díky růstu bohatství na ekonomické úrovni, a ve spojitosti s výskytem barevných revolucí o 
prostoru post sovětských zemí na politické úrovni.
116 skupina zemí rozvíjejících se ekonomik: Brazílie, Rusko, Indie, Čína 
117 Kritický projev Vladimira Putina naSt.Petersburg World Economic Forum v červnu 2007 
www.premier.gov.ru/eng/visits/world/6095/events/3221/  
118) Rusko neslo velmi nelibě Západní kritiku vůči jeho vnitropolitickým kauzám typu Politkovskaya či 
Litvinenko či nesmlouvavosti ruské energetické politiky anebo nedostatečné pozornosti lidským právům –
(kontroverzní zákony  o NGO´s  a extremismu, neschválení  protokolu č.14 k Evropské  úmluvě  o lidských 
právech atd) popřípadě jeho aktivitě na periferii Ruské federace. Rusko si chránilo svou koncepci “Suverénní 
demokracie “ a kritizovalo Západ  za používání  dvojích standardů vůči  Rusku a jeho spojencům.) X Kritika 
USA za  šíření vlivu v oblasti zemí SNS a CA. Varování ruské strany, že jednostranná  aktivita USA/Západu ve 
vojenské oblasti povede k přehodnocení  ruského zbrojního programu! viz. příkladem nedůvěry Ruska- opozice 
vůči protiraketové obraně  v EU –důraz na ohrožení ruské bezpečnosti.) IN:TIC CA, MZV CZ, 2006
Z tohoto důvodu se vládní administrativa snažila aktivně oddělovat vnitřní  témata od zahraničně-politických .
IN: Allison, R. Military factors in Russian F.P., in Malcolm et al International factors, pg 255
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Z toho důvodu byla nabourána důvěra mezi Ruskou federací a Západem. Viditelné to 

bylo v zahraniční politice Ruska již během období invaze do Iráku a pokračovalo v tomto 

duchu prakticky po celé druhé funkční období. Rusko postupně zaujalo obranné pozice při 

prosazování své politiky a praktická spolupráce se Západem se zúžila jen na nevyhnutelná 

témata typu boje proti terorismu (G8,OSN), či řešení mezinárodních konfliktů (RB OSN, ad 

hoc skupiny), neboť ačkoliv zastávalo postoj, že Západ je jeho ekonomickým konkurentem, 

v politických otázkách uznávalo, že je nutné hledat konsensus.119

Dalším problémem v úspěšnosti ruské komunikace se zahraničními partnery v rámci 

zahraniční politiky byla její silná vazba na osobní kontakty.120 Během dvou prezidentských 

období Putina v úřadu jsme byli svědky odchodu prorusky orientovaných Jacquese Chiracka, 

Gerharda Schrödera a následného příchodu na evropskou politickou scénu nových lídrů vůči 

Rusku poněkud zdrženlivějšího formátu: Nicolase Sarkozyho či Angely Merkelové.

Shrneme-li tedy hlavní změny v tendencích orientace ruské zahraniční politiky od 

období nástupu Vladimira Putina v roce 2000 do jeho odchodu v roce 2008, byli jsme svědky  

vývoje odrážejícího zhoršení klimatu mezinárodních vztahů, zaměřeného především na 

posílení vojensko-mocenských  bloků a obrany vlastních zájmů jednotlivých států. Posilování 

mezinárodního postavení Ruské federace za prezidentství Vladimíra Putina bylo umožněno 

následujícími skutečnostmi: markantní hospodářskou transformací a s tím související 

zvýšenou pozorností vládních kruhů věnovanou ekonomickým faktorům jako součásti národní 

síly,121 možností jaderného odstrašení, či stálým členstvím v RB OSN a z toho plynoucí  

účasti v ad hoc uskupeních  zaměřených na řešení mezinárodních konfliktů typu KLDR, Íránu 

či Blízkého východu.

Přestože tedy Rusko po většinu období Putinova prezidentství  těžilo z vysokých cen 

ropy, významné strukturální problémy přetrvávají. Ruská ekonomika je celkově stále 

nepružná a nekonkurenceschopná a na síle jí nepřidává ani nepříznivá demografická 

situace.122 Zdroje příjmů z vysokých cen energií, jak se ukázalo během hospodářské krize po 

invazi do Gruzie v letech 2008-09, nejsou samozřejmostí.  

Tedy postupně se rozvíjející ekonomická obnova, spory se Spojenými státy kvůli 

invazi do Iráku - to vše  vyústilo spíše ve změnu v taktice, nikoli v zásadní přehodnocení 

                                                
119 Tsygankov, A. P. (2006) Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity....str. 51-52
120 Rubinstein, A.Z – Petro, N.N. Russian Foreign policy...
121 Bobo, Lo Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy...str. 51-
122 Ererstadt, N.The Russian  Federation at the Dawn  of the Twenty-first century: Trapped  in a Demographic  
Straightjacket, (2004)  National Bureau of Asian Research (NBR) Analysis, 15.9.
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nějaké dlouhodobější vize. Pokud se jedná o vojenský potenciál: Rusko si může dovolit 

ohrozit menší sousední státy123 a vlastněním jaderného arzenálu si bude i nadále do určité 

míry schopno zajišťovat respekt Západních mocností i  Číny, avšak ani toto není zárukou 

„světlé“ budoucnosti  v dlouhodobém horizontu. Trvanlivost úspěchu ruské zahraniční 

politiky  bude určována  především schopností ruského vedení vyřešit své domácí problémy a 

zachovat svůj ekonomický potenciál, aby ostatní státy byly donuceny brát Rusko a jeho 

potřeby vážně.  

                                                
123 případ  Gruzínské republiky. 
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3.  RUSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA VŮČI ZEMÍM STŘEDNÍ ASIE  
V LETECH 2000-2008

V předešlých dvou kapitolách bylo hlavním cílem prostudování domácí politické a 

společenské situace v době nástupu prezidenta do úřadu  a také  zasazení ruské zahraniční 

politiky do širších souvislostí. Byly nastíněny historické  předpoklady i praktické limity pro 

výkon zahraniční politiky, v jejichž mantinelech se musel prezident Putin pohybovat. Teprve 

až po analytickém prozkoumání těchto skutečností, je možné přistoupit k samotnému aspektu 

výkonu ruské zahraniční politiky vůči regionu Střední Asie. 

Oblast Středoasijského regionu je charakteristická tím, že zájmy regionálních a 

mimoregionálních zemí se těsně prolínají jak v energetické oblasti, tak i ve sféře mezinárodní 

bezpečnosti. Proto byla oblast Střední Asie Moskvou především chápána jako pomyslná 

bojová zóna mezi tradičním hegemonem Ruskou federací a dalšími významnými mocenskými 

bloky, především Spojenými státy americkými, Evropou i čím dál tím více se angažující 

Čínou. 

Pokud je tedy v některém světovém regionu příměr k Brzezinského metafoře „Velké 

šachovnice“124 skutečně příhodný, pak tedy rozhodně v oblasti Střední Asie. 

3.1 Charakteristika zemí Střední Asie

Přes řadu odlišných historických, či kulturních vymezení125 oblasti Střední Asie 

definice Střední Asie v současné době zahrnuje území pěti bývalých států SSSR : Uzbecké 

SSR – dnešního Uzbekistánu,126 Kyrgyzské SSR- dnešního Kyrgystánu,127 Tádžické SSR –

dnešního Tádžikistánu,128 Turkmenské SSR- dnešního Turkmenistánu129 a v neposlední řadě 

geograficky nejrozsáhlejšího i geostrategicky nejvýznamnějšího - Kazachstánu130.  

O pozici potenciální regionální velmoci mohou svým významem usilovat zejména 

Uzbekistán a Kazachstán. Uzbekistán těží především ze své výhodné geopolitické polohy, 

                                                
124 Brzezinski, Z. . Grad Chessboar:American Primacy and its Geopolitical Imperatives (1997) Basic Books, 
Perseus Books Group, NY
125 V této práci se bude užívat definice Slavomíra Horáka, neboť existuje řada odlišných interpretací.  Dle jinak 
se vymezujících interpretací  například zahrnuje oblast Střední Asie i část Afghánistánu a okolí Sin T´iang, či 
kulturní vymezení Střední Asie je například dle definice UNESCO širší – má se jednat o oblast, kde je u 
místních národů patrná jejich historicko-kulturní sounáležitost. Podle UNESCO patří do Střední Asie Mongolsko 
(Vnitřní i Vnější, Sin-ťiang, středoasijské republiky bývalého Sovětského svazu, východní Írán, severní 
Afghánistán a severozápadní Indie. www.wikipedie.org
126 O‘zbekiston Respublikasy
127 Кыргыз Республикасы ;  Kyrgyz Respublikasy
128 Džumhúrí-ji Tódžíkistón
129 Türkmenistan-
130 Қазақстан Республикасы; Qazaqstan Respūblīkasy
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neboť sousedí se všemi ostatními státy regionu, a ačkoliv se na jeho území prozatím nenašly 

větší zásoby strategických surovin jako u některých sousedů,131 jeho strategická poloha je 

stěžejní pro jakýkoliv logistický tranzit z východu na západ. Také díky populaci (kolem 25 

milionů obyvatel) je ekonomický potenciál země  nejvyšší z celého regionu. Regionálním 

konkurentem Uzbekistánu je větší, avšak méně zalidněný Kazachstán, disponující značnými 

zásobami strategických surovin 132 a jiného nerostného bohatství. Tato postsovětská republika 

rovněž profituje ze své 6600 km dlouhé hranice s Ruskem jako hlavním strategickým 

partnerem Střední Asie. Z hlediska tranzitu její území získává na významu díky železničnímu 

spojení mezi Almatou a čínským Urumči.133

Značný význam a geopolitický zájem v oblasti požívá i Turkmenistán především díky 

svým zásobám zemního plynu a ropy jakož i  tranzitní poloze. Klíčovým spojem je železniční 

linka z Mašhadu přes Sarachs a Ašghabat  do Evropy, Íránu, Střední Asie i Číny. Tádžikistán

je v současné době jednou ze zón nestability kvůli své vnitropolitické situaci, v důsledku 

čehož je zde patrný vliv Moskvy v podobě rozmístění ruských pohraničních vojsk a 

motorizované brigády.134 Kyrgyzstán se dostal do zorného pole Ruska rovněž kvůli své 

nestabilní politické situaci135 a dále faktu, že zde začínají být patrné, i když zatím nijak 

výrazné, snahy o prosazování strategických zájmů Číny i USA.

Tyto nově vzniklé státy sdílejí muslimské náboženské dědictví (s výjimkou Tádžiků, 

kteří jsou íránského původu a mají společný Turkický etnické původ). Národnostní identity, 

ve významu jak jej vnímáme zde v Evropě, nejsou v této oblasti pevně zakořeněny, neboť od 

18.století byla tato obrovská oblast  nejprve pod správou carů a po nich Sovětů.136 Možná 

právě v důsledku „návyku“ na zahraniční nadvlády, to byly právě tyto středoasijské země, 

které se v referendu o rozpadu Sovětského svazu uspořádaného Borisem Jelcinem v roce 1991 

vyjádřily pro zachování svazu.137

Prostředí, v němž se nové zahraniční politiky těchto zemí vytvářely, bylo 

bezprecedentní, neboť v extrémně krátkém čase do postsovětského regionu pronikly nové 

dosud neznámé vlivy spojené s procesem globalizace, penetrací mezinárodního kapitálu, 

                                                
131 zásoby ropy jsou odhadovány na 1,2 mld. barelů a zemního plynu asi 3 mld. m3.
      In: http://www.slavomirhorak.euweb.cz/ca_geopolitika.htm
132 odhadované zásoby ropy 95 mld barelů a zemního plynu 4,0 mld. m3

.     http://www.slavomirhorak.euweb.cz/ca_geopolitika.htm
133 Ibidem
134 Allison, R. Strategic Reassertion in Russia’s CA Policy...277-293
135 dlouhodobě problematická politická situace vyvrcholila svržením vládnoucího režimu v dubnu tohoto roku. 
136 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..str.242
137 Allison,R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia
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pozvolného šíření nových technologií a informací.138 Na druhé straně  byl na postsovětské 

republiky vyvíjen tlak mezinárodního společenství k prosazovaní demokracie a  dodržování 

lidských práv. Tyto země musely tedy simultánně řešit nutnost nových ekonomických a 

společenských reforem, přičemž vykázaly velké rozdíly v tempu a stylu, jakým se vydaly na 

cestu  řešení těchto výzev,139 a zároveň musely čelit rostoucím mezinárodním problémům 

organizovaného zločinu, pašování drog, eskalaci doposud potlačovaných etnických napětí, 

ilegálnímu obchodu se zbraněmi, nekontrolovaným migračním vlnám a v neposlední řadě 

také politickému extremismu a terorismu.140

Mocenské vakuum následující po kolapsu sovětského režimu se stalo živnou půdou 

pro rozvoj nových místních politik ovlivněných jak náboženskými, tak kmenovými 

identitami.141 Proto nebylo divu, že tamější, nově se formulující elity soupeřící o moc, 

nevěděly, jak se v prostředí nově nabyté svobody orientovat a řada těchto zemí se ocitla ve 

stavu občanské války nebo v nich došlo k nástupu autoritářských režimů.142  

Dle odborníka na Střední Asii Slavomíra Horáka143 lze tedy celkově říci, že kromě 

faktoru ekonomické a politické slabosti, se kterým se potýkají všechny  země  regionu, vztahy 

států mezi sebou komplikují i osobní antagonizmy místních vládců a v neposlední řadě je zde 

také neustále přítomné ohrožení ze strany skupin extrémního islámu.

Právě tyto skutečnosti nutí prezidenty navazovat spolupráci s Ruskem v rámci 

regionálních integračních struktur a organizací, neboť ani jedna země regionu se při 

prosazování svých mocenských zájmů nemůže obejít bez spojenců z vnějšku a zároveň se 

zdá, že místní prezidenti nejsou schopni své zahraničně-politické ambice hospodářsky 

zvládnout.144 Tyto vnější hráče lze rozdělit na bezprostřední sousedy, jako jsou Čína, Írán, 

Rusko, Afghánistán a do určité míry také Turecko, a vzdálenější hráče, které představují 

zejména Spojené státy americké145. 

                                                
138 Donaldson, R. H. - Nogee, J. L. (2005) The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring 
Interests...
139 Ibidem str.168-169
140 Tsygankov, A. P. (2006) Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity.  Rowman & 
Littlefield pbk.
141 Peter J.S. Duncan, Russian Foreign Policy from El'tsin to Putin, Series on Russian and East European 
Studies, BASEES, Routledge, 2010
142

Tsygankov, A. P. (2006) Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity.  Rowman & 
Littlefield pbk.
143 Horák, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR, Karolinum, 2008
144http://www.slavomirhorak.euweb.cz/ca_geopolitika.htm
145 Ibidem
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3.2   Cíle ruské zahraniční politiky vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

Po pádu Sovětského svazu se oblast Společenství nezávislých států, potažmo oblast 

Střední Asie, stala v důsledku širšího procesu globalizace bojištěm na poli prosazování 

velmocenských strategických zájmů jak samotného Ruska, tak také Spojených států, 

evropských zemí  a i Číny.146

Rozšíření vlivu Západního společenství blíže k ruským hranicím  prostřednictvím 

procesu začlenění nově nezávislých středoevropských a východoevropských států do svých 

struktur v kombinaci s rozmístění amerických vojáků do oblasti bývalého sovětského 

prostoru a následné zintenzivnění boje o energii a infrastrukturu transportu strategických 

surovin, to vše   byly vývoje,  které musel ruský stát chtě, nechtě reflektovat.147

Především boj o vliv v bývalých sovětských republikách byl pro Moskvu 

nepříjemným překvapením, neboť považoval region v důsledku historických okolností  za 

svou exkluzivní zónu vlivu. 

Ačkoliv se nový ruský režim během 90. let ostentativně dožadoval tohoto nároku na 

exkluzivitu, v praxi se oblast Střední Asie nějakého zásadního dopadu ruského vlivu, ať už 

v podobě politické nebo ekonomické asistence, nedočkala.148 Navzdory oficiálním 

prohlášením prezidenta Jelcina o důležitosti  postsovětského  prostoru pro ruskou zahraniční 

politiku,149 většina období Jelcinovy vlády byla co se týkalo  řešení ruských  bezprostředních 

sousedů ve znamení větší ambice etablovat se jako hlavní mezinárodní hráč.150 Periferie 

Střední Asie byla ponechána jeho vlastnímu osudu, aby se Rusko mohlo soustředit  na  svůj 

cíl připojit se k zemím rozvinutého Západního světa  a dosáhnout  mezi nimi uznání. Až 

za ministra zahraničí Primakova došlo k postupnému obratu a Rusko v rámci svého 

protizápadně naladěného konceptu zahraniční politiky upřelo pozornost zpět 

k postsovětským regionům.151

Prezident Putin  se tedy musel potýkat s problémem, že po jeho předchůdci  Jelcinovi 

neexistovala žádná regionální strategie vůči oblasti Střední Asie,152 která by zahrnovala  

všechny ruské bezpečnostní, politické, energetické a ekonomické zájmy. Při absenci takové 
                                                
146 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
147

Allison, R. Strategic Reassertion in Russas CA Policy...277-93
148 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
149 Lo, B. (2003) Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy...
150Allison, R. The Military and Political Security Landscape in Russia and the South  in Russia, the Caucasus 
and Central Asia: The 21st century Security Environment, ed. Rajan Menon, Yuri E. Fedorov, and Ghia Nodia, 
Armonk, NY: ME Shape, 1999 
151  Gretsky, S.  CA&CC Press. http://www.ca-c.org/dataeng/GRETSKY.shtml
152 In Donaldson, R. H. - Nogee, J. L. (2005) The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring 
Interests...
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strategie bylo obtížné účinně prosazovat jakékoliv zájmy pomocí nástrojů, které mělo Rusko 

v té době k dispozici. Jak kupříkladu uvádí ve své monografii Vladimir Putin and the 

Evolution of Russian Foreign Policy politolog Bobo Lo, v dané situaci by bylo optimálním 

řešením pro Ruskou federaci prosazování v zemích SNS, především pak v oblasti Střední 

Asie, Disperse strategy:

„Tato strategie zahrnuje co nejširší možnou  fyzickou, ekonomickou a  politickou 

přítomnost v řadě strategicky, ekonomicky a jinak důležitých regionů s minimálními výdaji 

peněžních prostředků a úsilí, a která by zároveň udržovala na dobré úrovni vztahy 

s velmocemi.“153

Co se týkalo praktického výkonu  zahraniční politiky vůči regionu Střední Asie, ten  

byl udáván především dynamikami v rámci domácího prostředí. Silný geopolitický a 

strategický tah zahraniční politiky korespondoval s ruským nacionalistickým myšlením 

tehdejších vládnoucích elit, především z okruhu armády a prostředí vojenských a 

bezpečnostních složek, tzv. siloviků, jejichž zahraničně politický postoj  by se dal 

svou podobou přirovnat k jakési imperiální nostalgii.154 Další vlivnou skupinou usilující o 

prosazování svých zájmů byly velké ropné společnosti v čele s Gazpromem, Lukoilem a 

dalšími, které viděly středoasijské země jako lukrativní obchodní partnery. 

Boj o politický vliv rozličných lobby a různorodých složek politického spektra byl 

hlavní výzvou pro prezidenta Putina a jeho pragmatický přístup.155 Následkem této 

roztříštěnosti ruského vládnoucího spektra si prezident Putin uvědomoval, že bude nutné 

vytvořit podmínky pro lepší koordinaci a soudržnost při vytváření rozhodovacích struktur pro 

efektivnější výkon zahraniční politiky.156

Ruská zahraniční politika nebyla však limitována jen postojem domácích elit, tlaky 

energetických konglomerátů, či svou ekonomickou slabostí, ale také snahou svého nového 

vedení o udržení dobrých vztahů s velmocemi, především pak Spojenými státy, zeměmi 

Evropské unie,  případně  i s Čínou. Ruská  ochota hledat politické kompromisy  s vnějšími 

mocnosti  při řešení záležitostí uvnitř hranic postsovětského prostoru svědčila o důrazu, který 

                                                
153 Lo, B. (2003) Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy. Royal
154 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
155 Ibidem, str. 261
156 Allison,R. Allison,R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 186-
189



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

42

Moskva kladla na svoji snahu o dobré mocenské vztahy v rámci mezinárodního společenství, 

a zároveň o touze  po uznání ruské privilegované pozice v této oblasti.157

Přes tento vstřícný postoj vůči Západu, s příchodem nového lídra začala Moskva 

usilovně pracovat na znovuprosazení ruských pozic jako vedoucího elementu v prostoru 

postsovětských republik. Nejviditelnější změnou, kterou Putin vnesl do  ruské zahraniční 

politiky, bylo radikální zvýšení úrovně jeho  prezidentského aktivismu.158 Během  svého 

prvního roku v roli ruského prezidenta vykonal Vladimír  Putin  přes dva tucty zahraničních 

návštěv a většina z nich byla namířena právě do bývalých sovětských republik, oblasti 

označené novou administrativou oblastí prioritního zájmu.159 V rámci personálních opatření 

jmenoval prezident Putin Viktora Kalužného (exministra pro paliva a energie) náměstkem 

ministra se zvláštním pověřením pro záležitosti Kaspické a Středoasijské oblasti, čímž dal 

najevo, jak velmi důležitý  byl  region pro prezidentovy  nové zahraničně-politické  

iniciativy160.

Střední Asie byla označena za oblast víceúrovňového významu pro politiku Ruska.161  

Z ruského pohledu se jednalo o oblast prioritní z hlediska bezpečnosti a z hlediska 

ekonomických a politických zájmů. Nutno říci, že ruský zájem o pevné pozice v této oblasti  

byl již tradičně dlouhodobý, avšak během funkčního období Putinova předchůdce Jelcina 

ustoupil do pozadí na úkor spolupráce se Západním společenstvím. Ruský zájem o 

středoasijský region je podmíněn jak historicko-kulturními faktory,162 tak i tranzitním 

potenciálem. V současné době hlavní trasa tranzitu kaspické, respektive středoasijské ropy, 

vede přes ruské území a díky této situaci má Rusko dostatečnou nátlakovou „páku“ jak si 

udržet vliv na politiku států střední Asie. 163

Se začátkem nového milénia se dá hovořit o „nové fázi“ procesu zahraniční politiky 

v regionu Centrální Asie, která byla zapříčiněná zvýšením významu kaspických surovinových 

zdrojů ve světovém rozměru.164 Kombinace událostí, ke kterým došlo v krátké době po 

nástupu  prezidenta Putina do úřadu - především teroristické útoky 11.září a následné 

povýšení boje proti mezinárodnímu terorismu a náboženskému extremismu na hlavní priority 

                                                
157 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.245,
158 Sakwa, R. Putin: Russia’s choice.str.389-394.
159 Gretsky, S.  CA&CC Press . http://www.ca-c.org/dataeng/GRETSKY.shtml
160 Allison,R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 186-189
161 Herspring, R.Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain, Revised ed. Rowman and Littlefield, 2004.
162 Rusko je v různých formách správy  přítomné v regionu déle jak jedno a půl století. Společné soužití 
v jednom státě spojilo Rusko s dalšími při kaspickými republikami těsným historickými a kulturními pouty, což 
do značné míry předurčilo velkou váhu a vliv Ruska v Kaspické oblasti. 
163 Kaspijskij region posle 11 sentebrja. http://www.kisi.kz/old/Parts/KISS/images/books/02-12-
03Central_Asia5.html, otevřeno k 25.11.2008. 
164Allison,R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 187
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globální zahraničně-bezpečnostní agendy - měla enormní vliv na agendu Ruské federace vůči 

tomuto regionu.165

Následující dvě prezidentská období Vladimíra Putina byla i přes stále omezené 

finanční a ekonomické prostředky zřetelně ve znamení proaktivnější a efektivnější 

bezpečnostní a energetické politiky, než kdykoliv v minulosti. 166

Ruské zájmy a strategické cíle vytyčené Putinovou administrativou bychom dle profesora 
Roye Allisona mohli shrnout následovně167 :

1. Zajištění maximální účasti v mezinárodních bezpečnostních strukturách, které umožní 

zajistit stabilitu a předvídatelnost v regionu 

2. Spolupráce s regionálními státy a  s tím související zajištění  bezpečnosti svých hranic 

k  zavedení dlouhodobých opatření na budování „důvěry“.

3. Vytvoření politických a hospodářských vztahů se zeměmi v regionu, především 

v oblastech zabývajících se energetikou a high-technology sektorem (zejména s Čínou, 

Indií, Iránem). 

4. Zajištění  neomezených práv tranzitu přes země Střední Asie, za účelem udržování 

partnerských vztahů s výše zmíněnými zeměmi. 

5. Zajištění  fungování společného hospodářského prostoru se zeměmi  Střední Asie, 

který by do budoucna pomáhal ruské  hospodářské modernizaci.

6. Využití  geostrategického potenciálu regionu Střední Asie pro praktické vojenské 

potřeby 

7. Mezinárodní uznání vedoucí mocenské role Ruska v regionu

Putinova strategie vůči zemím Střední Asie byla tedy především v kontextu šíření a 

udržení ruského vlivu v regionu a ochrany ruských ekonomických a bezpečnostních zájmů.

Zahraničně-politickou strategii Ruské federace vůči regionu Střední Asie bychom 

mohli identifikovat ve dvojí rovině. Zaprvé se Putinova administrativa snažila prostřednictvím 

tvrdých vyjednávání prosazovat důslednější, konzistentnější strategii při budování politických 

a hospodářských vazeb mezi Ruskem a zeměmi Střední Asie, která umožňovala  Rusku 

                                                
165 Ibidem str.188
166 Herspring R. Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain, Revised ed. Rowman and Littlefield, 
2004...str.89
167 Allison, R. Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy...str.277-289
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dosažení širších geopolitických cílů,168přičemž prezidentu Putinovi napomáhala v prosazování 

jeho zahraničně-politických iniciativ i zlepšující se tendence domácí ekonomiky. 

Obecně byla Moskva ochotna využít závislosti států Střední Asie na Rusku  v oblasti 

energie a dopravy jako nástroje pro vyjednávání a zabezpečení výhodnějších bilaterálních  

vztahů .169

Značným problémem pro směrování  ekonomické zahraničně politické spolupráce se 

zdála  být, přes řadu pokusů, nepřítomnost dostatečně fungujících integračních struktur 

v regionu. Prezident Putin měl velmi rezervovaný postoj  k postsovětským  integračním 

strukturám jakými jsou Společenství nezávislých států170, či GUUAM, 171  proto raději 

preferoval Primakovův koncept zahraniční politiky, tzv. „Diferenciace“ neboli zachování 

integrace na různých úrovních v rámci mechanismu CIS.172 Multilaterální tělesa typu  již 

zmíněných CIS, GUUAMu, EEC, 173 či  Taškentské Kolektivní  Bezpečnostní Smlouvy 174

byly pro něj hodnotné jen v případě,  pokud poskytovaly  platformu k dalším bilaterálním 

vyjednáváním pro podporu ruských zájmů.175

Druhým aspektem ruské zahraniční politiky vůči regionu postsovětských zemí byla

propagace Ruské federace jako garanta stability v regionu.176 Putin kladl velmi okázale důraz 

na ruský zájem o budoucí vývoj v regionu, přičemž ho nikdy neopomněl dát do spojitosti s 

potenciální hrozbou nebezpečí islámského fundamentalismu a mezinárodního terorismu,177

díky čemu našel příznivé přijetí mezi vůdci středoasijských zemí. Například uzbecký  

                                                
168 Allison,R. (2008) Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 186-189
169 Sakwa, R. (4th ed. 2008) Russian Politics and Society. Routledge
170 SNS - Společenství nezávislých států rusky - Sodružestvo nězavisimych gosudarstv je organizací zahrnující 9 
z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko,.Tádžikistán, Uzbekistán a přidruženého člena republiku Turkmenistán.
171 GU(U)AM- toto politické uskupení dnes zahrnuje státy Moldvska, Ázerbájdžánu, Ukrajiny a Gruzie, do roku 
2005 byl členem také Uzbekistán, který v roce 2005 ovšem vystoupil.   
172

Allison,R (2008) Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 186-189
173 EEC- vytvoření Euroasian Economic Community (EEC) v říjnu 2000, bezvízová politika měla  demonstrovat 
ne členským státům  benefity členství v této  Moskvou dominované  integrační organizaci. ale i u toho mel své 
pochybnosti o funkčnosti a schopnosti redukovat celní bariéry . Lakonická poznámka  „A nyní budeme muset 
počkat a uvidíme co se stane“ I n: Donaldson, R. H. - Nogee, J. L. (2005) The Foreign Policy of Russia: 
Changing Systems, Enduring Interests 79 ).
174 Taškentská Bezpečnostní smlouva – zahrnuje členské státy Ruska, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, 
Kyrgystánu a Tádžikistánu
175 Ve svém projevu Prezident Putin opakoval koncept, že vztahy se zeměmi CIS-SNS  ne jako s organizací, ale 
se samostatnými  zeměmi  budou prioritou číslo jedna v jeho nadcházející agendě.Nezavismaia Gazeta,  
prosinec, 26, 2000.
176 Allison,R. (2008)Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia, Central Asia 
Survey, Vol.27, No.2,June 2008, str.185-198.
177 Ibidem, str.187
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prezident Karimov prohlásil: „klíčovým problémem, kterému region čelí, je bezpečnost, 

bezpečnost, bezpečnost a především blaho našich lidí.“178  

Ruský prezident se tedy během svého prezidentství snažil získat přízeň středoasijských  

lídrů přesvědčováním, že ruský stát je obecně na rozdíl od Západu více ochoten pomoci 

režimům Střední Asie v jejich problémech, neboť čelí problémům obdobným.179. 

Následkem takové demonstrace podpory  začali místní vládci vzhlížet ke Kremlu jako 

ke garantovi jejich bezpečnosti a Putinovi se dostalo během jeho prvního funkčního období 

potřebného pochopení pro nutnost boje proti islámskému extremizmu.

Na druhé straně si však Rusko bylo vědomo svých limitovaných finančních a  

fyzických zdrojů. Muselo si dávat pozor,  aby se nedostalo do pozice, kdy by se stala závislost  

vůdců těchto středoasijských států při prosazování jejich vlastních domácích politik  pro 

Rusko nepříjemným břemenem. Rusko se tedy muselo uchýlit  k jakémusi strategickému 

oportunismu, 180 od čehož se poté mohla v širší rovině odvíjet během následujících let 

prezidentova asertivní zahraniční politika ochrany bezpečnostních a strategických zájmů 

v regionu. 

3.3   Nástroje ruské zahraniční politiky vůči zemím Střední Asie

Nyní jsme tedy nastínili cíle, jichž se ruská zahraničně- politická reprezentace snažila 

ve středoasijském regionu dosáhnout. Po definování takovýchto národních zájmů a priorit 

zahraniční politiky, přichází na řadu strategická fáze vhodného výběru nejúčinnějších  

nástrojů, které má zahraničně - politická reprezentace pro prosazování národních cílů 

k dispozici. 

                                                
178 Pro uzbekistánského lídra se strach z islámského extremismu stal doslova posedlostí zvláště po neúspěšném 
pokusu o jeho život v Taškentu v roce 1999, rozmáhání se Talibánu  v uzbecky osídlené oblasti Mazar-E Sharif 
na jihu uzbek-afghánské hranice, či incident v témže roce,  kdy Islámské Hnutí Uzbekistánu zajali v 
Tádžikistánu dvě vesnice a vyzvala k vyhlášení Islámský Emirátu v údolí Fergana a svržení oficiálního režimu ) 
In Nogee Rubinstein 
179 Bobo Lo: The Long Sunset of Strategic partnership: Russia’s Evolving China Policy, International Affairs, 
80, 2004
180 “Strategic opportunism,” termín užit In: Mankoff. J Russian Foreign policy.The Return of a Great Power 
Politics..
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Instrumenty zahraniční politiky dělíme obecně na: 181

1. Vojenské (ty jsou především definovány státními vojenskými doktrínami)  

2. Politické resp. Diplomatické nástroje

3. Nástroje ekonomické. 

Na základě této typologie instrumentů, lze dělit nástroje zahraniční politiky Ruské 

federace vůči oblasti Střední Asie  na182:

1. “Hard”– mezi takové nástroje se dá zařadit nátlaková diplomacie, politika 

zastrašování , či  reálné užití vojenské síly.  

2. “Soft”-  v současnosti k tradičním diplomatickým a vojenským nástrojům  přibývají

také  nástroje hospodářské a ideové. Z tohoto důvodu lze mezi soft nástroje zařadit  

ekonomický vliv,  energetickou politiku, či politiku transportu strategických surovin.

Dále je soft nástroji míněna podpora přetrvávání kulturního a společenského vlivu v     

zemích Střední Asie, například prostřednictvím propagace ruského jazyka,183rusky 

hovořících médií, či periodik a konečně dalším instrumentem této kategorie k 

prosazování ruského vlivu v regionu byla i vízová politika184. 

3.3.1  Energetika jako nástroj ruského vlivu

Klíčovým faktorem ruského zájmu o regionální politiku mimo oblast bezpečnostní 

politiky je oblast energetické politiky. Ruská zahraničně-politická vize byla vedena 

přesvědčením, že nástroje měkké „soft“ formy hegemonie nad státy Střední Asie 

pravděpodobněji povedou ve střednědobém horizontu k větší  závislosti států na Moskvě v 

oblasti energetické politiky, než v oblasti politiky vojenské.185 Rusko vnímalo své zdroje   

ropy a plynu současně jako strategická aktiva i jako strategický nástroj.186 Hlavním nástrojem, 

                                                
181 Analýza zahraniční politiky www.kap.zcu.cz/opory/azp/azp_1_prednaska.ppt
182 Ibidem
183 Příkladem uvádím smazání Kyrgyzského dluhu za energii výměnou v návaznosti na jeho úsilí ustavit ruštinu 
druhým oficiálním jazykem v zemi.
184 Rusové užívali víza jako nástroj v oblasti zaměstnání a pohybu občanů post sovětských republik celkově na 
území Ruské federace- pracující ze zemí SA významnou službou pracovních sil v ruských pohraničních 
oblastech.
185 Allison,R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia…str. 186-189
186 Karayianni, M. Russia´s foreign policy for Central Asia passes through Energy agreements. Central Asia and 
the Caucasus, 2003, str. 90-96



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

47

který měla ruská strana k  dispozici při získávání koncese v širších jednáních se státy Střední 

Asie a Kaspického regionu, byla ruská monopolní kontrola nad systémem Transněstského  

plynovodu. Tato kontrola se projevila jako zásadní, neboť se jedná o systém tranzitu 

uhlovodíků a ty  jsou pro středoasijské státy otázkou jak národního, strategického i 

komerčního významu.187 Dalším nástrojem podpory ruského vlivu byla přítomnost státem 

ovládaného ruského monopolu Gazprom, kterému se podařilo v letech  Putinova prezidentství  

sjednat transakce pro dlouhodobé dodávky zemního plynu prostřednictvím potrubních 

systémů napojených  na ruskou infrastrukturu.188

Skutečnost, že se Rusko stalo hlavním dodavatelem ropy a plynu a zároveň 

provozovatelem transitní infrastruktury v zemích jako je Turkmenistán, či Kazachstán,  

umožňuje užít těchto strategických výhod jako prostředků k  prosazování vlastního 

politického a hospodářského vlivu v těchto zemích a zároveň to Rusům dovoluje omezit 

ostatním státům možnost  odříznutí Ruska od  regionálních transakcí.189

Boj o  kontrolu transportu energie prostřednictvím tzv. „potrubní diplomacie“  byl 

klíčovým  elementem ve snaze Moskvy  uplatnit svůj vliv jak na  státy Střední Asie, tak i v 

soutěži s  evropskými a americkými energetickými společnostmi. Tyto vztahy závislosti byly 

také využity k získání koncesí v obsáhlejších mezistátních jednáních mezi Ruskem a jeho 

sousedy, které pokrývají zahraniční a dokonce i vojenské otázky bezpečnosti, stejně tak jako 

zemní plyn190.

A tak zatímco se země EU snažily obejít Rusko prosazováním výstavby nových 

potrubních systémů, aby se tak nemusely stát obětí ve sporech Moskvy a jejích 

východoevropských partnerů a nedošlo k plynovým krizím, jakých jsme byli v uplynulých 

letech svědky  v případě Běloruska a v roce 2009 také Ukrajiny, o to více se Moskva  snažila  

„zašpuntovat“   středoasijskou energii do ruských potrubních systémů. 

Stupeň závislosti samotných středoasijských států na ruské transportní kapacitě se 

mírně liší. Zatímco se Kazachstánu podařilo rovnovážně balancovat  mezi nároky ruských, 

čínských a západních konkurentů podpisem více dohod,191Turkmenistán, který je nyní jedním 

                                                
187 Ibidem str. 90-96
188

www.oilandgaseurasia.com/
189 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
190 IN EU – Russia Relations. Other Issues. Energy, on-line text 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/russia/intro/index.htm#Other_Issues
191 Stulberg, A. N. Well Oiled Diplomacy: Strategic manipulation  and Russia’s  Energy Statecraft  in Eurasia  
Albany, NY State University of New York Press, 2007



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

48

z největších producentů zemního plynuje na světě, se ocitá na počátku Medvěděvova 

prezidentství  ve středu geopolitických hrátek  různých světových velmocí. 192

V Turkmenistánu prozatím Rusko disponuje monopolním postavením při užívání  

turkmenských plynovodů a současně ovládá jeho schopnost  exportovat do světa. Takováto 

skutečnost má přímé geopolitickými důsledky i na Ukrajinu a ostatní  evropské země, které 

jsou konečným odběratelem  Turkmenského plynu dodávaného přes ruské území.  193

Ačkoliv v současnosti tedy Rusko zůstává nejvýznamnějším hráčem na poli 

energetické politiky, rýsuje se  pro středoasijské státy do budoucna vidina, že se budou  moci 

poohlížet i jinde. Jako nejpravděpodobnější alternativa se jeví  především čínská velmoc,194

která by mohla být v budoucnu nejdůležitějším partnerem středoasijských států zajišťujícím 

jakýsi protipól dosavadního  ruského vlivu. 

Nutno však podotknout, že navzdory skutečnosti, že se asijským zemím otevírají nové 

možnosti spolupráce mimo Kreml,  případem válečného konfliktu v Gruzii bylo Moskvou 

záměrně, či neúmyslně demonstrováno okolnímu světu, že podobné místní konflikty mohou  

být  velkou komplikací pro úsilí světových velmocí v budování transportních systémů přes 

území Kavkazu, či Střední Asie. Zdůraznila se tak skutečnost, že angažovanost v regionu 

s sebou může nést politická a hospodářská rizika.195

3.3.2     Ostatní nástroje ruské zahraniční politiky

Rusko mělo  k dispozici pro podporu svých  zájmů i jiné instrumenty.  Ruská strana se

musela v rámci své zahraniční politiky snažit co nejefektivněji využít multilaterálních 

regionálních struktur.196 Komplikujícím faktorem výkonu této politiky je nedostatečná 

funkčnost integračních struktur v regionu Střední Asie, potažmo oblasti SNS.197 Proto se 

Rusko soustředilo především na spolupráci  s okolními  státy v rámci Euroasijské  

                                                
192 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics...str. 44-47.
193 Kimmage, D.  Turkmenistan the Achilles Heel  of European Energy  Security 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006 /06/d07bcab3-c72d-4eaa-a1eb-456b146c0_859.html  
194Nejviditelnější nárůst byl od počátku 2005, kdy se Čínská Národní Petrolejová firma rozhodla zakoupit 
majoritní  podíl  v největší ropné firmě v Kazachstánu  Petrokazachstán  vysoko nad tržní cenou.a o dva roky 
později v polovině roku 2007 také  Uzbekistán podepsal  smlouvu s Pekingem na  výstavbu nového ropovodu do 
Číny In: Bradsher,K - Pala, Ch. China Ups the Ante in Its Bid for oil, New York Times, 22.8. 2005. 
195Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics...str. 279 
196 EEC, Šanghajská Pětka, CIS Kolektivní bezpečnostní  Smlouva,  APEC  všechna tato  regionální uskupení 
jsou důležitou platformou  pro výkon zahraniční politiky v rámci regionu Střední Asie. 
197 Společenství nezávislých států (SNS) rusky - Sodružestvo nězavisimych gosudarstv je organizací zahrnující 9 
z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, 
Kyrgyzstán,Moldavsko, Rusko,.Tádžikistán, Uzbekistán a přidruženého člena republiku Turkmenistán.
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Ekonomické Komunity (EurAsEC),198 Šanghajské organizace spolupráce, 199 jedněch z mála 

institucí, které v oblasti jistým způsobem fungují.200

Dalšími  nástroji  byly : iniciování  a podpora  širší vojenské spolupráce201 se státy 

v regionu, demonstrované například vytvořením v listopadu  2001 v  Bišeku  Smlouvou o 

kolektivní bezpečnosti. Dále kontrola kaspického obchodu a cest energetického transportu202

za účelem sjednání se středoasijskými státy prioritního užití již existujících exportních 

infrastruktur, jimiž Rusko v regionu již disponuje. 

Dále aktivně podporovat ruské ropné a plynárenské společnosti a pomáhat jim získat 

maximální podíl v dostupných projektech203 a zároveň užít všech možných nástrojů 

k zablokování projektů zřizovaných z podnětu jiné velmoci204,  jejichž realizace nebude  

vnímána ve shodě s ruskými zájmy.

V neposlední řadě nástrojem podporujícím ruské zájmy by bylo vytvoření stabilní 

spolupráce se středoasijskými sousedy v dlouhodobém měřítku, aby bylo možné provádět 

diferencovanou politiku i  na úrovni kontaktů s významnými opozičními  vůdci, což by 

usnadnilo  ruské straně  situaci v  budoucnosti.205

                                                
198 EurAsEC - Euroasijská  Ekonomická Komunita (založena v Astaně 10.října 2000) ratifikována v  květnu 
2001,  EurAsEC byl formálně vytvořen po ratifikaci přístupové smlouvy všemi pěti členskými státy Běloruskem 
Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Ruskou federací a Tádžikistánem. Arménie, Moldávie a Ukrajina mají 
pozorovatelský status.
199 SCO -Šanghajská Organizace Spolupráce – organizace vznikla roku 2001 v čínské Šanghaji zahrnuje členské 
státy již dříve vznikléŠanghajské Pětky-  Ruskou Federaci, Kazachstán, Kyrgystán, Tádžikistán, Čínu  a 
připojivší se Uzbekistán.
200 Allison,R.Virtual regionalism, regional structure and regime security in Central Asia…str. 179-184

201 Pro detailnější analýzu Ruské zahraniční politiky v CIS, CA regionu viz. Brown,A.Contemporary Russian 
Politics: A Reader, Oxford University Press, 2001. str. 11-18
202 Ibidem, str.11-18
203

Sakwa, R. Russian Politics and Society…str. 264
204 Ibidem, str. 265-266
205 Allison, R. “Strategic Reassertion in Russia’s CA Policy...str.179-184
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3.4      Shrnutí ruské zahraniční politiky vůči zemím Střední Asie v letech   2000- 2008

Jaký  vývoj tedy přineslo osm let prezidentství Vladimira Putina v rámci zahraniční 

politiky vůči této oblasti? 

Cílem této závěrečné podkapitoly není vytvoření seznamu veškerých vojenských 

cvičení, která se v regionu odehrála v rámci „utužování strategických partnerství“ mezi 

Ruskem a sousedními státy, ani ne vytvoření detailní analýzy obsahu každého metru 

krychlového zemního plynu, který prošel ruskými ropovody. Cílem bude snaha o zachycení  

nejdůležitějších tendencí a klíčových  událostí, ke kterým došlo v oblasti Střední Asie a  které 

měly významný vliv na výkon ruské zahraniční politiky s přihlédnutím k širší perspektivě v 

rámci mezinárodních vztahů. 

Putinovo období v úřadu prezidenta bylo ve znamení graduálního úsilí o návrat  

důležitosti regionální politiky se středoasijskými sousedy do popředí ruské diplomacie. Jeho 

zájem o oblast Střední Asie byl zjevný ještě před jeho nástupem do úřadu prezidenta  v roli 

předsedy vlády za administrativy předchůdce Borise Jelcina. Již během svého premiérského 

působení učinil Putin řadu cest do oblasti Střední Asie za účelem podpisu bilaterálních 

ekonomických smluv a také za účelem vyvolání proruských nálad mezi tamějšími 

autoritativními vládci.206

V období před teroristickými útoky 11. září  byl zájem Moskvy o středoasijský region 

primárně veden touhou zabránit dalším újmám ruské prestiže a vlivu. Invaze Islámských 

militantů IHU 207 v Kyrgystánu  v létě roku 1999 byla důvodem a zároveň záminkou pro 

budoucího prezidenta Putina navýšit ruskou angažovanost v regionu. Ruské vedení  během 

následujících let usilovalo o upevnění svého vlivu především začleněním středoasijských států 

v regionálních Ruskem dominovaných multilaterálních strukturách a společnými vojenskými 

cvičeními. 208  

Situace se pro ruského vůdce změnila po událostech 11. září 2001. V rámci 

přeorientování ruské taktiky využila Putinova administrativa útoků k formulaci nového 

přístupu, kdy by role spojence Západní koalice poskytla Rusku  příležitost k dosažení 

                                                
206 Brown,A. Contemporary Russian politics.......str.37-39
207 Islámské Hnutí Uzbekistánu www.cdi.org/terrorism/imu.cfm
208 Allison, R. Strategic Reassertion in Russia’s CA Policy...str.179-184.
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velmocenského postavení. Spolupráce se Západem byla viděna jako prostředek k 

znovuzískání role  jednoho z předních pilířů mezinárodního řádu. 209

Prezident Putin uznal potřebu sdílet bezpečnostní odpovědnost v středoasijské oblasti,   

týkající se boje proti globálnímu terorismu a islámskému extremismu, se Západními státy.

  Slovy ruského politického teoretika Gleba Pavlovského : 

„ s vědomím, že konec čečenského konfliktu je v nedohlednu, Putin došel k závěru, že 

je lepší mít Američany v Uzbekistánu, než Talibán v Tatarstánu.“ 210

Velmocenské aspirace Ruska v regionu musely kromě postoje Západního společenství 

brát v potaz také  vnitřní vývoj na politických scénách samotných středoasijských států.  

Téměř dvě desetiletí samostatnosti umožnilo obyvatelům bývalého Sovětského svazu  

zvyknout si na výhody nezávislosti, včetně výhody schopnosti manévrování mezi soutěžícími 

nápadníky.211 Především  političtí představitelé  Uzbekistánu, Tádžikistánu a  Kyrgystánu  se 

rozhodli této šance využít a udělili  souhlas  k  americké vojenské přítomnosti na svém území, 

přičemž přirozeně očekávali v budoucnu z takového rozhodnutí politické i hospodářské 

výhody. 212

Putin tak v určitém smyslu musel reagovat na události mimo jeho kontrolu. 

Kategorickým odmítnutím americké přítomnosti v oblasti by riskoval  ztrátu veškerého vlivu, 

kterým Rusko až dosud  disponovalo, a za daných okolností se zdálo vhodnější učinit z této 

prekérní situace „z nouze ctnost“, 213 neboť si ruské vedení bylo dobře vědomo své vlastní 

zranitelnosti vůči islámskému  terorismu. Zároveň se však nechtěl vzdát svého odhodlání 

zajistit ruské privilegované společensko-hospodářské vazby a dominantní vojenskou 

přítomnost v regionu.214

Ruské rozhodnutí podpořit Západní alianci v boji proti teroru se zpočátku zdálo být  

dobrým kalkulem, neboť v krátkodobém horizontu byla aktivita Talibanu i Islámského 

Uzbekistánského hnutí díky americké intervenci do regionu dočasně ochromena.215

Zatěžkávací zkouška  ruské odhodlanosti stát v řadách aliance proti teroru přišla však  

již záhy. Americká intervence do Iráku, které Rusko vehementně oponovalo, neboť dle jeho 

                                                
209 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics.str. 267 
210 Gleb Pavlovsky RFE/RL report, 10.10. 2001 
211 Brown, A.Contemporary Russian Politics: A Reader, Oxford University Press, 2001. str. 11-18
212 Jonson, Vladimir Putin and Central Asia 70-71. 
213 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics.. 268 
214 Jackson, Nicole, J. Russian Foreign Policy and the CIS: theories, debates and actions. London, New York:
Routledge 2003, str. 73-78
215 Korutanov,S. “Russian-American partnership: a chance to open a new page” (2002) International affairs, 
Moscow. str.23



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

52

mínění ohrožovala ruskou bezpečnost a strategické zájmy, značně zkomplikovala plány 

Kremlu  využít strategického spojenectví se Západem jako odrazového můstku pro dosažení 

většího mezinárodního vlivu. 216

Fakticky čím dál tím citelnější americká přítomnost v asijském regionu představovala 

základní útok na ruskou velmocenskou image a ačkoliv se i nadále snažilo ruské vedení v řadě 

oblastí zachovat vztahy se Západními mocnostmi na kooperativní úrovni, atmosféra napjatých 

vztahů měla v následujících letech za následek zintenzivnění úsilí Kremlu zajistit své  vlastní 

zájmy a postavení v regionu za účelem s Američany „vyrovnat síly“217.

Nejvýraznějším příkladem byla výstavba letecké základny v Kyrgystánském Kantu v 

říjnu 2003, která se stala první vybudovanou ruskou základnou mimo území Ruské federace 

od rozpadu SSSR.218 Ruská výstavba základen v oblasti mimo jiné naznačovala, že vedle 

svého zájmu o udržení rovnováhy s  USA  a NATO, šlo ruské straně zároveň i o opatření proti 

případným pro-západním sympatizantům z řad geopolitických  konkurentů uvnitř států SA.219

Vzhledem ke sledu událostí, tj. pádu Talibánského režimu v Afghánistánu, 

zdecimování vedení Islámského Uzbekistánského hnutí americkými bombardéry, či zabití 

čečenských lídrů Aslana Maschadova a Šamila Basajeva, není až tak překvapivé, že se pocit 

ohrožení v myslích ruského vedení posunul od boje proti islámskému fundamentalismu spíše 

k obraně ruských širších geopolitických pozic.220

Rozdílným přístupem k válce proti teroru mezi Moskvou a Západem počali analytici 

vztahy mocností označovat termínem “negativní vzájemné závislosti”221, založené na již 

tradičně odlišných zájmech, které v dlouhodobém horizontu nutně musely převážit nad 

strategickým partnerstvím. 

Nerozhodnost ruského vedení, jaký postoj zaujmout  vůči Západním mocnostem 

operujícím v regionu, byla evidentní  po zbytek Putinova prezidentství.222 Na jedné straně 

                                                
216 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..str. 268
217 Přes rétoriku na oficiální úrovni, kde obě strany odmítly selhání modelu tradiční velmocenské rivality, faktory 
ruské neochoty a nezájmu spolupráce se strukturami NATO a  nadruhé straně  západního skepticismu k ruským 
ambicím na roli vedoucího hráče v rámci regionu SNS naprosto zamezily  konkrétní dlouhodobější spolupráci. 
218

Allison, R. “Strategic Reassertion in Russas Central Asia  Policy...str. 277-293
219Ibidem str.277-293

220 Pro detailnější analýzu Ruské zahraniční politiky v CIS/CA regionu viz. Contemporary Russian Politics: A 
Reader, ed. by Archie Brown. Oxford University Press, 2001.
221 “Negative mutual dependence”, In: Korutanov,S. “Russian-American partnership: a chance to open a new 
page” International affairs, Moscow, 2002, 48:3, str..23-39
222 Dannreuther, R.  Russia’s Eurasian Security policy; Geneve Center for Security  Policy, Ocassional paper 

Series, no.29, August 2000



Zahraniční politika Ruské federace za prezidentství Vladimira Putina vůči zemím Střední Asie v letech 2000-2008

53

oficiální místa v Kremlu  trvala na “dočasné” vojenské přítomnosti Spojených států v regionu, 

zároveň se však  obávala úplného ústupu amerických jednotek z regionu. Rusové by tak  totiž 

museli čelit potencionálnímu scénáři konfliktu islámského světa - ještě podníceného invazí do 

Iráku - sami, na což  by ovšem neměli jak prostředky, tak  dostatečné bezpečnostní struktury v 

oblasti. 223 Rostoucí vliv regionálního konkurenta Číny byl ruskému vedení také  nemilý, a tak 

doufalo, že americká přítomnost zabrání ještě větší penetraci  čínského vlivu a investic do 

postsovětského regionu. 224

Vůči šíření vlivu NATO se ruské vedení  stalo spíše defenzivním a kritickým, než 

spolupracujícím na aktivitách Partnerství pro mír. Kromě formátu malých pracovních 

konzultačních skupin k hodnocení teroristických hrozeb, nešíření jaderných zbraní, či 

specifických problematik regionálního islámského extremismu, šly cesty  politik  Kremlu, 

Bílého domu, Bruselu a popřípadě i Pekingu odlišnými směry prosazování svých vlastních 

strategických zájmů.225

Od řešení širších politických témat se tak  přesunula  pozornost Moskvy během 

druhého prezidentova období k budování silných hospodářských vazeb. Ruská diplomacie se 

během druhého Putinova funkčního období rozhodla nabrat razantnější dynamiku prosazovaní 

dlouhodobějších ekonomických a bezpečnostních projektů za účelem propagace ruské 

hegemonie v regionu. 226

Během následujících let Putinova prezidentství ruská diplomacie začala 

upřednostňovat význam hospodářských vztahů dokonce i na úkor  bezpečnostní spolupráce.227  

V obecnějším smyslu, následkem  menší pozornosti věnované hrozbě islámského extremismu, 

upřednostňovala ruská strana v Střední Asii užití  ekonomických prostředků k dosažení 

geopolitických cílů v aréně mezinárodních vztahů. 

Prezident se snažil využít různých bilaterálních a multilaterálních prostředků, přičemž 

měl k dispozici k zabezpečení regionální integrace pod moskevskou taktovkou přítomnost 

multilaterálních institucí, v nichž hrálo Rusko hlavní roli. Rusko se soustředilo na spolupráci 

v rámci platformy multilaterálních regionálních organizací, především Euroasijského 

hospodářského společenství EurAsECu. Ruské aktivity v rámci Šanghajské organizace pro 

                                                
223

Allison, R. Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia  Policy”(2004) International affairs 80, 2 March 
277-93.
224 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics. 271
225 Allison, R. Strategic Reassertation in Rs CA Policy....str. 277-93
226 jasně viditelným případem nevraživosti byl projev Vladimira Putina namířen proti unilaterálním postupům  
Západu . Vladimir Putin: “Vystuplenie I diskssiia na Miunkhenskoi konferentsii po voprosam politiki 
bezopasnosti”; 10.2.2007 www.kremlin.ru/text/appears/2007/02/118109.shtml.
227 Jackson, N. J. Russian Foreign Policy and the CIS: theories, debates and Actions. London, New York: 
Routledge 2003, str. 28-31.  
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spolupráci, jinak známé jako Šanghajská pětka, byly asi nejviditelnější, ovšem 

problematickou se jevila její nedostatečná institucionalizace– nedisponuje žádným vojenským 

potenciálem -  a i čínská přítomnost je  pro Rusy omezující v prosazování vlivu  nad 

regionálními sousedy228. 

O to většího vlivu se Rusku dostalo v bezpečnostní oblasti ustanovením dominantního 

postavení Moskvy v rámci regionální platformy Kolektivní bezpečnostní smlouvy CTSO -

jinak také Taškentské smlouvy - která byla některými  ruskými stratégy viděna  jako 

euroasijská protiváha  „Západního NATO“. Přestože byla CTSO považována  především za 

regionální organizaci, sloužila příležitostně prezidentovi k prosazování širší agendy.229 CSTO 

také deklarovala  zjevně proruský postoj v záležitostech gruzínsko-ruské roztržky  v roce 

2008. 

Na úrovni bilaterálních vztahů se Rusko uchýlilo k podpoře svého postavení mezi

státy SA jako ke způsobu zvýšení vlastního vlivu a zároveň způsobu omezení amerického a 

čínského vlivu. Během  Putinových let v úřadu vyplynul důraz na bilaterální vztahy jednak  ze 

stále více konkurenčních dynamik  v mezinárodní politice oblasti SA a také z ruského pocitu 

převahy nad postsovětským prostorem jako předpokladem pro zvýšení svého postavení ve 

světovém měřítku230. 

Nejdůležitějšími dynamikami, které měly vliv na úspěch, či neúspěch ruských 

bezpečnostních opatření a plánů na šíření svého vlivu, byly politické zájmy republik 

Kazachstánu a Uzbekistánu, které jakoby se přímo odvíjely na pozadí licitování Ruska a 

Ameriky o podporu jejich režimů v boji o strategický  vliv v regionu. Jak Astana, tak Taškent   

prováděly  pozoruhodně balancovanou politiku mezi těmito velmocemi.231

Kazachstán je pro Rusko klíčovým státem  jak na  vojensko– strategické úrovni, neboť 

plní roli nárazníku proti škodlivým vlivům ohrožujícím ruské jižní hranice, tak i díky  

přístupovým transportním cestám do nitra SA. V průběhu Putinovy vlády Kreml neúnavně 

propagoval ekonomickou integraci s Astanou a zároveň usiloval o její podporu ruských 

širších mezinárodních cílů.232 Moskva podepsala s kazašským vedením smlouvu přátelství a 

podpory v roce 2002, umožňující nárůst ruských investic do země výměnou za přístup 

k ruským baltickým potrubním systémům a účasti ruských firem v rozvoji kazašského 

                                                
228 Perovic,A.   From Disengagement to Active Economic Competition  str.71-72
229 Například se členové vyjadřovali k plánované výstavbě balistické štítové ochrany v ČR a Polsku, přičemž, 
jediná země, která mohla cítit ohrožení vlastního nukleárního potenciálu, bylo právě Rusko. 
230 Black, J.L. (2004) V.Putin and New World Order, Looking East looking West?...str.78-85
231 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics. str.272
232Perovic, A.   From Disengagement to Active Economic Competition str. 71-72
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energetického sektoru.233 Jako návdavek podpořil Kazachstán ruskou myšlenku projektu 

Jednotného hospodářského prostoru. 234 Co se týkalo bezpečnostní spolupráce, ruská a 

kazašská strana se dohodly na dlouhodobém pronájmu Baikonur kosmodromu a na tréninku 

ruských jednotek na kazašském území. 235 Na druhé straně ideologického spektra  přislíbilo 

kazažské vedení americké administrativě účast v alianci boje proti teroru a poskytlo 

americkým jednotkám za účelem výcviku kazašských jednotek přístup i užití vojenských 

zařízení na svém území. 236  

Přes tendenci kazašského vedení k prosazování linie neutrální, výhodné státní politiky,  

z prostudovaných materiálů vyplývá, že především v souvislosti se závislostí kazašské 

ekonomiky a i demografické perspektivy237, pokud nenastane nějaké mimořádné 

přehodnocení v jeho prioritách, bude na Moskvu pohlíženo jako na strategického partnera 

spíše než na Washington. 

Druhým zmíněným státem, který se z velké části podílel na velmocenských námluvách 

v regionu, byl populací nejpočetnější a největším vojenským potenciálem disponující 

Uzbekistán. Také Uzbekistán projevil po událostech 11. září 2001 zájem o spojenecký podíl v 

následné kampani globálního boje proti Talibánskému teroru výměnou za řadu 

bezpečnostních záruk přislíbených Bushovou administrativou.238 O rok později, v březnu 

2002, bylo dokonce mezi Uzbekistánem  a USA ustaveno Strategické partnerství.239

Ovšem i uzbecký vůdce Karimov usiloval o dvouvektorové partnerství s oběma  

velmocemi za účelem maximalizování výhod  k prosazování  flexibilní a nezávislé politiky.240   

Takovéto naděje měly však jen krátkého trvání. Následkem incidentu z roku 2005 v Andijánu, 

kde došlo k brutálnímu  potlačení opozičních demonstrantů, si vysloužil Karimovův režim 

drtivou kritiku ze strany Západního společenství. V reakci hodné autoritářského vůdce, 

Karimov v návaznosti na Západní kritiku prohlásil, že Západní mocnosti nemají žádné právo 

zasahovat do vnitřních záležitostí Uzbekistánu s  následnou žádostí, aby Američané do šesti 

měsíců opustili základnu v Karshi Khanabádu. 241 Bez možnosti opřít se o Spojené státy v 

                                                
233 Lukoil se stal nejvýznamějším zahraničním investorem v Kazachstánu In: Khidirbekughli,D. US Geostrategy 
in CA: A Kazach perspective, Comparative
234 www.rferl.org/content/article/1061714.html
235 Perovic,A From Disengagement...  str.69-70
236 Khidirbekughli,D. US Geostrategy in CA: A Kazach perspective, Comparative strategy, 2003,161-61. 
237 V severních částech Kazachstánu žije početná ruská diaspora. 
238 www.cacianalyst.org/?q=node/630   
239 www.cacianalyst.org/?q=node/630   
240 In: Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
241 www.rferl.org/content/article/1061718.html
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jeho boji proti islámskému extremismu,  nezbylo uzbeckému vůdci moc jiných možností, než 

manévrovat svou zemi zpět do partnerství s Ruskem. 

„Přes opatrnou povahu vzájemných vztahů z minulých let, Moskva  došla rychle k 

závěru, že by mohla využít po- Andižánského napětí mezi Taškentem a Washingtonem ke 

svému vlastnímu prospěchu.” 242  

Snažila se rychle upevnit své postavení dominantního vlivu  ještě tentýž rok . 

V listopadu 2005 Putin posvětil vznik Rusko-Uzbecké aliance - primárně za účelem uvolnění 

cesty pro větší obchodní a ekonomickou spolupráci mezi Moskvou a Taškentem 243 - a pozval 

Taškent, aby se připojil k množství Ruskem podporovaných organizací v Euroasii. Uzbekistán 

podepsal alianční bezpečnostní pakt ustanovující OSN jako arbitra jak regionálních konfliktů, 

tak i konfliktů globálnějšího rozsahu, a zároveň obsahující dodatek klauzule o vzájemné 

obraně. Hned následujícího ledna 2006 se stal členem EurAsEcu a Kolektivní bezpečnostní 

smlouvy.

Dalo by se tedy říci, že na rozdíl od sféry ekonomické spolupráce, kde hrála ruská 

strana aktivní až téměř zastřešující roli v regionu v propagaci svých zájmů, na politické úrovni 

se (přes teoretickou ochotu využít příznivých okolností k posílení svého vlastní postavení 

v regionu) Moskva  stala spíše jakýmsi nezúčastněným vnějším pozorovatelem, než aktivním 

iniciátorem změn rovnováhy moci.

Jistý nárůst ruského regionálního vlivu během druhého Putinova prezidentského 

období byl spíše výsledkem strategického oportunismu, než jakousi zjevnou touhou 

napadnout americké pozice.244

„Strategická linie Putinovy politiky se odehrávala ve scénáři posílení vlastní globální 

role v rámci regionu a- pokud možno-  partnerství se Spojenými státy.“245   

K uskutečnění takovýchto plánů  byl Rusům  příznivý také postupný samovolný vývoj 

směřující k ochlazení entusiasmu mezi středoasijskými lídry, kteří očekávali za svou 

spolupráci se Západem větší výhody a cítili se nedostatečně oceněni,246 anebo v případě 

Uzbekistánu nestáli o kritiku domácích poměrů.  

Ze zjištěných poznatků tedy vyplývá, že za období Vladimira Putina  se oblast Střední 

Asie stala klíčovým regionem pro ruské strategické zájmy ze dvou důvodů: zaprvé kvůli 

bezpečnostním otázkám ve spojitosti s islámským fundamentalismem a zadruhé kvůli 

                                                
242 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
243 www.rferl.org/content/article/1061714.html ze dne 15. listopadu. 2005
244 Dannreuther, R.  Russias Eurasian Security policy; Geneve Center for Security  Policy, Occasional paper 
Series, no.29, August 2000 
245 Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics.(2009) ..str.47-49.
246 EurasiaNet Eurasia Monitor 3.12.2002, http://eurasianet.org/departments/insight/articles/eav120302.shtml
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ekonomické spolupráci především v energetickém sektoru  a tranzitu strategických surovin. 

Ruská politická, hospodářská i bezpečnostní politika v rámci Společenství nezávislých 

států, potažmo zemí Střední Asie, zůstává do značné míry odrazovým můstkem v aspiracích  

Moskvy na pozici světové velmoci.

Moskva v letech Putinovy vlády nadále  usilovala o zachování svého vlivu v bývalém 

postsovětském prostoru s cílem zajistit si přístup k moři a práva tranzitu ruského plynu a ropy 

a také o ochranu práv rusky mluvících spoluobčanů, kteří se ocitli po rozpadu SSSR  mimo 

svou vlast. 247

Vzhledem k tomu, že vývoj po událostech 11. září 2001 ještě přidal na významu 

středoasijskému regionu jako místu složitých diplomatických bojů mezi Ruskem, jeho 

tradičním velmocenským rivalem USA, který se ocitl v politickém prostoru střední Asie 

v rámci  širší války proti teroru248 a konečně také i nově se probouzejícími regionálními 

soupeři Čínou a Indií, velmocenská soutěživost až řevnivost v prosazování národních zájmů 

zůstala důležitým prvkem zahraničně- politické strategie během obou prezidentských období 

Vladimíra Putina. 

Je ovšem nutno říci, že i když vyhlídky na plnohodnotné strategické partnerství 

Západního společenství  a Ruska v oblasti Střední Asie nejsou příliš reálné, Rusko i Západní 

státy stále nutí ke spolupráci společný zájem na boji proti celé řadě bezpečnostních hrozeb 

v oblasti. Navíc, přes veškeré spory, které způsobují, že se Rusko a okolní světové mocnosti 

nachází  ve středoasijském regionu  v postavení mocenských rivalů spíše než politických a 

hospodářských partnerů, otevřená politická, či dokonce vojenská konfrontace s vnějšími 

mocnostmi rozhodně není vývojem, o který by Rusko stálo  a který by byl v jeho prospěch. 

Z tohoto důvodu konfrontační zahraniční politika jako taková nikdy nebyla za prezidenta 

Putina uplatněna a se vší pravděpodobností nebude ani za jeho zástupce Medvěděva cílem 

ruské politiky vůči této oblasti.

Co však  nadále zůstává regionální prioritou Kremlu, je ochrana ruských strategických 

a ekonomických zájmů a udržení dominantního postavení Ruska, aby i nadále mohlo být 

vlivným  hráčem při  řešení tamních politických, ekonomických i vojenských záležitostí.  

Co se týče budoucnosti samotných režimů středoasijských států,  slibná vyhlídka 

na jejich možnou demokratizaci musí jít však ruku v ruce s poznáním, že demokracie jako 

prosperující státní zřízení nemůže dlouhodobě fungovat, pokud se k ní dojde jako k nějakému 

                                                
.247 Garnett, W.S. Europe’s Crossroads: Russia and the West in the new Borderlands, in The New Russian 
Foreign Policy, ed.  Michael Mandelbaum .New York: Council of Foreign Relations, 1998, str.7O
248 Jackson, N. J. (2003) Russian Foreign Policy and the CIS: theories, debates and actions...str.71-73
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náhodnému důsledku vývoje těchto společností. Také demokracie nesmí  být  chápána jako 

pouhý prostředek k instalaci pro-amerických či pro-západních režimů, jako vymezení se vůči 

ruskému vlivu.249 Musí být cílem a hodnotou sama o sobě.

Jen tak  mohou být vyhlídky na přátelské vztahy a úspěšnou spolupráci mezi Ruskem 

a Západními mocnostmi v prostoru Střední Asie   realizovány k  jejich prospěchu.

                                                
249 In: Mankoff, J. Russian Foreign policy.The Return of a Great Power Politics..44-47.
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Závěr 

Formování reálné zahraniční politiky bylo a je do značné míry dáno tím, jak sama země 

sebe definuje a kde vidí své místo ve světě. Předtím, než mohla být jakákoliv konzistentní 

zahraniční politika prezidentské administrativy založena na „národních zájmech“, musely 

ruské politické elity v první řadě dosáhnout minimálního konsensu o ustanovení ruské národní 

identity, státních priorit a směřování  země jako subjektu mezinárodních vztahů. 

Ruská zahraniční politika pod vedením prezidenta Putina usilovala především o utváření 

mezinárodního prostředí, které by bylo příznivé pro prosazování ruských hospodářských a 

politických zájmů. Zároveň také ruské vedení hledalo nástroje, které by usnadnily opětovné 

začlenění Ruské federace jako významného hráče do mezinárodního systému. 

Na počátku prvního funkčního období bylo prezidentovo počínání podřízeno domácím 

poměrům a vytvoření politického systému umožňujícího prezidentovi prosazovat svou 

agendu. Postupem času došlo k obratu směrem k asertivnější zahraniční politice. 

Co se týče ústřední studie této práce, zahraniční politika určovaná Vladimirem Putinem 

deklarovala po obě prezidentská období vztahy se státy SNS, potažmo Střední Asie jako jeden 

z nejdůležitějších a prioritních zájmů. Prezident zdůrazňoval především potřebu intenzivnější 

vojenské a bezpečnostní spolupráce v rámci regionu. Současně za jeden ze stěžejních směrů 

považoval pronikání ruských subjektů na perspektivní středoasijské trhy.

Základní otázkou této práce bylo, jaká tedy byla politika administrativy Vladimíra 

Putina vůči regionu Střední Asie. Zda vycházela z jakési konkrétní vize a na ní založené 

zahraničně-politické strategii, či se spíše odehrávala na pozadí vývojů globálního 

mezinárodního prostředí.

Výsledná analýza problematiky prokazuje, že základem Putinovy zahraniční politiky 

byla určitá vize a během dvou funkčních období (2000-2008) prezident Putin usiloval o 

vedení konzistentní zahraniční politiky. Ze zjištěných poznatků vyplývá, že za období 

Vladimira Putina  se oblast Střední Asie stala klíčovým regionem pro ruské strategické zájmy 

a to ze dvou důvodů: zaprvé kvůli bezpečnostním otázkám ve spojitosti s islámským 

fundamentalismem a zadruhé kvůli ekonomické spolupráci především v energetickém sektoru 

a tranzitu strategických surovin. Tato snaha o aktivní zahraniční politiku Ruska vůči regionu 

Střední Asie je podmíněná již historicky i povahou ruského velmocenského pojetí a  

tradičního myšlení ruských elit. Jejich oficiální i neoficiální rétorika a uvažování o oblasti 

Střední Asie jako jejich zóně vlivu je patrná již v minulosti. 
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Strategický význam regionu Střední Asie je demonstrován například i v dílech 

klasických autorů, jakými jsou Zbigniew Brzezinski, v jehož díle The Grand Chessboard: 

American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) se definuje oblast Eurasie jako 

geostrategický „hotspot“, či Halford MacKinder250 s jeho geopolitickým termínem referujícím 

o Střední Asii jako o „Heartlandu“. Politolog Saul Bernard Cohen251 ve své knize 

Geopolitics:The Geography of International relations (2009) razí tezi, že stejně tak, jako

považovaly Spojené státy americké Karibskou oblast za svůj „geopoliticky strategický  zadní 

dvorek, “ ruské vedení  v tomto smyslu uvažovalo o oblasti Střední Asie.

Z tohoto důvodu je možné říci, že i když se Vladimir Putin svým vlastním 

pragmatickým pojetím snažil prosazovat svou agendu, celkově vycházel z historické vize,  jen 

oděné v modernějším kabátě vhodném pro současné potřeby Ruska.  O tom svědčí i fakt, že 

se i v rámci jeho administrativy mohlo vyskytovat myšlení, jaké propaguje nacionalisticky 

smýšlející „geopolitik“ z Putinova okolí Aleksandr Dugin.252

Současně ovšem nutno dodat, že praktický výkon ruské politiky pod Putinovým  

vedením byl ovlivňován i vnějšími faktory. Jednalo se o  konstelaci zájmů a aspirací ostatních 

velmocí v regionu, především Spojených států amerických, a také posunů národních priorit,  

či pocitu ohrožení samotných středoasijských států. 

Do jisté míry svou roli hrálo i Putinovo vlastní vyhodnocení reálných ruských 

schopností a potřeby momentálního širšího mezinárodního partnerství. 

Z celkové analýzy zkoumané problematiky tedy vyplývá, že zahraničně-politická pozice 

Ruska v oblasti Střední Asie byla v zásadě vedena snahou Putinovy administrativy o 

dodržování souvislé zahraniční politiky z hlediska principů (především snahou o velmocenský 

statut a prosazování národních zájmů v oblasti), avšak z hlediska užití nástrojů se Putinovo 

politické jednání měnilo v důsledku globálního kontextu. To ostatně odpovídalo jeho pojetí 

„konceptu strategického plánování.“

Z hlediska celkového hodnocení postavení Ruské federace v mezinárodním kontextu je 

úspěšnost ruské zahraniční politiky během osmi let prezidenta Putina v úřadu ovšem sporná. 

Konec Putinova prezidentství byl totiž ve znamení ochlazení počátečního optimizmu. 

                                                
250termín byl autorem použit v článku  “The Geographical Pivot of History”, na podporu jeho Heartland Theory 
více viz http://en.wikipedia.org/wiki/Heartland_Theory
251Cohen,B.S. Geopolitics:The Geography of International relations,(2009) Rowman &Littlefield

252 Další Duginova díla : Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii (1997),  Metafizika blagoi 

vesti: Pravoslavnyi ezoterizm,(1996) Misterii Evrazii, (1996), Conspirology (1998)
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Dokonce se dá říci, že došlo ke zhroucení širší aliance boje proti světovému teroru v důsledku 

ruského dojmu, že ho Západ nepřijímá za jeho vlastních podmínek a odmítá respektovat

ruské specifické potřeby. Současně i Západ začal být postupně nedůvěřivý k ruské snaze

rapidně zvýšit vlastní sebevědomí, především díky rostoucí hospodářské a energetické síle. 

Práce tedy do jisté míry potvrdila tezi Richarda Sakwy:

„Velikost, umístění a historie Ruska nutně vytváří mnohostranné, ne-li přímo 

rozporuplné zahraniční politiky.“ 253  

Úspěch, či neúspěch Vladimira Putina jako státníka závisí  z velké části na světle, ve 

kterém je viděn ruskými mocenskými vrstvami a ruským lidem. Bude hodnocen dle kritérií, 

zda se mu podařilo obnovit ruský velkomocenský status a zda dostál vytyčeným národním 

cílům a zájmům. A to jak v rámci postsovětského prostoru, tak i v celosvětovém měřítku. 

Jeho nástupce Medvěděv bude souzen obdobně.

                                                
253

Sakwa, R. (2008)Russian Politics and Society...str.365
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Resumé 

Závěrem lze konstatovat, že v rámci ruské zahraniční politiky v letech 2000-2008 

usiloval prezident Vladimir Putin především o upevnění ruského mocenského statutu  a jeho 

prioritou bylo také pozvednutí  ruské ekonomické a vojenské úrovně tak, aby Ruská federace 

mohla konkurovat ostatním velmocem  světového společenství.    

Prezident Putin nemohl navázat na žádnou jasně definovanou regionální strategii 

zahraniční politiky pro oblast Střední Asie. Z tohoto důvodu se musel snažit využít 

veškerých strategických nástrojů, které měl k dispozici (energetickou politiku, či šíření 

ruského vlivu v regionu prostřednictvím multilaterálních organizací s rozhodujícím ruským 

postavením). 

Putinova zahraniční politika vůči této oblasti byla tedy formována především snahou 

o ochranu ruských ekonomických a bezpečnostních zájmů a o udržení politického, 

hospodářského a vojenského dominantního postavení.

Současně tato práce upozorňuje, že přes jistý nárůst ruského vlivu během Putinova 

prezidentského období v letech 2000-2008, musela Moskva čelit i politickým a 

hospodářským změnám mimo rámec jejího vlivu. Příčinou těchto změn byly posuny 

v prioritách a strategických zájmech ostatních zemí v regionu Střední Asie i zemí mimo něj, 

zvláště Spojených států a Číny. 
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Summary

In a summary, the findings of thesis concludes, that President Vladimir Putin in the 

context of Russian foreign policy in 2000-2008 sought in particular to strengthen Russia’s 

superpower status and its priority was to boost the Russian economic and military levels in 

order to keep the Russian federation competitive with other superpowers of the world 

community. 

President Putin has faced problem of the lack of a clear regional strategy towards the 

region of Central Asia that would include Russia’s security, political, energy and economic 

interests. For this reason he had to try to take advantage of all the strategic tools, whether 

through energy policy or the spread of Russian influence in the region through multilateral 

organizations. 

From the Russian point of view the Central Asia area was a priority one, due to two 

key factors: security issues and economic cooperation, especially in the energy sector and 

transit of strategic raw materials.

Putin’s foreign policy towards Central Asia countries was therefore primarily shaped 

by efforts to protect Russia’s economic and security interests and maintain the political, 

economic and military dominance.

However, in parallel the conduct of research concludes, that despite a certain increase 

in Russian influence during Putin’s presidency in 2000-2008 took place, Moscow had to 

face political and economic developments outside of the realms of its influence.  These shift 

were caused primarily due to shifts in priorities and strategic interests of other countries -

both regional Central Asian countries as well as players from outside the United States in 

particular. For this reason it is difficult to anticipate future developments.
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Přílohové Mapy :

Zdroj: www.wordnet.princeton.edu/perl/webwn.

http://www.wordnet.princeton.edu/perl/webwn
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Tabulka  Centrální Asie 

  
         

Stát                           Rozloha/km²     Hlavní město      Populace        GDP, US$, bn                    Představitel státu 

Kazachstán               2,717,000          Astana         15,233,244              52,6                        Nursultan Nazarbaev

Kyrgystán                 198, 500            Bishkek          5,213,898                2,2                (momentálne fce neobsazena)                        

Tádžikistán               143,100           Dušanbe          7,320,815                2,1                          Emómalí-ji Rahmón

Turkmenistán           488,100          Ašchabad          5,042,920              16,2          Gurbanguli Berdymuhamedov

Uzbekistán               447,400              Taškent         27,703,134             10,8                                  Islam Karimov                 

Zdroj: Russia Profile, vol. 4, no. 4, last update May 2007, pp 20-21. 

Vlajky zemí Střední Asie  

                Uzbekistán 

              Kazachstán 

               Turkmenistán

                 Kyrgystán 

                Tádžikistán

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Flag_of_Uzbekistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Flag_of_Kazakhstan.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Turkmenistan.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Kyrgyzstan.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Tajikistan.svg
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