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Abstrakt  

Za téma diplomové práce byla zvolena teoretická analýza geopolitického postavení Ruska. 

Primárním cílem bylo zhodnocení současné geopolitiky Ruské federace po rozpadu SSSR a nástin 

jejího budoucího vývoje. Práce se snaží odpovědět na několik základních otázek. Jaká je současná 

geopolitická situace v Rusku, jaký směrem se vyvíjí, vztahy s kterými aktéry jsou pro Rusko 

klíčové v geopolitickém kontextu a zda můžeme deklarovat výrazný posun k nějakému směru. 

Práce je členěna do několika hlavních částí. Po úvodu následuje teoretické uchopení hlavních pojmů 

a hlavních aktérů zabývajících se geopolitikou. Další dvě části jsou analytické, zabývající se 

vztahem Ruska ke klíčovým aktérům jako jsou USA a NATO, EU, Čína, blízké sousedství Střední 

Asie a Zakavkazsko a geopolitikou ropy a zemního plynu. Poslední je praktická část, ve které se 

získané informace z předešlých částí aplikují do konkrétních příkladů v ruské zahraniční politice. 

 

Klíčová slova: geopolitika, Rusko, eurasijství, zahraniční politika, USA, EU, Čína, Střední Asie, 

NATO, energetická politika, ropa, zemní plyn 

 
Abstract  

As the diploma´s thesis it was chosen the theoretical analysis of the geopolitical position of Russia. 

The primary objective of this study is the evaluation of current geopolitics of the Russian 

Federation after the collapse of Soviet Union and outlines its future development. This work tries to 

answer a few basic questions. What is the current geopolitical situation in Russia, in what direction 

it develops, and whether we can declare a major shift to any direction. The work is divided into 

several main parts. Introduction is followed by a theoretical grasp of key concepts and the main 

actors involved in geopolitics. The other two parts contain an analysis of the relationship of Russia 

to key actors such as the US and NATO, the EU, China, the near neighborhood in Central Asia and 

the Transcaucasia and geopolitics of oil and natural gas. The last is practical part, in which the 

information from the previous sections are applied to specific examples in Russian foreign policy. 

 

Keywords: Geopolitics, Russia, eurasianism, foreign policy, the US, the EU, China, Central 

Assia, NATO, energy policy, oil, natural gas
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1. ÚVOD 
 

Rozpad Sovětského svazu představoval geopolitickou změnu globálního významu, 

nejen proto, že se týkal obligátní šestiny světa, ale zejména proto, že znamenal vytvoření 

15, více či méně nezávislých nástupnických států v čele s oslabeným Ruskem – podle 

některých autorů prostor potenciální spolupráce Západu a Východu – most mezi Evropou a 

Asií, podle jiných autorů obrovský prostor nestability (Mearsheimer, 1993). 

 Ruská federace prodělala rozpadem SSSR obrovskou geopolitickou změnu, což 

ovlivnilo významnou část světa. Vývoj současného Ruska, jeho politiky a geopolitického 

směřování a jeho postoje jsou důležité už jen z toho důvodu, že Rusko je nejvýznamnější 

euroasijská velmoc sousedící se všemi hlavními světovými civilizačními centry. Vývoj a 

proměny Ruska, jak po stránce politické tak i civilizační a mocenské mají vliv na mocenské 

uspořádání v Eurasii a ovlivňují vztahy okolního světa k Rusku. Samotná sebedefinice 

Ruska po rozpadu SSSR není zdaleka jednoznačná, protože existují různé názory a 

myšlenkové koncepty na definici ruské identity. Některé skupiny by si přáli obnovu 

velmocenského postavení v rozsahu SSSR a znovu získat ztracené území, které mu kdysi 

patřilo. Jiní jsou zase toho názoru, že by se Rusko mělo profilovat více směrem do Evropy, 

a to zejména spoluprací v ekonomické oblasti. V neposlední řadě se objevují názory, že by 

bylo nejvýhodnější vytvářet strategická společenství s Iránem, Indií nebo Japonskem. Síla 

Ruska pramení z velkého bohatství nerostných zdrojů, přičemž je velká část Evropy závislá 

na dodávkách ruské ropy a zemního plynu.  

Toto téma jsem si zvolila zejména kvůli snaze nalézt cestu k pochopení současné 

situace v Rusku a objasnit chování Ruska na mezinárodní scéně a orientaci jeho zahraniční 

politiky. Zajímalo mě, jestli Rusko pokračuje v trendu své zahraniční politiky z dob SSSR, 

či nikoliv.  
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1.1 Cíle diplomové práce 
 

Hlavním cílem práce je zhodnocení současné geopolitiky Ruské federace po 

rozpadu SSSR a nástin jejího budoucího vývoje prostřednictvím analýzy – srovnání 

teoretických přístupů a tradičních přístupů a praktické zahraniční politiky Ruské federace 

v posledních dvaceti letech. Základní východiska či teze práce představuje přesvědčení, že 

geopolitika velmocí, tedy i Ruska, stejně jako předtím Sovětského svazu se zásadně 

nemění, zůstává dlouhodobě zaměřená na stejné cíle. Tento předpoklad se opírá o 

setrvačnost myšlení, tradičního geopolitického uvažování i praktické geopolitiky – 

zahraniční politiky a podporuje jej také neustálé recyklování tradičních geopolitických 

konceptů – od McKindera a Haushofera, přes Spykmana a Cohena (za studené války), po 

Modelski, Cohena (po studené válce) i Huntingtona.   

 

1.2 Struktura práce 
 

Diplomová práce je členěna do několika samostatných částí. Nejprve definuji hlavní 

cíl a dílčí cíle práce, na základě čeho budou odvozeny výzkumní otázky. Dále bude 

uvedena použitá metodologie této práce a výběr literatury na toto téma. 

V první části se věnuji tematickému uchopení práce. Snažím se o objasnění pojmů 

souvisejících s geopolitikou. Stručně se zmíním o nejdůležitějších pojmech, jménech a 

vývojových trendech geopolitiky. Samostatnou podkapitolu bude geopolitické smýšlení 

v podání nejvýznamnějších ruských autorů, kteří měli a mají největší vliv na politické 

směrování státu. 

Druhá část (kap. 3 a 4) je obsahově nejrozsáhlejší a zabývá se samotnou analýzou 

vztahů Ruska a nejvýznamnějších klíčových faktorů, jako jsou USA a NATO, EU, Čína a 

blízké sousedství Střední Asie, přičemž v části zabývající se vztahem k EU bude významná 

kapitola zabývající se energetickou bezpečností a zásobování Evropy ruskou ropou a 

zemním plynem. 
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Poslední praktická část využívá získané informace z předešlých částí a aplikuje je 

do konkrétních příkladů v ruské zahraniční politice, a to konkrétně přehledem hlasování 

Ruska v Radě bezpečnosti OSN, zahraničních cest a návštěv nejvyšších ruských 

představitelů, účasti Ruska na summitech a členstvím Ruska v mezinárodních organizacích. 

 

1.3 Výzkumné otázky 
 

 Základní otázkou je, zda a jak se proměnila geopolitika a zahraniční politika Ruska 

po konci studené války a rozpadu Sovětského svazu a sovětského bloku.  

 Níže uvedené výzkumné otázky jsou zaměřené na pochopení současné geopolitické 

situace v Rusku a na objasnění chování Ruska na mezinárodní scéně. 

• Jaká je současná geopolitická situace v Rusku? Jak je vnímána v rámci 

proměňujícího se nového geopolitického systému a jak je vnímána samotným 

Ruskem, resp. jeho vedoucímu představiteli? 

• Které cíle a teritoria jsou pro Rusko klíčové? 

• Jaké jsou hlavní determinanty jeho geopolitických aktivit – energetické nosiče a 

vojenská síla? 

• Jak se geopolitické aktivity Ruska projevují? 

• Lze dokumentovat nějaký výraznější posun (změnu) a v jakém ohledu a směru? 

• Nakolik se proklamované teze a cíle ruské geopolitiky v realitě naplňují? 

 

Z uvedených otázek vyplývají následující hypotézy: 

H1 Základní cíle ruského geopolitického snažení se v průběhu dekád příliš nemění 

H2 V ruské zahraniční politice a geopolitice stále dominuje tradiční vnímání geopoliticky 

rozděleného světa – světa soupeřících mocností   

H3 Prioritním cílem ruské geopolitiky je kontrola nad blízkým zahraničím 
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1.4 Metodologie 
 

Tahle práce, resp. její teoretická část, byla vypracována na základě rešerše odborné 

literatury a analýzy dokumentů, které byly vydány na toto téma. Při práci zejména na 

samotné analýze a na poslední části bylo nevyhnutné selektovat z množství různých zdrojů 

a literatury, co z toho bude použito pro tuto práci, jelikož ne všechna literatura o dané 

problematice se ukázala jako vhodná. V práci jsou použité zdroje z mnoha statistických 

oficiálních statistických databází. V poslední části o zahraniční politice bylo poněkud 

obtížné sehnat relevantní oficiální data z ruských stránek, což tuto část obsahově 

zredukovalo. Některé oficiální stránky bohužel jsou jenom v ruštině, nebo pokud i jsou 

přeloženy do angličtiny, nejsou příliš aktualizovány, nebo v nich zásadní data chybí. Proto 

data, která se týkala integrace Ruska do mezinárodních struktur, jsem se spíš snažila hledat 

na mezinárodních stránkách. V části o geopolitice ropy a zemního plynu jsem využila 

ekonometrii, při vytvoření regresní přímky. V poslední části využívám analýzu 

statistických dat, např. při vytváření přehledu hlasování, zahraničních cest a návštěv. 
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2. TEORETICKÁ KONCEPCE GEOPOLITIKY 
 

V celé mé práci se často operuje se slovem geopolitika, proto bychom si nejdříve měli 

ve zkratce zaměřit na vysvětlení tohoto polysémanticky chápaného pojmu a všech 

důležitých kontextů a jmen s ní spojených. 

Pojem geopolitika se vyčlenil z politické geografie, které dal základy Friedrich Ratzel 

ve svém díle Politische Geographie (1897). Ratzel byl tvůrcem zajímavých myšlenek, 

např. tvrdil, že války jsou přirozenou nutností k řešení hraničních sporů, protože hranice 

jsou překážkou v organickém rozvoji státu. Také se stal tvůrcem koncepce Lebensraum, 

když tvrdil, že stát, který se chce stát opravdovou velmocí, musí získat teritorium 

v minimálním rozsahu 5 milionů m2 (Volner, 2012). První, kdo tento nový pojem definoval, 

byl Rudolf Kjellén v roce 1916 ve svém díle Staaten som Lifsform jako určitou syntézu 

geografického determinismu a sociálního darwinismu, neboli pokus o analýzu chování státu 

v mezinárodním systému na základě jeho geografické pozice a případně i geografické 

vybavenosti v nejširším slova smyslu. Rozdíl mezi geopolitikou a politickou geografií je 

podle Mauleho ten, že geopolitika se zabývá prostorovými požadavky států, zatímco 

politická geografie zkoumá pouze geografické podmínky jejich politické aktivity. Nicméně 

jen málo pojmů v politické geografii je tak různě vykládáno a interpretováno jako právě 

geopolitika. Například geopolitika v poválečném období v Německu sloužila jako 

„vědecký“ základ nacistické expanze a v zápětí byla v poválečném období odsouzena jako 

pseudověda a nástroj imperialistické politiky.  Někteří autoři se dokonce domnívají, že 

geopolitika by neměla být považována za vědu (Tomeš, 2000). Geopolitika je podle Kosta 

(1988) vnímána jako: 1. geografická politická věda; 2. aplikovaná politická geografie; 3. 

světová politika; 4. mocenská politika (machtpolitik); 5. geograficky podložené politické 

prognózování; 6. obor vzdělávání; 7. aktivní studium politických procesů v prostoru; 8. 

světonázor a ideologie; 9. činnost státu v prostoru; 10. nástroj vymezování hranice potřeb; 

11. interdisciplinární sociální věda; 12. nástroj geografického studia vývoje politických 

forem; 13. geografický materialismus. Avšak polemika jestli je geopolitika věda, či nikoli, 

není předmětem této práce. Každopádně můžeme říct, že není klasickou vědní disciplínou 

jasným statusem, předmětem studia, metodami…, ale představuje spíš způsob myšlení o 

mezinárodně politických jevech (Kofroň, 2012). Hlavním předmětem studia jsou jevy 
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probíhající na mezistátní úrovni, přičemž jevy probíhajícími uvnitř státu se zabývají 

přednostně jiné disciplíny, jako politická geografie, samospráva, sociologie a jiné. 

 

Tab. 1: Vývojová stádia geopolitiky 

Imperialistická geopolitika Soupeření koloniálních mocností 

Geopolitika studené války Soupeření USA a SSSR 

Geopolitika nového systému Hegemonie vítězné supervelmoci a idejí 

liberalismu, hledání nové stability 

Environmentální geopolitika  

 

 

 

Zdroj: Tomeš, 2000 

 

Tab. 2: Vývojově ideová geopolitika 

Civilizační (koloniální) geopolitika Šíření evropské civilizace a křesťanství 

Přirozená, deterministická geopolitika Ratzle, Kjellén, Haushofer 

Ideologická geopolitika Studená válka, konfrontace přístupů 

Geopolitika rozšíření Stále intenzivnější spolupráce a integrace států 

Zdroj: Tomeš, 2000 
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2.1 Stará (klasická) a nová (kritická) geopolitika 
 

Obecně můžeme rozdělit geopolitiku na starou, klasickou, která měla své místo do 

poválečného období a na novou, kritickou, které se naplno začala projevovat od 70. let 20. 

st.1 Klasická geopolitika se formovala na přelomu 19. a 20. století a pokoušela se 

analyzovat chování států světa v mezinárodním systému na základě jeho geografické pozice 

a geografické vybavenosti (Kofroň, 2012). Vznik geopolitiky v tomto období byl 

důsledkem vývoje poznání, ale zároveň i reakcí na novou situaci v prostorově-politické 

struktuře světa, když bylo v podstatě dokončeno rozdělení souše mezi jednotlivé státy a 

jeho možné změny museli nevyhnutně vyústit do konfrontací mezi státy. (Jak jsem již 

zmínila výše, podstatný je geografický determinismus. Klasická geopolitika byla zaměřena 

na hledání návodu, jak správně vládnout využíváním prostoru. Podle teoretiků nové 

geopolitiky, se stará geopolitika vyznačovala redukcionismem, zkoumala výhradně vliv 

geografických faktorů na geopolitiku opomínajíc ostatní faktory, např. ekonomický, 

sociální, politický (Kupka, 2001). Právě geopolitika na přelomu 19. a 20. st. zvýraznila 

globální rozměr mezinárodní politiky. Za průkopníky tohoto geopolitického směru můžeme 

označit představitelé anglosaské nebo americké geopolitické školy jako Alfreda T. Mahana, 

Karla Haushofera, Nicholas J. Spykeman a hlavně Halforda J. Mackindera, na jehož práci 

navazovala řada dalších představitelů.  

 

2.1.1 Klasické geopolitické teorie 
 

Podle Mackinderovi koncepce je klíčovou oblastí Východní Evropa a Střední Asie, 

protože kdo ovládá Východní Evropu a Střední Asii, ten ovládá  Heartland (pivotní oblast). 

Kdo ovládá Heartland, ten vládne Světovému ostrovu a kdo vládne Světovému ostrovu, ten 

vládne světu. Na tuto Mackinderovu koncepci Heartlandu navazuje Spykeman, který za 

nejsilnější mocnost považuje Rimland (Mackinderův vnitřní půlměsíc), dle něj USA. A 

tedy kdo kontroluje Rimland, ovládá Eurasii, a kdo ovládá Eurasii, ovládá celý svět. Karl 

                                                           
1  Obecně se k tomuto dvojí dělení přidává ještě neoklasická geopolitika, tou se však v této práci nebudu 
zabývat. 
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Haushofer zase vytvořil koncept panregionů -> Panamerika, Euroafrika, Panrusko a 

Dálněvýchodní sféra. V každém panregionu je jeden dominantní stát, a to USA, Německo2, 

Rusko a Japonsko. Z těchto dvou stěžejných teorií odvozovala řada autorů své koncepty 

geopolitického vidění světa, například Meinig, Hupé, Procofieff De Seversky, Cohen a jiní 

(Kazanský, [online] 2011). Pro klasickou geopolitiku se však stalo osudným sepjetí 

mnichovské geopolitické školy s nacismem. I kvůli tomu po druhé světové válce 

geopolitika na dobrých třicet let mizí z akademické sféry (Kofroň, 2012). 

 

2.2 Kritická geopolitika 
 

Kritická geopolitika představuje, zejména v rámci americké politické geografie, 

významný směr, resp. kritickou reflexi tradičního geopolitického uvažování na konci 20. st. 

Na rozdíl od klasické geopolitiky se nesnaží o všeobecnou teorii geopolitiky a definici 

pojmů. Dokonce brojí proti klasické geopolitice a kritizuje její negativní důsledky pro 

lidstvo3. Jde jí zejména o to, kritickou reflexí poukázat na problémy, které geopolitika 

přináší do mezinárodních vztahů. Podle jejich zastánců geopolitika není tak nevinná, jak by 

se mohlo zdát. Ve snaze ukázat nebezpečí geopolitiky dochází ke zpochybnění 

geopolitického myšlení poukázáním na historickou kontextualitu a vědeckou 

neopodstatněnost. Představitelé kritické geopolitiky se věnují zejména demografii, 

veřejnému mínění, politickým institucím, lidským právům, etnické problematice, rozšíření 

terorismu a dalším sociálně-geografickým tématům (Fendrych, 2011). Problémem však je 

kriticko-geopolitické přeceňování role technologie a jejího šíření. Také není zcela možné 

tradiční geopolitické myšlení úplně zavrhnout jako nežádoucí a zastaralé. 

K nejvýznamnějším představitelům kritické geopolitiky patří R. Ashley, S. Dalby a G. 

O´Tuathail. Hlavní podstatou myšlenek Richarda Ashleyho bylo odmítání universalismu a 

poukázání tak na jedinečnost a originalitu vývoje – geopolitické konstelace a aktivity. 

                                                           
2  Jelikož Haushoferovym hlavním cílem bylo rozvoj německého národního státu, není se co divit, že za 
dominantní stát Euroafrického panregionu vybral Německo, což samozřejmě úplně neodpovídá realitě. 
3 Podle kritických geopolitiků klasická geopolitika ospravedlňovala válečné tažení států. 
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Nejvýznamnějším představitelem tohoto směru však byl G. O´Tuathail. Zajímavý je 

jeho názor, že na současný svět nemůže být nahlíženo jako doposud prostřednictvím 

teritoriálních států, protože teritorium v postmoderních podmínkách ztratilo nebo 

významně transformovalo svůj význam.  Autor definuje čtyři typy kritické geopolitiky: 

• Formální geopolitika, která se zaměřuje na problematizování geopolitického 

myšlení a tradic. 

• Praktická geopolitika, resp. geopolitické zdůvodnění korků vlád 

• Populární geopolitika, která se věnuje roli médií ve vytváření a distribuování 

geopolitických názorů a může být úzce spjatá s praktickou geopolitikou, když vlády 

mají zájem, jaký geopolitický diskurz převládá v médiích. 

• Strukturální geopolitika snažící se o analýzu měnicích se geopolitických podmínek 

v důsledku globalizace a technologických změn. 

(Kofroň, 2012) 

Je přesvědčen, že současný moderní svět, již není světem teritoriálních států, které 

usilují o přežití, a proto odmítá tradiční klasické přístupy ke geopolitice. Hlásí se k otevřené 

a veřejné debatě, kde by došlo k obnažení mocenské politiky v zájmu demokracie (Kofroň, 

2012). 
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2.3 Geopolitické myšlení v podání ruských autorů 
 

Rusko vzhledem ke své velikosti a ambicím bylo vždy významným geopolitickým 

hráčem i předmětem zájmu geopolitických sil v rámci měnících se geopolitických systémů. 

Geopolitické myšlení má tak v zemi dlouhou a pěstovanou tradici. Za zakladatele ruské 

geopoliticky možno považovat historiky, kteří se ve svých dílech zabývali problematikou 

postavení Ruska ve světě, a to i v prostorovém kontextu. Mezi ně patří M. N. Karamzin, S. 

S. Uvarov, S. M. Soloviov, nebo V. O. Kľučevský. Z ruských geografů se mezi prvními 

zabýval geopolitikou V. P. Semionov – Ťan – Šan. Ve svých dílech navazoval na 

anglosaskou geopolitickou školu, když používal protiklady pevniny a moře. Své názory na 

postavení Ruska v geopolitickém kontextu prezentoval ve svém díle O moguščestvennom 

territoriaľnom vladenii priminiteľno k Rossii. Očerk po političeskoj geografii z roku 1915 

zařadil ruské impérium k transkontinentálnímu typu mocností, sahajícímu od moře k moři. 

Podle něj se jedná o nejstabilnější typ mocnosti, jehož celistvost není ohrožena ani pohořím 

Ural, které jenom dělí Rusko na dvě nerovné části. Považoval však za hrozbu přílišnou 

heterogenitu regionů Ruska, což zvyšuje nebezpečí jeho rozpadu. Přesto tvrdil, že 

transkontinentální charakter Ruska ho činí mocnějším než evropské kontinentální státy. 

Důležitou roli hrál prostor i v geopolitickém myšlení ruského autora V. L. 

Cymburského, který ve své koncepci Ostrov Ruska tvrdí, že obrovská rozloha ruského 

státu, dává předpoklady na uzavření se před ostatním světem. Podmínkou realizace ostrova 

je zvýšení efektivity využívání ruského území, zejména Sibiře a Dálného východu. Podle 

něj bylo oslabení postavení Ruska způsobeno jeho angažováním se v prostoru mimo vlastní 

civilizační platformu, zejména v mezicivilizačním prostoru s Evropou, tzv. Velký Limitrof 

i v samotné Evropě. Rusko by se mělo vzdát úsilí o obnovu svého impéria a své globální 

mise. Mělo by se soustředit výlučně na řešení svých vlastních vnitřních geopolitických 

problémů. Nejlepší by podle Cymburského bylo uzavřít se na ostrově a zaměřit se na 

osídlování a osvojování Sibiře a Dálného východu., což posilní teritoriální celistvost Ruska 

(Ištok, 2008). 

Většina ruských geopolitických škol i v současnosti čerpá z filozofického směru 

eurasianismu a panslavismu. Hnutí eurasianismu se zformovalo ve dvacátých letech 20. st. 
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mezi mladými ruskými emigranti a za jeho prvotní vůdce jsou považovány filolog Nikolaj 

S. Trubeckoj, který je autorem prvního eurasijského díla Evropa a lidstvo. Dále filozof Lev 

P. Karsavin, ekonom Pjotr N. Savickij či historik Alexej A. Šachmatov (Julínková, 2010). 

Tento koncept vidí kulturně – civilizační definici Ruska v tzv. „turanské“ identitě Ruska 

(spojení slovanských, ugrofinských a turkotatarských etnik), na rozdíl od Západu nebo 

slovanství. Rusko zde tvoří samostatný specifický geopolitický prostor - kontinent Eurasii4, 

která je ohraničená na západě Evropou a na východě Asií. Podle vyznavačů tohoto hnutí 

vhledem k geografickému postavení, Rusko nepatří ani do Evropy, ani do Asie, ale tvoří 

třetí kontinent, tzv. Eurasii.5 Grafické znázornění tohoto světového prostoru vidíme na 

obrázku č. 1. Eurasie je dle ruské geopolitiky místem neustálého střetu mocenských sil. 

Kdo ovládne tuto oblast, bude vládnout celému světu. Důraz je kladen na ruskou kulturní 

odlišnost a svébytnost, ortodoxní pravoslaví a je odmítána jakákoliv forma spolupráce se 

Západem (Třeslínová, 2011). Geopolitika jako samostatná disciplína se v Rusku naplno 

rozvinula koncem osmdesátých let a na počátku devadesátých let 20. st. Ve své počáteční 

fáze se geopolitika zaměřovala hlavně na vysvětlení geostrategie vedoucích světových 

mocností, míru existujících globálních a regionálních kontaktů či vztahů mezi relevantními 

ekonomickými, vojenskými a politickými faktory (Julínková, 2010). 

                                                           
4  Pojem Eurasie zavedl rakouský geolog E. Suess (1831 – 1914) ve své práci Tvář země. Odmítnul rozdělit 
Evropu a Asii na dva kontinenty, mezi kterými je jen konvenční hranice. Šlo tedy o chápání těchto dvou 
kontinentů jako jediného kontinentálního celku, který je tvořen jedinou entitou (Volner, 2010). 
5 Tuto rozpolcenost, že Rusko není mocností ani evropskou, ani asijskou, nejlépe symbolizuje dvouhlavý orel 
ve znaku Ruské federace. Jedna hlava je obracená k západu, druhá k východu (Batueva, 2009). 
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Obr. 1: Grafické vymezení prostoru Eurasie 

 

Zdroj: Volner, 2012 

 

Obrovským narušením v ruském geopolitickém uvažování byl rozpad Sovětského 

svazu. Táto změna vyžaduje zformulování nového paradigmatu, které by vysvětlilo 

postavení Ruska ve světě a jeho další perspektivy. Právě v tomto období 90. let se vrací po 

dlouhé odmlce eurasianismus, jako jeden z hlavních směrů ruského geopolitického myšlení 

a tvoří základ čtyř hlavních filosofických škol, které se z něj zformovali.  

 

2.4 Hlavní směry nového eurasionismu 
 

Existuje různé dělení eurasianistických směrů, např. Graham Smith a jeho dělení na 

novou pravici, eurasianistické komunisty a demokratické statisty, ale obecně je 

nejpříhodnější dělení podle Andreje P. Tsygankova6. První skupinu tvoří tzv. 

geoekonomové, kteří v období po studené válce zdůrazňují význam geoekonomie nad 

geopolitikou. Zastánci tohoto hnutí dostali i pojmenování radikální demokratové. Vidí 

obraz ruské eurasianistické identity jako průsečíku různých ekonomik, stejně jako kultur a 

vlivů v regionu. Svět je vnímán jako čím dál více vzájemně závislý, pluralistický a 

zaměřený na Západ. A z toho vyplývá, že největší hrozby pro Rusko představují nikoliv 

                                                           
6 Následující dělení geopolitických uskupení je založeno na článku Andreje P. Tsygankova: Mastering Space in 

Eurasia:Russia’s Geopolitical Thinking after the Soviet Break-up, 2003 

 Evropa 

Eurasie 

 Asie 
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politicko-vojenské faktory, ale ty geoekonomické. Hlavní bezpečnostní cíl je ekonomická 

prosperita a společenský rozvoj, spíše než udržování politického pořádku a stability. Hlavní 

ideou bylo co možná nejrychlejší integraci Ruska do ekonomických, politických i 

vojenských struktur Západu, jako Evropská Unie, NATO, MMF, G 7, Mezinárodní banka, 

OECD a jiných. Tato skupina nebrala do úvah geopolitické postavení Ruska, ani si 

nepřipouštěla možné rozpory mezi Ruskem a Západem. (Eštvaník, 2006). Co se týče 

politického zařazení, patří sem liberálové a národní a regionálně orientovaný soukromý 

sektor.  

Dalším geopolitickým uskupením jsou stabilizátory. Klíčovým pojmem v ruské 

bezpečnosti je stabilizace. Podstatní je organizační role země a neformální kontrola nad 

teritoriem postsovětské Eurasie. Avšak aby Rusko mohlo efektivně vykonávat roli 

stabilizátora v této části světa, je nutné si udržet velmocenské postavení. To by mělo být 

dosaženo díky politice politicko-vojenského vyvažování a různých státem organizovaných 

geoekonomických projektů v regionu, jako třeba výstavba nových dopravních cest nebo 

energetických potrubí. Zastánci tohoto hnutí nejsou proti kooperaci se Západem, ale 

vnímají ji jako tradiční jev v mezinárodních vztazích. Myslí si, že Rusko by mělo hrát větší 

roli v postsovětském prostoru, ale zároveň netvrdí, že by se toho mělo docílit politicky 

nebo použitím síly. Obezřetně se stavěli k Číně a vystříhali před hrozící jednostrannou 

závislostí Ruska na Číne, čemu by mohlo zabránit zachování významu USA v tomto 

regionu (Eštvaník, 2006). Respektují současné hranice státu a soustředí se na ekonomickou 

reformu, aby mohlo Rusko hrát aktivnější roli ve světové ekonomice. Politicky jsou blíže 

konzervatistům než geoekonomové. Přívržencem tohoto hnutí v současné ruské geopolitice 

je bývalý ministr zahraničí Jevgenij Primakov. 

Expanzionisté jsou považovány za konzervativní odnož nových eurasianistů.  Vidí 

Rusko jako kulturně protizápadní stát a teritoriálně expanzivní impérium usilující o 

neustálou expanzi. Za hlavní hrozbu ruské kulturní identity jsou považovány Spojené státy. 

Za hlavní pilíře jejich utopistické ideologie jsou považovány ruský nacionalismus, 

pravoslaví ve své fundamentalistické podobě, antisemitismus a odpor vůči Západu. Pro 

expanzionisti je typická akumulace moci prostřednictvím teritoriální expanze a což je také 

jediným možným východiskem ve světě, ve kterém probíhá neustály boj geopolitických 
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jednotek, zejména pozemních vs. námořních mocností7, z čeho vyplývá, že uznávají 

bipolární uspořádání světa. V boji proti námořním mocnostem chtějí expanzionisté vytvořit 

strategická spojenectví s Německem, Iránem a Japonskem. Dokonce měli ideu likvidace 

OSN a rozdělení světa podle sfér vlivu mezi velmoci. Tento krajně extrémní myšlenkový 

koncept radikálních nacionalistů prosazuje mimo jiných i A. Dugin, významná postava 

ruské geopolitiky. 

Poslední skupinou nových eurasionistů jsou podle Tsygankova civilizionisté, kteří 

jsou spojovány s prokomunistickými politickými stranami. Společně s expanzionistami vidí 

ruskou kulturu jako protizápadní a Rusko považují za samostatnou jednotku v nepřátelském 

světě. Obhajují ideu teritoriální velmoci, nicméně neusilují o pokračující expanzi, ale o 

návrat do původních hranic před rozpadem SSSR. Zároveň připisují velký význam 

autonomnímu charakteru národních zájmů a za hlavní regionální prioritu považují CIS. 

Protagonisti tohoto směru tvrdili, že národy bývalých sovětských republik touží po 

obnovení moci SSSR, ale zároveň byly například za tvrdý přístup vůči Ukrajině. Teritorium 

pro ně není jediným důležitým faktorem pro obnovení statusu někdejší supervelmoci. 

Poukazovali na nutnost zvýšit obchod se zbraněmi a jádrovými technologiemi, jako 

hlavními zdroji financí státu. V euroasijském prostoru považovali za prioritu zadržovaní 

islámského fundamentalismu, ale zároveň jsou za budování bližších vztahů s alternativními 

partnery jako Čína, Indie nebo Irán (Eštvaník, 2006). 

S eurasiosismem je úzce spojen termín panslavismus. Podobně jak eurasionismus 

klade důraz na výjimečné postavení a mimořádné vlastnosti jak Ruska, tak i celého 

eurasijského světa. Jedná se o ideu jednoty slovanských národů, vedoucí k slovanské 

vzájemnosti. Panslavisti vidí Rusko jako mesianistický národ, který spasí Slovany 

roztroušené po celé Evropě pod ruskou nadvládu, což bude pro všechny prospěšné. Také 

panslavisté považují Západ za nepřátelský celek vůči slovanské entitě (Julínková, 2010). 

Nejvýraznějším projevem panslavistického hnutí je N.J. Danilevského Rusko a Evropa 

(1871). V ní přináší ucelený projekt Všeslovanského svazu soustředěného kolem Ruska a 

Slovany vidí jako následovníky Byzancie. Podle něj mělo svaz tvořit 8 států: Ruská říše, 

Království česko-moravsko-slovenské, Bulharské království, Království srbsko-chorvatsko-

                                                           
7  Vychází z geopolitiky A. T. Mahana, a za hlavní námořní velmoci jsou označeny USA a Velká Británie. 
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slovinské, Rumunské království, Helénské království, Maďarské království a Cařihradský 

okruh s centrem v Carihradu. Zajímavá je jeho myšlenka, že kdykoliv se zastaví konflikt 

uvnitř Evropy, začne Evropa pochod na východ. Právě proto je pro Rusko i USA výhodné, 

když jsou evropské mocnosti ve vzájemném konfliktu. Naproti tomu, Všeslovanský svaz 

nehrozí celosvětovou nadvládou, ale je jedinou obranou proti celosvětové nadvládě Evropy 

(Volner, 2012).  

 

2.5 Geopolitické myšlení Alexandra Dugina a Natalie Naročnické 
 

Významným představitel současného ruského geopolitického myšlení je A. Dugin, 

ideolog eurasijského hnutí. Jeho myšlenky nejlépe vystihuji jeho vlastní slova: „Pro ruskou 

duši, stejně jako pro celou eurasijskou povahu, je západní styl života stísněný, 

utlačovatelský a zbytečný.“8 Primární teorie současného eurasionismu vychází z historické 

bipolarity soupeření dvou neslučitelných konceptů, a to atlantické a kontinentální síly. 

Přičemž atlantické mocnosti charakterizuje demokracie, tržní ekonomika, individualismus a 

modernismus a kontinentální velmoci naopak tradicionalismus, konzervatismus, plánovaná 

nebo kombinovaná ekonomika a kolektivismus ve společenských vztazích (Miklas, 2009). 

Následovníka SSSR, Ruskou federaci, Dugin považuje za proměnlivou veličinu, která 

nemá státní historii, její hranice jsou náhodné, její kulturní orientace smutná a její politický 

režim nejistý a vratký. RF je výsledek rozpadu nejglobálnějšího geopolitického útvaru a je 

potřebná revoluce, aby z něj vzniklo něco stabilního (Volner, 2010). Velké nebezpečí pro 

Rusko je změna imperiální mocnosti na regionální, bez způsobilosti přímo se zúčastňovat 

světové politiky. Dugin neakceptuje taktiku regionální mocnosti, protože by to znamenalo 

nekonečné vnitřní konflikty a války, až by se nakonec Rusko rozpadlo a ztratilo své 

imperiální poslání. Odmítnutí budování impéria by znamenalo konec existence ruského 

národa jako historické reality. Dugin je přesvědčen, že pokud se Rusko definuje jako 

eurasijská civilizace a vzdá se západních, atlantických projektů, má silný kulturní potenciál 

stát se civilizačním vůdcem eurasijského regionu, jak jej můžeme vidět na obr. 2. Musí 

pouze překonat krizi národního a státního uvědomění, která nastala po rozpadu SSSR. 

                                                           
8 A. Dugin v rozhovoru  The magic disillusion of a Nationalist Intellectual (1995) 
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Novou formulací ruské státní ideje může vzniknout idea univerzálnější a mohutnější, než 

předchozí idea SSSR (Miklas, 2009). Do budoucna předpovídá jako výslednou fázi 

integrace Ruska a Sibiře, vznik třetího hlavního města Ruska (po Moskvě a Petrohradě) 

Kazaně, které je hlavním centrem islámu v Rusku. Podle něj se pravoslaví a islám a 

tatarské národy a Rusové vhodně doplňují v ekonomických i politických otázkách. Tím se 

završí proces budování eurasijského impéria9 (Batueva, 2009). 

 

Obr. 2: Rusko jako eurasijská mocnost 

 

Zdroj: Ingram, 2001 

 

V roce 2001 eurasijský proud kolem Dugina zakládá Všeruské občansko-politické 

hnutí Eurasia, které se otevřeně hlásí k eurasijskému hnutí z 20. a 30. let 20. st. s tím 

rozdílem, že kritika západu se přenesla z Evropy na USA. Nový světový pořádek 

charakterizovaný globalizací a dominancí atlantismu, neboli USA je v přímém rozporu 

s Ruskem a systémem hodnot eurasionismu. Dokonce k ještě většímu posílení pozice USA 

ve světě a nárůstu jeho vlivu došlo pod záminkou boje s terorismem po 11. Září, kdy USA 
                                                           
9 Duginove myšlenky teorie můžeme detailněji studovat v jeho dílech, zejména Základy geopolitiky, nebo 
Velká válka kontinentů. 
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upevnilo na úkor Ruska své postavení ve Střední Asii prostřednictvím svých základen 

(Batueva, 2009). Podle jejich manifestu se má vnější politika Ruska řídit osou Moskva – 

Teherán – Dillí – Peking. Předpokládají rozsáhlý proces integrace na základě CIS. Z tohoto 

eurasijského hnutí se 30. 6. 2002 stává politická strana Eurasia s předsedou A. Duginem. 

Eurasia jako politická strana se zakládá na 5 hlavních pilířích: 

• Vědecký patriotismus stojící proti atlantismu a globalizaci, kterého cílem je 

vybudování jediného prostoru spojujícího Evropu s Asií na základě zřizování bloků 

a aliancí. 

• Tradicionalismus spojený s religiozitou, který vyzdvihuje systém hodnot, které 

vznikali staletí díky činnosti tradičních eurasijských konfesí, zejména pravoslavní, 

ale i islámské, buddhistické a hinduistické. Postmoderní civilizace ohrožuje kulturu 

a duchovno. 

• Ekonomický nacionalismus / eurasijský kapitalismus, podle kterého rozvoj trhu 

musí být podřízen národním zájmům a ohrazuje se proti ekonomickému liberalismu. 

• Eurasijský pozitivní regionalismus, podle kterého ke každému regionu by se mělo 

přistupovat s ohledem na jeho unikátní rysy a záchrana Ruska může přijít pouze 

z regionů, kde si lidé uchovali kořeny. 

• Eurasijský nacionalismus bojující proti xenofobii, rasismu a separatismus. Stát by 

měl uchovávat všechny národy a jejich jazyk, protože Rusko pro zachování 

eurasijského kontinentu potřebuje pomoc ostatních národů. 

(Batueva, 2009) 

Po neúspěchu strany Eurasia ve volbách do Dumy v roce 2009, Dugin a jeho 

nejbližší spolupracovníci založili Mezinárodní eurasijské hnutí a poté Eurasijský svaz 

mládeže. Hnutí si klade za hlavní cíle nastolení multipolárního světa, sblížení států Evropy 

a Asie, integraci všech národů Eurasie na ekonomické, politické, kulturní úrovni do 

Eurasijského svazu, nebo také vytvoření společního bezpečnostního systému, který dokáže 

zabránit takovým hrozbám jako ekonomická krize, terorismus, mravní úpadek, sociální 

nepokoje, nebo taktéž ekologické katastrofy.  
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Ideologie Natalie Naročnické10 se řadí mezi tradicionalistické koncepty, ve kterém 

ale dominantní roli hraje pravoslaví. Naročnická vychází z křesťanské filozofie a základním 

principem je křesťanská universalistická idea stojící nad autonomií kulturně-civilizačních 

celků. Podle ní Rusko je jedinou universální křesťanskou civilizací, protože západ tuto 

definici ztratil osvícenstvím a liberalismem. Obecně prosazuje ideu rusko-evropského 

spojenectví na základě tradicionalistických hodnot11 a zároveň obhajuje kulturní tezi 

rovnocennosti ruské a západní evropské civilizace, jejíž odlišnosti nelze interpretovat jako 

historické zaostávání Ruska (či absenci historických demokratických institucí), ale pouze 

jako odlišný přístup k řešení problémů, který západní svět si vykládá jako ruské zaostávání 

(Miklas, 2009). 

Ve svém díle Rusko a jeho místo ve světě je tato velká země podle autorky vnímána 

jako odlišná, pro Evropu je cizí a nepochopitelná země. Dále je vidět její snaha přesvědčit 

čitatele, že Rusko je ústředním státem, který brání anglosaským mocnostem dosáhnout 

světovou nadvládu v podobě liberálního globalismu. Rusko je podle ní silné díky své 

morální síle a územní rozlehlosti. Rovněž zajímavý je její výklad ruských dějin, kde podle 

ní Lenin byl ničitel a prozápadní člověk a začátek jeho vládnutí znamenal destrukci ruské 

státnosti. Naproti tomu Stalina vidí jako budovatele a jeho vládnutí považuje za velké 

vítězství a jediný úspěch ruských národních dějin 20. st. Podle Naročnické západ nenáviděl 

Stalina ne kvůli jeho drastické represivní politice, ale protože obnovil území historického 

ruského státu. Zdaleka ne poslední téma, kterému se ve svém díle věnuje je obhajoba 

oprávněnosti všech ruských/sovětských územních zisků, které stojí na nezpochybnitelných 

základech. Například tvrdí, že Rusko získalo Pobaltí na věčné časy jako vítěz Severní 

války, ale také odkoupením od švédského království ruskému carovi (Leichtová, 

Romancov, 2007).  

 

                                                           
10 Natalia Naročnickaja je doktorkou historických věd, prezidentkou analytického Fondu historická 
perspektiva, zástupkyní vedoucího delegace Státní dumy Ruské federace v Parlamentním shromáždění Rady 
Evropy, poslankyní Státní dumy Ruské federace, místopředsedkyní výboru pro mezinárodní vztahy Státní 
dumy Ruské federace, takže se řadí mezí významné politické elity, což je také důvod, proč jsem vyzdvihla ji 
z řady ruských autorů, který se zabývají geopolitickým směrováním své země. Práce Natalie Naročnickaja 
jsou dokladem vývoje současného ruského zahraničněpolitického uvažování (Leichtová, Romancov, 2007). 
11 Rozhodně odmítá liberální teze spojení Evropy a Ruska, i EÚ vnímá jako konstruktivistický 
antitradicionalistický atlantský projekt evropské globalizace, který ničí přirozené evropské národní kulturně-
civilizační definice (Miklas, 2009).  
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3. GEOPOLITIKA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU – PŘÍPAD EVROPSKÉ UNIE 
 

Pokud uvažujeme o geopolitickém směřování Ruska, nelze opomenout dvě strategicky 

klíčové suroviny, kterými země disponuje, a to ropu a zemní plyn12. Na území Ruska se 

nachází přibližně 25 % z celkových známých zásob zemního plynu a 6,4 % ze světových 

zásob ropy (EIA, 2009). Rusko tak má potenciál k tomu, aby učinilo řadu zemí závislých 

na jeho dodávkách. V současnosti je Rusko třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem 

EU po USA a Číně. Naproti tomu EU je pro Rusko nejvýznamnějším partnerem s podílem 

přes 54% v roce 2008. (Dorokhov, 2008). I z toho vyplývá, že EU a Rusko jsou dvě 

velmoci, které se zejména v energetice vzájemně potřebují. Pro energetickou bezpečnost 

EU a zároveň exportní stabilitu Ruska je nutná transparentnost vztahů. EU chce a musí 

diversifikovat teritoriálně své importy, analogicky k tomu Rusko logicky odpovídá na 

rostoucí poptávku odjinud, takže oba jednají v mezích klasické hospodářské soutěže. Pro 

EU je nevyhnutné mít stabilní dodávky energie což je nevyhnutné pro každý typ průmyslu 

z ekonomických důvodů a samozřejmě také pro domácnosti. V případě importu z Ruska si 

však nemůže být jistá stabilitou, jak ukázali plynové krize v roce 2006 a 2009, což byla 

ukázka geopoliticky silného postavení Ruska, co se týče dodávek zemného plynu. Ale jak 

ukáže tato kapitola dlouhodobé přerušení dodávek plynu (a v menší míře také ropy) by 

uškodilo zejména Rusku. Podle Světové banky (2004, 2005) a neoficiálních zdrojů ruské 

vlády (2007) činil mezi lety 2004–2007 energetický sektor 25–30 % ruského HDP. 

V posledních letech se Evropa stále více odklání od jádra13 k alternativním „zeleným“ 

zdrojům energie, k plynu a solárním elektrárnám. Tato situace může dát dodatečný prostor i 

Rusku, zejména v oblasti zemního plynu.  

 

Co se týče ropy, podle správy Evropské komise za rok 2011, většina importu 

pocházela z Ruska – 27,95%, na druhém místě pak import z Evropy – 22,1% a na třetím 

místě se nachází Střední Východ s podílem 18,4% následován Afrikou s 17,4% (Evropská 

komise, 2012). Pro porovnání by bylo zajímavá zjistit, jak to vypadalo s importem ropy 

                                                           
12 Téma geopolitiky ropy a zemního plynu je velice rozsáhlé, a proto je zde věnována pozornost primárně 
vztahu Rusko – EU. 
13 Zejména po havárií atomové elektrárny Fukushima v roce 2011, například Německo odhlasovalo odstavení 
všech svých jádrových elektráren. 
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před deseti lety, tedy v roce 2001. Zjistila jsem14, že situace byla o trochu jiná než dnes. 

Největší podíl (téměř 1/3 z celého importu) patřila dovozu z Evropy, následován Středním 

Východem s téměř 25 %. Třetí největší hráč v importu ropy byla Afrika s 18 % a Rusko 

bylo až na čtvrtém místě s 16 %. To znamená, že za deset let Rusko zvýšilo svůj podíl na 

importu ropy do EU o téměř 12 procentních bodů na téměř 28 %. Zřejmě byla rozhodující 

cena, protože ze statistiky vyplývá, že cena ruské ropy byla o něco nižší než ropa z jiných 

částí světa.  

Je otázkou, jestli ruská vláda dotovala ceny ropy, aby dosáhla svých geopolitických 

cílů, a to zvětšit závislost EU na dodávkách svých surovin. Jelikož v dlouhodobém 

časovém horizontu se podíl importu ropy z Evropy viditelně snížil o více než deset 

procentních bodů, je jasné, že EU se za deset let stala méně soběstačná v dodávkách ropy. 

Podle dlouhodobých prognóz Evropské komise i jiných studií je zřejmé, že tento trend větší 

závislosti bude pokračovat. Pokud jde o import ropy z Ruska, závislost států EU není tak 

významná, jako u zemního plynu. To je dáno snazším dovozem ropy, která není vázána 

pouze na dopravu ropovody, ale trh s ropou je mnohem více globální.  

Co se týče zemního plynu, je situace poněkud jiná. V roce 2001 pocházelo přes 90 

% importu plynu EU ze tří zemí. Téměř polovinu dovozu zajišťovalo Rusko (47,7 %), na 

druhém místě pak Norsko s 22,8 %, za ním Alžírsko s 21,2 % a na dalších místech jsou 

státy, kterých import je marginální, jako třeba Katar nebo Libye (0,3% a 0,4%). Situace se 

ale časem změnila a v roce 2009 činil dovoz plynu z Ruska 34,2%. Na dalších místech 

Norsko – 30,7% a Alžírsko – 14,1%. Je pozoruhodné, že viditelně vzrostl podíl ze států, 

které v roce netvořily ani 1 % dovozu do EU. V roce 2009 už import z Kataru tvořil téměř 

5 %, Libye – 2,9 % nebo také Nigérie – 2,4 %. Vývoj v importu obou surovin, ropy i 

zemního plynu můžeme vidět na obr. 3. 

                                                           
14 Také z dat výroční zprávy Evropské komise, tentokrát pro rok 2001. 
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Obr. 3: Nejvýznamnější exportéři ropy a zemního plynu do EU 27 

 

Zdroj: Evropská komise, 2011 

 

Jedno je však zřejmé, i závislost na zemním plynu se bude v EU zvyšovat. Kromě 

menšího poklesu ve spotřebě plynu v roce 2009 (rok nejhlubší ekonomické krize), se v EU 

spotřeba stále zvyšuje, zatímco produkce zemního plynu v Evropě klesá. S rozevíráním 

těchto nůžek se EU stává stále více závislá na dovozech ze zahraničí a její zranitelnost se 

v případě přerušení dodávek plynu prohlubuje (British Petroleum, 2012). Rusko stále 

zůstává nejdůležitějším exportérem plynu do EU, ale jeho podíl se soustavně snižuje a za 

osm let klesl o výše než 13 procentních bodů. Podle dosavadních dat z Evropské komise a 

Eurostatu jsem se snažila odhadnout trend podílu ruského plynu na importech do EU 

použitím statistické metody nejmenších čtverců (OLS). Klesající trend a odhadnutá 

trendová linie jsou znázorněny v grafu na obr. 4. Zajímalo mě, kdy by podle dosavadních 

dat měl ruský import plynu dosáhnout nulu na základě odhadnuté regresní přímky v grafu. 

Podle rovnice jsem zjistila, že ruský import by měl dosáhnout nuly během 30 let, což 

znamená přibližně rok 2030. Samozřejmě tato projekce je velmi jednoduchá a nedává 

odpověď na otázku, kdo má nahradit Rusko v dodávkách plynu. Ukazuje pouze na základě 

již existujících dat, jak by situace mohla vypadat, kdyby se pokračovalo ve stejném trendu. 

Důležité je, že teoreticky to pro EU není nemožné se vymanit spod ruského importu plynu, 

alespoň tak nám to ukazují data.  
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Obr. 4: Vývoj importu ruského plynu do EU 

 

Zdroj: Eurostat, 2010 

Pozn. Regresní přímka ukazující trend v ruském importu plynu 
 

Vývoj, jenž naznačuje regresní křivka dále podporují data Evropské komise o 

energetických trendech do roku 2030 (viz obr. 5). Předpokládá se, že se podíl zemního 

plynu na celkové spotřebě energií v EU bude postupně stále snižovat, zejména ve prospěch 

obnovitelných zdrojů energie.  

Obr. 5: Podíl spotřeby jednotlivých druhů energie v Evropské unii 

 

Zdroj: Evropská komise, 2009 
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Vzhledem k tomu, že zemní plyn v současnosti tvoří méně než ¼ celkové spotřeby 

energie v EU a tento podíl se má nadále snižovat, dalo by se říci, že nominálně EU není až 

tak závislá na ruském plynu. Kvalitativně ale panují obrovské rozdíly mezi členskými státy, 

z nichž některé jsou 100% závislé na dovozu ruského plynu, nebo zemní plyn tvoří 

významnou část celkové spotřeby energie dané země, jak je zřejmé z grafu níže (obr. 6), 

úplně nebo téměř úplně závislé jsou Finsko, Slovensko, Bulharsko, nebo také Pobaltské 

státy, které zpráva BP zařadila mezi ostatní EU státy. Pokud se na závislost podíváme 

z hlediska absolutních čísel, je situace poněkud jiná. Slovensko nebo Finsko jsou sice 

odkázány na ruský plyn, ale v absolutních číslech je tohle množství pod 5 miliard metrů 

kubických plynu (bcm).  Na druhou stranu ekonomicky vyspělé Německo nebo Itálie 

dovážejí z Ruska 4x, nebo v případě Německa téměř 10x tolik množství, než třeba Finsko, 

Slovensko, nebo Pobaltí (Tichý, 2011).  

 

Obr. 6: Závislost zemí EU na dovozu zemního plynu z Ruska 

 

Zdroj: BP, 2013 
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V dlouhodobých plánech Evropské Unie se rovněž počítá v návaznosti na předešlý graf 

se konstantně snižujícím se podílem plynu na importu energií do EU, jak to můžeme vidět 

na obr. 7. 

Obr. 7: Vývoj čistého importu energií EU 

 

Zdroj: Evropská komise, 2012 

 

Velmi pravděpodobně se však nestane, že by v roce 2030 EU byla osvobozena od 

závislosti na ruském plynu. Je to zejména z důvodu, že evropské krajiny v posledních 

letech prodloužily své dlouhodobé smluvní závazky s Gazpromem. To potvrzuje i 

skutečnost, že společnost rozšiřuje exportní kontrakty se svými západními partnery. Tak, 

GDF SUEZ (Francie) obnovil jeho smlouvu do roku 2030, E.ON Ruhrgas (Německo) - do 

roku 2035, Wintershall Holding (Německo) - do roku 2030, Gasum (Finsko) - do 2026, 

RWE Transgas (Česká republika) - do 2035, Eni (Itálie) - do roku 2035. Prodloužení smluv 

do roku 2027 a nové uspořádání byla dohodnuta s rakouskými EconGas GWh a Centrex. 

Smlouvy byly uzavřeny s rumunským energie Conef pro období 2010-2030, Švýcarské 

WIEE pro období 2013-2030, německý WIEH do roku 2027, Česká společnost VEMEX 

pro období do roku 2018, italské Premium plynu do roku 2024 a Sinergie ITALIANE až do 

roku 2022 (Gazprom questions, 2013). To trochu odporuje tvrzení, že Evropa se aktivně 

snaží redukovat svou závislost na Rusku. Podle zprávy British Petroleum do roku 2030 

bude na světě o 1,3 miliardy lidí víc, kteří budou požadovat různé druhy energie, což 

samozřejmě zvýší ceny energie a producent, jako třeba Rusko exportuje do jiných krajin, 

podle toho, kdo nabídne víc. Zároveň se podle BP zvýší energetická produkce a podle 
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předpovědi dosáhne v roce 2030 35% nárůst. Téměř 78% tohoto nárůstu se bude odehrávat 

v rozvojových zemích, posílených populačním růstem. Jenom, co se týče produkce 

břidlicového plynu, BP předpovídá, že v roce 2030 dosáhne 300% nárůst. To nás přivádí 

k myšlence, proč má EU tak laxní přístup k břidlicovému plynu, když zbytek světa do něj 

vkládá naděje jako do nové éry energetické komodity. EU v tomto směru ztrácí obrovskou 

příležitost. Na druhou stranu USA již pochopily důležitost podpory břidlicového plynu a 

stanou se čistým vývozcem v roce 2017 a v roce 2030 dosáhnou 8 Bcf/d (BP energy 

outlook for 2030). Pro EU tedy zůstává otázka, jestli se změní v budoucnu struktura 

importérů plynu, nebo jestli EU bude nadále významně závislá na ruském, případně jiném 

plynu? V EU zatím vítězí anti-břidlicové lobby, což ukázalo i poslední setkání ministrů EU 

pro životní prostředí, kteří ve Vilniusu shodně potvrdili své obavy ohledně těžby plynu 

z břidlic. Ministři mají obavy o dopadech této metody na životní prostředí, zejména 

znečistění vody a emise metanu. Také se jim nelíbí, že by těžba břidlicového plynu mohla 

snížit investice do obnovitelných zdrojů a tzv. čisté energie (Euroskop, 2013). To všechno 

spíš říká v neprospěch mnou nalezené regresní přímky a je zřejmé, že to, že EU otálí při 

hledání nových zdrojů energie, zejména ropy a plynu a zaměřuje se na zelenou politiku, jí 

určitě tak brzy neosvobodí od ruské závislosti.  

Článek federace amerických vědců o evropské energetické bezpečnosti vyjadřuje 

také ruský postoj, díky kterému zatím neztrácí svůj významný podíl v importu energií do 

EU: „Rusko nezahálelo, pokud jde o ochranu jeho podílu na evropském trhu se zemním 

plynem. Moskva, včetně státem ovládané společnosti Gazprom, se pokusili zmařit evropské 

postranní alternativy k ruskému potrubí tím, že navrhuje konkurenční projekty plynovodů a 

snaží se spolupracovat s evropskými společnostmi skrze nabídku podílů v těchto a dalších 

projektech. Také se pokouší odradit potenciální dodavatele (zejména těch, ve Střední Asii), 

z účasti v evropských podporovaných plánech. Moskva také vyvolává znepokojení ohledně 

životního prostředí ve zjevné snaze bránit jiné alternativy k jejímu zásobování, jako je 

netradiční zemní plyn15“ (Ratner a kol., 2013). V této studii o evropské energetické 

bezpečnosti je rovněž prezentována myšlenka, že severoafrický plyn může potencionálně 

v budoucnu nahradit import plynu z Ruska. Pro EU by rozhodně bylo prospěšný nebýt 

závislý na ruských dodávkách plynu, ale zároveň se zde nabízí otázka, jestli je severní 
                                                           
15 Myšleno břidlicový plyn.  
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Afrika dostatečně politicky stabilní na zabezpečení dlouhodobých dodávek plynu do EU. 

Další možností pro EU je import břidlicového plynu z USA, nebo ve formě LNG, což se 

ale může zdát vzhledem k vzdálenosti na první pohled ne úplně ekonomické řešení.  

Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjí v čase export surovin z Ruska a zda v tomto 

ohledu dochází ke kýžené teritoriální závislosti či nikoliv. V grafu na Obr. 8 vidíme, jak se 

vyvíjí export ruské ropy mezi třemi hlavními oblastmi, a to EU, CIS a Asie. 

 

Obr. 8: Vývoj exportu ruské ropy mezi třemi regiony 

 

Zdroj: Rosneft, 2012 

 

 Z těchto dat nejvýznamnější ropní společnosti v Rusku – Rosneft, vidíme na jedné 

straně konstantně klesající vývoz ropy do krajin CIS a na druhé straně snaha Ruska 

expandovat na nové trhy v Asii.  

Finanční závislost Ruska na evropském trhu je výrazná a tvoří významnou část 

ruského rozpočtu i podílu na exportu, nehledě na významný podíl na tvorbě HDP. 

Vzájemnou závislost mezi Ruskem a EU můžeme označit jako asymetrickou v neprospěch 

Ruska. Zatímco zranitelnost EU by v důsledku zastavení importu ropy nebo plynu byla 

relativně menší, neboť část energetické spotřeby může nahradit jinými dodavateli (zvýšený 
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import norského či severoafrického zemního plynu nebo dovoz saudské či libyjské ropy) či 

dlouhodobě jinými zdroji energie (jaderná energie, obnovitelné zdroje, zkapalněný plyn)16. 

Rusko by bylo zasaženo daleko více, neboť by své finanční příjmy nemělo čím nahradit. 

Energetická citlivost Ruská by pak spočívala ve zmenšení odběru plynu a ropy ze strany 

Evropské unie. Zároveň Rusko v současnosti, ale ani v krátkodobém a střednědobém 

časovém horizontu, nedisponuje plnohodnotnou alternativou, jde-li o přesměrování 

zemního plynu (Tichý, 2011). Viditelná je však snaha Ruska o diversifikaci svého exportu 

(nejen ropy, ale i zemního plynu), zejména vývozem do Asie podle dat z MIT Center for 

Energy and Enviromental Policy Research ohledně exportu ruského plynu od roku 2007 

v Tab. 4. V souvislosti se zvyšující poptávkou po plynu v Asii, Rusko plánuje expanzi 

tekutého plynu a nové plynovody a v roce 2030 by export do Asie mohl tvořit 1/3 (Paltsev, 

2011). Samozřejmě za předpokladu, že nové projekty a plány dostanou potřebný investice. 

To se ale může zdát problematické z důvodu, že již současné plynovody a exportní trasy 

potřebují značnou revitalizaci a nemalou sumu investic. Podrobně se vývojem exportu 

podle krajin zabývá tabulka v příloze 1, kde můžeme sledovat trend vývozu od roku 2007 

do 2010 podle všech krajin, kde Rusko svůj plyn vyváží. Z tabulky lze vyčíst zajímavé 

fakty, jak s klesající tendencí, např. Belgie o téměř polovinu objemu, tak i potvrzující trend 

v ruské strategii vývozu, když od roku 2009 zemní plyn vyváží do Jižní Koreje a Japonska 

a od roku 2010 také do Číny a na Taiwan. Z pohledu importních států je na tom nejhůře 

Ukrajina, která jednak odebírá v absolutních číslech obrovské množství (v roce 2010 

36 593 mcm17) a jednak nemá prozatím žádnou alternativu k ruským dodávkám energií. 

Rusko taktéž uplatňuje odlišnou cenovou politiku mezi domácími spotřebiteli, krajinami 

CIS a EU (příloha 2). 

 

 

 

                                                           
16 Samozřejmě tato hypotéza platí zejména pro staré členské státy, jelikož většina nových států je 
dlouhodobé závislá na ruských dodávkách. Existují však i zde alternativy v podobě podpory jaderné energie 
nebo obnovitelných zdrojů. 
17 Ukrajina odebírá v absolutních číslech téměř stejné množství plynu jako Německo, u kterého import činil 
38 938 mcm. 



37 
 

 

Tab. 3: Vývoj exportu ruskéhu plynu (v Tcf) 

 

Zdroj: Paltsev, 2011 

 

Jelikož se tato práce zabývá primárně geopolitikou, je důležité zjistit, jak Rusko 

využívá energetické suroviny ke svým geopolitickým cílům. Nejznámější případ plynové 

krize v roce 2006 a 2009 již byl zmíněn. Zřejmě nejnovější je informace, kdy Vladimír 

Putin 27. 7. 2013 na své návštěvě Kyjeva varoval Ukrajinu před ztrátou konkurenční 

výhody, když se nebude orientovat na Rusko. Potvrdil, že bude respektovat rozhodnutí 

Ukrajiny, pokud jde o ekonomickou orientaci a integraci, zároveň však upozornil, že 

konkurenční výhodu Ukrajina získá jedině tehdy, kdy se její ekonomika naváže na ruskou 

v tzv. eurasijské unii. Putinovo varování přišlo právě včas, jelikož se pro Ukrajinu blíží 

podepsání asociační smlouvy s EU v listopadu tohoto roku (Hospodárske noviny, 2013). 

Rovněž je mediálně známý případ z České republiky z července 2008, kdy podle ruské 

strany z technických důvodů došlo k poklesu tlaku v ropovodu Družba. V podstatě celého 

půl roku byly do ČR dodávány jen ¾ sjednaného množství ruské ropy. Nejkritičtější situace 

však byla právě v červenci, kdy Rusko dodalo pouze 52% ze sjednaného množství ropy. 

Bylo to zrovna v době podpisu americko-české dohody o umístnění radaru protibalistického 

raketového systému. Proto by se o ruském vysvětlení s technickým problémem dalo 

polemizovat a reálněji působí možnost, že se jednalo o znak ruského nesouhlasu 

s chystanou dohodou (Hynoušová, 2012).  

Rusko usiluje o multipolaritu a rovnost s ostatními důležitými subjekty 

mezinárodních vztahů - mocnostmi, jako jsou Spojené státy, EU, Čína či Indie. Zároveň 

Rusko využívá energetiku jako prostředek obrany suverenity a prosazování 
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zahraničněpolitického vlivu. Zároveň Gazprom investuje tak, aby získal v zahraničních 

firmách nadpoloviční většinu a rozhodující slovo. Gazprom má své dceřiné společnosti ve 

všech státech, kam exportuje plyn, což má jak ekonomické, tak i politické motivy (Řezač, 

2011). Putin ještě v roli prezidenta podepsal v květnu 2008 zákon o strategickém průmyslu, 

který omezuje zahraniční investice do klíčových ekonomických sektorů jako těžby ropy a 

plynu, letecké techniky nebo masmédií. Těchto strategických sektorů je 42. Pokud 

zahraniční investor bude chtít získat nadpoloviční podíl firmy, musí podléhat speciálnímu 

schvalovacímu řízení. Rusko dává po roce 2005 jasně najevo, že Evropa není jediným 

zájemcem a pokud bude vyvíjet neadekvátní nátlak neboli nutit Rusko do pozic, které 

Rusko nemá zapotřebí, tak se může energetická velmoc obrátit na spolupráci směrem k 

Číně, Indii a jiným vyvíjejícím se trhům (Kučerová, 2008). 

 

Energetická spolupráce mezi EU a Ruskem je velmi komplikovaná, jelikož Rusko 

preferuje asymetrickou závislost, což znamená, že všichni importéři by měli být na ruských 

dodávkách závislí, zatímco Rusko by mělo být nezávislé (Tichý, 2011). Podle energetické 

strategie RF do roku 2020, jež je publikována na stránkách Evropské komise, je hlavním 

cílem energetické politiky Ruska ochrana zájmů občanů a hospodářských subjektů, 

zabezpečení obrany státu a dosáhnutí kvalitativně nového stavu celé energetické politiky. 

Energetická strategie RF do roku 2030 je koncipována ve stejném duchu jako ta současná 

pro rok 2020. Vytváří novou orientaci pro energetický sektor v přechodu ruské ekonomiky 

na inovační cestu vývoje. Prioritami jsou energetická účinnost, energetická bezpečnost a 

ekonomická efektivita. Hlavním cílem je co nejefektivnější využití přírodních zdrojů a 

potenciálu energetického sektoru pro dlouhodobě udržitelný růst domácí ekonomiky, 

zlepšení životní úrovně obyvatelů Ruska a posílení ruské pozice v zahraničí. Energetika je 

tak zcela otevřeně vnímána jako nástroj obnovy moci v mezinárodním prostředí a 

prostředek obrany suverenity proti vnějším vlivům (Evropské komise 2009, Tichý, 2011). 

Gazprom se snaží jednak o diversifikaci dodávek ropy a plynu, ale také o posílení své 

pozice na evropských trzích. K tomuto cílu mu mimo jiné pomáhá i nedávno vybudovaný 

nový plynovod Nord Stream a momentálně budovaný South Stream. Plynovod Nord 

Stream a s ním související pakt Putin – Schröder je vnímán Polskem a baltskými zeměmi 
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jako kontroverzní a staví se k němu nesouhlasně, jelikož plynovod obchází země střední a 

východní Evropy. Evropskou alternativou měl být projekt plynovodu Nabucco s kaspickým 

plynem, který měl snížit závislost zejména středoevropských států od ruského plynu. Avšak 

konsorcium firem vedené BP rozhodlo, že plyn z ázerbájdžánského pole  Shah Deniz II. 

bude dopravovat na evropský trh prostřednictvím plynovodu Trans-Adriatic Pipeline (TAP) 

přes Řecko a Itálií. Jedná se o obrovské zklamání, jelikož i když to byl projekt 

problémový,18  Nabucco byl mohutně podporován EU. Samozřejmě Rusko nechtělo přijít o 

svou pozici ve střední Evropě, a proto se pojistila smlouvou s Ázerbájdžánem z 27. 5. 2009, 

která dlouhodobě zavazuje Ázerbájdžán k prodeji plynu Rusku za evropské tržní ceny. 

Tímhle krokem Rusko získalo kontrolu nad plynem, se kterým bylo počítáno pro projekt 

Nabucco (Řezáč, 2011). Nakonec však Nabucco selhal nejen z politických důvodů, ale čistě 

z pragmatických, resp. ekonomických, jelikož trasa plynovodu TAP je kratší o 450 km. 

Obě trasy můžeme porovnat na obr. 9. 

 

Obr. 9: Trasy plynovodov Nabucco a TAP 

 

Zdroj: E15, 2013 

 

                                                           
18 Z hlediska finanční podpory pro projekt, Rada EU a Komise rozhodly o uvolnění 50 miliónů EUR, místo 
původních 250 miliónů. EU se také nepodařilo uzavřít smlouvu se žádným ze středoevropských států a tak 
jedinou možností bylo náležitě v Ázerbájdžánu. Přítěží bylo rovněž to, že se členské státy nedokázali 
jednomyslně dohodnout na aktivní podpoře tohoto projektu, zejména postoje Německa a Itálie s jejich 
dlouhodobými smlouvami s Ruskem, bylo pro projekt kontraproduktivní (Tichý, 2011). 
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Problémem energetického vztahu EU-Rusko je, že existuje jenom na papíře a Rusko 

vyjednává o energetice separátně s jednotlivými státy, čímž posiluje svou vyjednávací 

pozici. Speciální vztah panuje především mezi Ruskem a Německem. Kolem roku 2007 se 

německá média zabývala napojením německých politiků na společnost Gazprom. SPD 

měla podle médií dostávat od Gazpromu sponzorské dary. Na oplátku němečtí politici v 

čele s Gerhardem Schröderem podporovali výstavbu plynovodu Nord Stream. Obvinění se 

nepřímo potvrdila, když se Gerhard Schröder po ukončení postu kancléře stal prezidentem 

projektu Nord Stream, který je z 51 % vlastněn Gazpromem. Na druhé straně je Německo 

jediným státem, který oficiálně zveřejňuje cenu, za kterou od Gazpromu kupuje plyn. 

Distribuční společnosti v ostatních státech přesnou cenu neuvádějí. Hlavním důvodem pro 

roztříštěný postoj směrem k Rusku je rozdílná závislost na dodávkách jeho surovin a 

odlišné potřeby z hlediska bezpečnosti (Řezáč, 2011). 

Vzhledem k tomu, že EU hledá cesty jak být nezávislá na ruském importu, Rusko se 

analogicky k tomu také snaží, jak již bylo zmíněno o diversifikaci dodávek. Gazprom 

operuje na projektech v různých částech světa, např. Alžírsko, Bolívie, Kuba, Vietnam, 

střední Asie a mnoho dalších. Pravdou však je, že zatím nemá vybudovanou potřebnou 

infrastrukturu, aby snížil svou závislost na exportu do EU. Vzhledem k novým 

technologiím, Rusko také nechce zůstat stranou, a proto vybudovalo svůj první terminál 

LNG, který je součástí projektu Sakhalin II a byl slavnostně otevřen v únoru 2009 

(Gazprom, 2013). Bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude energetická politika jednak 

Ruska a jednak EU, jako největší odbytiště energetických surovin z Ruska, vyvíjet 

v příštích desetiletích. Jednak je však jisté, pokud by evropské státy neměly uzavřené 

dlouhodobé kontrakty s Gazpromem, byla by pravděpodobně EU nezávislá na ruských 

dodávkách v nejbližších 20 letech. Je otázkou, jak se změní pozice Ruska jako 

energetického giganta, zejména co se týče zemního plynu, když vyprší závazky s EU a 

Evropa bude dostatečně zásobená plynem ze střední Asie, severní Afriky, nebo USA. Zatím 

nelze odhadnout, zda Rusko bude schopné do té doby vybudovat nové kapacity a 

plynovody a zda tak velký objem plynu, který dodávalo do EU, si najde své nové odbytiště 

v Asii. 
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4. ANALÝZA VZTAHŮ RUSKA A VYBRANÝCH SUBJEKTŮ 

4.1 Politická situace v Rusku po nástupu Vladimíra Putina 
 

V této části bude rozebrán vztah Ruska a jeho zahraniční politika ve směru 

k Západu, to znamená zejména USA a NATO, EU, pak k Číně, Střední Asii a 

Zakavkazsku. Pokud chce stát být významným regionálním, nebo i světovým hráčem, musí 

v první řadě mít pevnou vnitropolitickou a mocenskou strukturu. Již během prvního 

volebního období Putina19 (2000-2004) došlo ke koncentraci moci prostřednictvím reforem, 

které měli eliminovat významné regionální elity a oligarchy. Od tohoto období můžeme 

používat termín řízená demokracie. Od nového prezidenta se očekávalo, že všem neduhům 

uvnitř Ruské federace, včetně války v Čečensku, učiní rychlou přítrž a v zahraniční politice 

navrátí Rusko na výsluní světové politiky, odkud se po rozpadu SSSR bylo nuceno 

stáhnout (Bílý, 2013). V zápětí po své inauguraci Putin vydal dekret, kterým zřídil 7 

federálních okruhů státní správy (generální gubernie) a do jejího čela jmenoval své loajální 

spolupracovníky. Hranice nových federálních okruhů odpovídají hranicím vojenských 

okruhů organizace ozbrojených sil Ruska. Sedm generálních gubernátorů mělo postupně 

soustředit reálnou výkonnou moc na úkor subjektů federace. Gubernátory jmenuje a 

odvolává prezident federace. Jedním z hlavních důsledků této administrativní reformy bylo 

radikální omezení vlivu lídrů subjektů federace na výkon státní moci v jejich vlastních 

regionech. Obdobně využil své právo zákonodárné iniciativy a předložil do parlamentu 

vícero návrhů zákonů, které znamenaly zásadní změnu systému veřejné správy v Rusku20. 

Na základě těchto zákonů např. gubernátoři a prezidenti republik nejsou nadále chráněni 

poslaneckou imunitou a také prezident má právo odvolávat šéfy místních samospráv 

(Duleba, 2008, [online]). Jak se dokáže Putin vypořádat s oligarchy, kteří mu navíc 

oponují, nejlépe ukazuje mediálně známa kauza ropné společnosti Jukos a jejího majitele 

Michaila Chodorkovského. Přitom Jukos, v té době druhá nejvýznamnější ropná společnost 

po Lukoile, odváděla nejvíc daní do státního rozpočtu v absolutních číslech, a přesto byla 

                                                           
19 První období po rozpadu SSSR, kdy byl prezidentem Boris Jelcin, je z dlouhodobého hlediska vnímáno spíše 
jako přechodné a transformační, ale jasný kurz geopolitického směrování můžeme vidět až za vlády 
Vladimíra Putina. 
20  Nejvýznamnější návrhy zákonů byly O systému formování Rady federace Federálního shromáždění Ruské 
federace a O všeobecných principech formování orgánů výkonné moci Ruské federace (Duleba, 2008). 
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státem přivedená do krachu kvůli podpoře opozice a politickým ambicím Chodorkovského. 

Také ve svém druhém volebním období pokračoval Putin v zásadních změnách, které 

znamenaly další posílení výkonné moci a její další centralizaci. Politická strana Jednotné 

Rusko se stala státostranou, která prakticky neměla žádnou reálnou politickou konkurenci. 

Po vybudování silné vnitřní pozice Kremlu a podřízení politického i veřejného života se 

může Rusko usilovat o znovu získání svého velmocenského postavení na mezinárodní 

scéně. Je nepochybné, že v jeho politice nacházíme silný prostorový akcent, zaměřený na 

upevnění územní celistvosti Ruska a na posilnění jeho postavení v postsovětském prostoru, 

v Eurasii, i jinde ve světě. V. Putin v roce 2002 řekl: „… budeme globální velmoc, a to 

nejenom proto, že máme velký vojenský a ekonomický potenciál, ale máme k tomu i 

geografické důvody. Jsme přece fyzicky přítomní v Evropě, v Asii, na severu i na jihu a 

všude tam máme nějaké zájmy“. Tento názor sjednocuje geopolitické proudy do 

společného cíle: udržet ruský teritoriální potenciál jako nástroj ruské síly (Ištok, 2008). 

Známý je také Putinův výrok, že rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. 

století. Nově vzniklá RF má komplikované vztahy se svými novými sousedy (zejména 

evropskými), s kterými předtím sdílela jeden státní útvar. Tradičně komplikované vztahy 

má s Ukrajinou, s kterou řeší neutichající spory o cenu energetických surovin a jejich 

tranzit dál na západ přes ukrajinské území. Vzájemným vztahům nepomáhá ani nestabilní 

politická situace, kdy Ukrajina se zmítá mezi Západem a Východem. Další problematickou 

zemí pro RF je nevypočitatelné Bělorusko, kdy nikdy neví, co může od Alexandra 

Lukašenka čekat. Samostatnou kapitolou jsou vztahy s Pobaltskými státy, za všechny stačí 

vzpomenout na Litvu, které bude věnován prostor dále v této práci.  
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4.2 Rusko vs. Západ (USA s NATO, EU) 
 

Ruské zahraničněpolitické myšlení se řídí třemi hlavními konstantami, které působí 

jako pilíře zahraniční politiky: 

• Jádrová konstanta. Spolu s USA jsou největší jádrovou velmocí světa a jejich 

vojenský potenciál je tak veliký, že USA jej musí uznat jako rovnocenného partnera 

v řešení otázek mezinárodní bezpečnosti 

• Evropská konstanta. Rusko je pevnou součástí evropských systémů bezpečnosti a 

evropská bezpečnost je klíčová pro národní bezpečnost Ruska. 

• Postsovětská konstanta. Rusko má legitimní hospodářské, politické a bezpečnostní 

zájmy v krajinách bývalého SSSR a hranice nových sovětských republik jsou 

umělým dědictvím sovětské doby, což dokladuje také to, že 25 milionů etnických 

Rusů se po rozpadu SSSR ocitlo za hranicemi Ruska beze změny svého bydliště. 

Tyto pilíře jsou v Rusku všeobecně akceptované axiomy, o kterých se nepochybuje. Na 

druhou stranu, ale byly po rozpadu SSSR zdrojem velkých frustrací pro geopolitiku Ruska, 

a to hned z několika důvodů. USA samozřejmě odmítli uznat Rusko jako rovnocenného 

bezpečnostního partnera. Rusko nedokázalo zabránit NATO v použití vojenské síly 

v Evropě ve válce v Jugoslávii. USA tak učinily navzdory vysloveně odmítavému postoji 

Ruska. USA spolu s EU se rovněž snaží v postsovětském prostoru získat kontrolu nad 

zásobami strategických surovin podporou režimů s protiruskou politikou, jako třeba 

v Gruzii (Duleba, 2008, [online]).  Na důležitém evropském kontinentu se RF musela 

vyrovnat s novou geopolitickou konstrukcí, která se vyznačovala sílícími integračními 

procesy v ekonomické a bezpečnostní oblasti, a to nejenom EU, ale i NATO. V podobě EU 

vznikl nový pól síly, disponující nejen značnými ekonomickými možnostmi a mocí, ale 

také významným politicko-vojenským potenciálem. V nové konfiguraci regionální 

bezpečnosti bylo pro Rusko těžké najít své adekvátní místo a prosazovat své národní a 

bezpečnostní zájmy. Obzvlášť podstatné jsou vztahy s NATO, jako bezprostřední reakce na 

proces rozšiřování o státy střední a východní Evropy včetně Pobaltských států, který v 

Rusku vytvořil někdy až stísňující pocit obkličování své vlasti a bezmoc (Horemuž, 2010).  
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I navzdory těmto frustracím se v prvním funkčním období Putin prezentoval jako 

pragmaticky smýšlející politik, který je schopný ústupků, dokonce i nakloněný spolupráci 

se Západem. Dokázal to i tím, že jeho první zahraniční cesta po nástupu do úřadu vedla 

v polovině dubna do Velké Británie. Na porovnání, první zahraniční cesta v jeho druhém 

funkčním období vedla do Kazachstánu. Dokonce byl na začátku svého prezidentského 

období odhodlán upevnit vztahy s USA a uvažovalo se i o členství v NATO. V ekonomické 

oblasti se Rusku povedla integrace do významných seskupení jako Světová banka, MMF, 

GATT nebo G8. V oblasti strategicko-bezpečnostní, přestože nedošlo k samotné integraci 

Ruska do NATO, byla vytvořena společná stálá rada Rusko-NATO, jejímž cílem bylo 

snížení ruských obav z této organizace. Rusko sice nemělo právo veta, avšak v přesně 

definovaných oblastech, včetně krizového managementu, se účastní na plánování a přípravě 

rozhodnutí NATO. Navzdory tomu, že se angažovanost Ruska zvýšila, neubránili se 

Rusové nespokojenosti s vedoucím postavením Spojených států ve většině těchto 

organizací, díky kterému může USA lépe prosazovat svůj vliv (Winklerová, 2009). Po 

teroristických útocích na WTC v roce 2001 během prvních fází vojenských operací v 

Afghánistánu se pak Rusko de facto stalo americkým spojencem. Tyhle i další příklady 

ukazují, že v prvních dvou letech Putinovy vlády se tedy Rusko v žádném případě 

nesnažilo oslabit euroatlantické společenství, jak předpokládá Duginova teorie (Bílý, 

2012). První náznaky možného obratu v prozápadním zahraničněpolitickém kurzu souvisejí 

s vnitropolitickým faktorem, a sice s odchodem některých prozápadních liberálů z Putinovy 

vlády během roku 2003. Namísto nich nastoupili lidi s autoritářskými sklony vládnutí, kteří 

mimo jiné zařídili uvěznění Chodorkovského. Přibližně v tomto období ustávají 

ekonomické liberální reformy a Ruská zahraniční politika vůči Západu nabývá 

sebevědomějšího, konfrontačního charakteru a v kontrastu s prvními lety Putinovy vlády se 

vyznačuje větší iniciativou a proaktivitou (Bílý, 2012). Pokud se zaměříme na konfrontaci 

cílů a kroků ruské zahraniční politiky, můžeme deklarovat na základě Tab. 4 rozdílné 

politické postoje a názory Ruska a Západu (v některých případech také Číny, o kterých 

vztazích s Ruskem bude hovořeno v další kapitole) vůči významným světovým krizím a 

ozbrojeným konfliktům. 
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Tab. 4: Postoj mocností k nejvýznamnějším geopolitickým konfliktům po II. světové válce 

Konflikt Rusko USA EU Čína 

Jugoslávie silná podpora Srbů 

podpora chorvatské 
armády + 
bombardování 
Bělehradu 

finanční pomoc Černé 
Hoře 

oficiálně 
nezaujala 
stanovisko 

Izraelsko-
palestinský 
konflikt 

člen tzv. Quartetu, 
ale větší podpora a 
sponzor Palestiny 

člen tzv. Quartetu, 
velmi silná a tradiční 
podpora Izraele, v RB 
připravený vetovat 
současný návrh vzniku 
státu Palestina 

člen tzv. Quartetu, 
pozitivněji nakloněný 
současnému návrhu 
vzniku státu Palestina 

dřívější velmi 
silná podpora 
Palestiny 

Somálsko 
oficiálně nezaujalo 
stanovisko 

přímé ozbrojené střety 
se somálskými 
jednotkami 

neuznala v 2000 
vytvoření přechodné 
vlády, přímé dřívější 
zapojení 

Čína rozběhla 
několik projektů 
na obnovu 
válkou zničené 
země 

Rwanda 
podpora jednotek 
OSN podpora Tutsiů 

podpora jednotek OSN, 
Francie dodávala 
zbraně vládním 
jednotkám 

dodávání zbraní 
vládním 
jednotkám 

Zair / Kongo 

dodávky bojových 
aviatických 
prostředků Zairu podpora Kagameho 

oficiálně nezaujala 
stanovisko 

výhodné 
ekonomické 
půjčky na 
obnovu 

ČAD 

zapojení svých 
jednotek do mise 
EUFOR 

oficiálně nezaujali 
stanovisko 

zapojení svých jednotek 
do mise EUFOR 

oficiálně 
nezaujala 
stanovisko 

Irák 
odmítá invazi do 
Iráku 

přímé zapojení svých 
jednotek proti iráckým 
silám 

diplomatická, vojenská, 
materiální pomoc 
americkým jednotkám 
v Iráku, ale Německo a 
Francie zpočátku 
odmítali invazi v roce 
2003 

odmítá invazi do 
Iráku 

Gruzie 

přímé zapojení 
vojenských 
jednotek proti 
gruzínským silám + 
embargo na dovoz 
gruzínských 
produktů 

poskytovala materiální 
a výcvikovou pomoc 
gruzínské armádě 

diplomaticky podporuje 
Gruzii 

oficiálně 
nezaujala 
stanovisko 
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Ázerbájdžán, 
Arménie podpora Arménů 

bilaterální vztahy 
s Ázerbájdžánem 

oficiálně nezaujala 
stanovisko 

oficiálně 
nezaujala 
stanovisko 

Libye 

během občanské 
války zastavila 
dodávky zbraní 
vládním jednotkám 

zapojily se do vojenské 
intervence proti 
vládním jednotkám 

zapojily se do vojenské 
intervence proti 
vládním jednotkám 

odmítání 
vojenských 
intervencí 

Sýrie 

dodávky zbraní 
Assadovým 
jednotkám + 
vetovalo sankce 
OSN proti Sýrii 

vypovězení syrského 
chargé d'affaires z USA 
+ diplomatická podpora 
vzbouřeneckým 
jednotkám 

diplomatická podpora 
vzbouřeneckým 
jednotkám 

vetovala OSN 
sankce proti 
syrské vládě 

Súdán 
/Dárfúr 

dodávky zbraní do 
Súdánu 

v poslední době 
zlepšení dlouhodobě 
ostrých diplomatických 
vztahů humanitární podpora 

dodávky zbraní 
do Súdánu 

Afghánistán 
1979-1986 

snaha o obsazení 
Afghánistánu 

materiální podpora 
afgánských jednotek 

materiální podpora 
afgánských jednotek 

materiální 
podpora 
afgánských 
jednotek 

Afghánistán 
2001-
doposud 

vojenská podpora 
koaličních 
jednotek 

iniciace vpádu + 
vojenská podpora 
koaličních jednotek 

vojenská podpora 
koaličních jednotek 

materiální 
podpora 
projektu na 
obnovu 
Afghánistánu 

Zdroj: BBC, CNN, Wikipedia 

 

Z tabulky vybraných nejvýznamnějších geopolitických krizí v posledních letech je 

vidět v drtivé většině rozdílný, až opozitní postoj Ruska a Západu, zejména USA. Rusko 

v některých krizích našlo spíš společnou cestu s Čínou. Pouze v případě války v Perském 

zálivu 1991 a také invaze do Afghánistánu 2001 lze hovořit o spolupráci s USA a NATO, 

neboť se jednalo o akce schválené OSN, resp. RB. Co se týče invaze do Afghánistánu 

v roce 1979, jednalo se o čistě sovětskou invazi, která byla posledním ruským pokusem o 

získání přístupu na jih, což je odvěká ruská touha. V nejstarším ze zde zmíněných konfliktů 

– v Izraelsko-Arabském konfliktu oficiálně Rusko, USA i EU jsou všichni členu Quartetu, 

který se skládá z OSN, USA, Ruska a EU a má dohlížet na mírová jednání na Blízkém 
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východě. Nicméně skutečné postoje k tomuto konfliktu se liší již od jeho začátku. Zatímco 

USA vždy stály na straně Izraele, po vzniku státu Izrael se Arabové připravovali na válku 

za podpory SSSR. Přitom při vzniku státu Izrael se Stalin snažil o dobré vztahy, protože 

doufal, že krajina se vydá cestou socialismu a tím urychlí úpadek britského vlivu na 

Středním východě. Jenže Izrael se orientoval prozápadně a stal se americkým spojencem. 

To způsobilo zvrat v sovětské zahraniční politice, a proto začali podporovat Araby. 

Nicméně další vývoj ukázal, že Izrael i s pomocí USA se stal zemí, proti níž nemá 

Sovětský svaz žádné účinné prostředky, a pokus o jeho zničení by vedl ke konfrontaci se 

Spojenými státy. Výsledek války sice znamenal příklon části arabských zemí k Sovětskému 

svazu, ale představitelé SSSR si byli vědomi, že vyzbrojují země, které z politického 

hlediska nedokážou ovládat a jejichž touha po zničení Izraele by mohla vést až k 

nechtěnému americko-sovětskému konfliktu (Wikipedia, 2013, [online]).  

 V některých případech se tento opozitní postoj Rusku zcela nevyplatil a znamenal 

obrovské ekonomické ztráty, jako např. v případě Libye. Diplomatické vztahy mezi oběma 

zeměmi jsou blízké a produktivní již od sovětské éry, kdy se Sověti výrazně podíleli na 

budování ropného průmyslu a infrastruktury v Libyi. SSSR také vydatně zásoboval Libyi 

svými zbraněmi. Po rozpadu SSSR Rusko zůstalo velmi významným obchodním partnerem 

(Business Info, 2013, [online]). V případě konfliktu v Libyi, Rusko pochopitelně bylo 

velký podporovatel Kaddáfiho ostře vystupující vůči jakékoliv vojenské intervenci, 

nakonec, ale nezabránil jeho pádu. Kritika vojenské pomoci NATO povstalcům, nebo 

bránění přísnějším sankcím vůči Kaddáfiho režimu se nakonec Rusku z ekonomického 

hlediska nevyplatila. Po pádu diktátorského režimu libyjská ropná společnost AGOCO 

odmítla ruské podnikatelské zájmy v krajině a dala přednost Itálií a Francii (Kovalyova, 

Farge, 2011). V případě Libye však nebyl úplně jednotný postoj ani členů EU, např. 

Německo, které v podstatě nemá žádné neekonomické zájmy na Středním východě, v roce 

2011 se připojilo k Rusku a k Číně a zdrželo se hlasování o bezletové zóně v Libyi. 

Pokud se zaměříme na situaci v Sýrii, je situace ještě víc vyhrocena. Zatímco Západ 

se snaží co nejvíc podporovat opoziční povstalecké jednotky vůči Assadovi, Rusko a Čína 

jsou připraveny vetovat každou rezoluci ohledně Sýrie. Putin sám prohlásil, že Střední 

východ bude svědkem významných změn. Sýrie bude vyzbrojena zbraněmi, které nebyly 
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nikdy dříve k vidění (na Středním východě), včetně počítačem řízených chytrých raket, 

které neminou cíl. Rovněž dodal, že Rusko dodá Sýrii rakety země-moře Skean 5, které 

jsou schopné zasáhnout a potopit jakýkoliv cíl do vzdálenosti 250 km od syrského pobřeží 

(Global research, 2013, [online]) Opět je očividné proč taková ruská podpory Assadovi 

navzdory zbytku světa. Pro Rusko má totiž Sýrie velký význam: v syrském městě Tartus, 

asi 220 kilometrů severozápadně od Damašku, má svou jedinou středomořskou námořní 

flotilu21. Sýrie je významným odběratelem v Rusku vyrobených zbraní. Pro Rusko je 

syrský režim posledním z těch, se kterými mělo ještě ze sovětských dob nadstandardní 

vztahy a dodávalo jim zbraně za velké peníze. Z bývalých sovětských spojenců a 

odběratelů zbraní padl nejprve Saddám Husajn v Iráku v roce 2003, a pak v roce 2011 v 

Libyi Muammar Kaddáfí. Podobně bychom mohli rozebrat každý ze zde uvedených 

konfliktů a viděli bychom, že v první řadě se jedná o mocenské zájmy Ruska, které stojí za 

opozitními postoji v nejvýznamnějších konfliktech v posledních letech. Rusko se snaží 

pasovat do role mírotvůrce, který nechce zasahovat do vnitřních záležitostí jiných států a 

kritizuje americké vojensko-politické aktivity. Přitom je vidět, že se chová podobně jako za 

studené války a prohlášení o nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států je jenom 

pouhou frází ve světle např. rusko-gruzínského konfliktu, kdy nezávislost dvou území 

uznalo kromě Ruska, jenom pět státu a naproti tomu, celý Západ a dokonce i Čína uznání 

nezávislosti odsoudily. Důležitá postava ruského geopolitického diskursu Alexander Dugin, 

který má silnou Putinovu podporu, sám prohlašuje, že Rusko a USA jsou antagonistické 

reprezentanty dvou neslučitelných forem civilizační organizace, jejichž dlouhodobější 

koexistence je vnímána jako nemožná a obecně nežádoucí. V rámci Evropy považuje 

Dugin za jednoznačnou mocnost Německo, se kterým Rusko musí nutně kooperovat a zcela 

zásadní podle něj je spojenectví Moskva – Teherán (Kalinič, Naxera, 2011 [online]).  

 

 

 

                                                           
21 Je zajímavé, že vzhledem k současnému vývoji v Sýrii, kdy používání přístavu v Tartusu je problematické, 
nabídnul Kypr Rusku své vojenské letecké základny a přístav v Limassol. Jednalo by se totiž o vojenskou 
základnu na území EU. 
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4.2.1 Vztah s vybranými evropskými státy 
 

Německo 

Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem Ruska ze států 

EU. Je to dáno zejména historicky. Již od dob rozděleného Německa, bývalá NDR 

zaujímala velmi specifické postavení mezi zeměmi východního bloku. NDR byla SSSR 

ekonomicky podporována, aby se vyrovnala svému západnímu protějšku. Po pádu 

Berlínské zdi tento proces ustal a byl postupně nahrazen nynějším ekonomicky-politickým 

partnerstvím. Další důvod je ten, že německá ekonomika je ze všech členů EU největší a 

nejvýkonnější. Po konci studené války se vyvinulo strategické partnerství mezi oběma 

státy. Samozřejmě nejdůležitějším faktorem vzájemných vztahů, protože oba státy jsou na 

sobě závislé. Jelikož Německo odebírá zdaleka nejvíce energetických surovin z celé EU a 

je tedy nejvýznamnějším ruským klientem. Globálně je třetí nejdůležitější obchodní partner 

Ruska s 8,7 % po Číně a Nizozemsku, které dováží z Ruska hlavně ropu a ropné deriváty 

přes Rotterdam. V posledních letech dochází k nárůstu vzájemného obchodu, v roce 2011 

to bylo o 29 % v porovnání s předchozím rokem a v roce 2012 to byl nárůst o 7 %. Rusko 

je rovněž velmi atraktivní trh pro investice. Od ledna do září 2012 dosáhli investice 

německých firem v RF výší 25 mld. Dolarů, což je mírný nárůst oproti stejnému období 

předchozího roku. V současné době existuje v Rusku kolem 6 500 firem s německou 

majetkovou účastí působící v 81 z 83 subjektů federace. I když se Rusko aktivně snaží 

podporovat zahraniční investice, podnikání není pro domácí, ani pro zahraniční firmy 

jednoduché. Zejména po nástupu V. Putina vláda zasahuje velkou mírou do svobody 

podnikání. Obrovským problémem je zde korupce a ruská vláda se snaží řešit tento 

problém přijetím protikorupčních opatření. Důležitým nástrojem spolupráce jsou rusko-

německé konzulární konzultace, které se konali naposledy v lednu 2013. Německo má silný 

zájem na integraci RF do multilaterálních struktur. Strategické partnerství s Ruskem také 

znamená upřímný a konstruktivní a kritický dialog o rozdílných názorech (lidská práva a 

demokratické politické soutěže), stejně jako spolupráci při modernizaci ruských institucích, 

včetně právního sektoru, zdravotnictví, demografie, vzdělávání, energetiky a dopravy. 

(Federal foreign office, 2013, [online]). Nicméně v poslední době se jejich vzájemné vztahy 

zhoršují. Zejména po nástupu A. Merkelové, která nemá tak vřelý vztah s Putinem jako její 
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předchůdce Gerhard Schröder22. Zatímco ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi se 

úspěšně rozvíjí, je akutní krize v politické sféře. Hlavním důvodem rozdílů je, že v 

Německu výrazně zesílila kritika politické situaci v Rusku. Za prvé, německé orgány 

kritizovaly parlamentní a prezidentské volby v Rusku, a pak začaly pravidelně dávat 

negativní hodnocení těchto změn, které se konají v zemi. Koordinátor německé vlády na 

spolupráci s RF, místopředseda vládnoucí Křesťanskodemokratické unie ve Spolkovém 

sněmu, Andreas Schockenhoff, se stal mluvčím tohoto trendu. Ostře kritizuje akce ruských 

úřadů, nový zákon o shromaždování23 a nevládních organizací, nebo třeba soud s Pussy 

Riot. Všechny obavy byly zahrnuty do rezoluce, která měla 17 bodů a kterou schválil 

Spolkový sněm před 12. setkáním takzvaného petrohradského dialogu a návštěvou Angely 

Merkelové v Moskvě. To způsobilo značnou nevoli v Moskvě a přerostlo až do 

diplomatického skandálu mezi ruským ministerstvem zahraničí a německou kancelářkou. 

Jelikož, ale obě strany mají velký zájem na rozšíření vzájemných vztahů, ani Merkelová ani 

Putin na oficiální návštěvě v Moskvě příliš nerozebírali otázku lidských práv a 

vnitropolitickou situaci Ruska (Stier, 2012, [online]). V posledních měsících pokračovaly 

roztržky mezi oběma státy, např. ohledně bankovní krize na Kypru, nebo kontrola 

německých neziskových organizací v Rusku24. Na tuto kontrolu Německo zareagovalo 

změnou postoje ohledně evropských víz pro Rusy (Kurjanova, 2013, [online]). Naposled se 

pustil ostře do poměrů v Rusku německý prezident Joachim Gauck v čase summitu G8, 

když odsoudil absenci právního státu a také Putinovo vypořádaní s opozicí (Hoffmann a 

kol., 2013, [online]). Následně na to, celý západní svět odsoudil nový ruský zákon 

zaměřený proti homosexuálům. Je evidentní, že rusko-německé vztahy politické vztahy 

procházejí těžkým ochlazením, zatím co ekonomická aktivita se dlouhodobě prohlubuje, 

jelikož obě krajiny se navzájem nevyhnutně potřebují.  

  

                                                           
22 Postoj Angely Merkelové vůči Rusku může být determinován tím, že vyrůstala v NDR. 
23 Rovněž ruská opozice se bouří proti tomuto zákonu, který markantně zpřísňuje podmínky pořádání 
masových akcí, jako mítinky, nebo demonstrace. Kritici vidí za tímhle zákonem represivní opatření vůči 
Putinovým oponentům (Český rozhlas, 2012, [online]).  
24 Nejednalo se o kontrolu jen německých neziskových organizací, nýbrž celoplošnou kontrolu všech 
neziskových organizací v Rusku.  
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Francie 

 Rusko-francouzské vztahy sahají daleko do minulosti, kdy ale nebyly vyhraněné. 

Někdy spolupracovali jako spojenci, jindy zase vystupovaly jako nepřátelé. Podobně 

dramatické byli jejich vztahy i za studené války. Od rozpadu SSSR má Francie bilaterální 

vztahy s Ruskem, které jsou relativně na dobré úrovni. Společně spolupracují na velkých 

projektech v oblasti energetiky, včetně jádrové, vesmíru, leteckého průmyslu a zemědělství. 

Francie se aktivně účastní vývoje moderních ruských letadel a nejnověji spolupracují na 

výrobě zbraní. Francie dále finančně podporuje stavbu plynovodů Nord Stream a South 

Stream a dalších projektů dopravní infrastruktury (Hlas Ruska, 2013, [online]). Co se týče 

vzájemného obchodu, Francie byla v roce 2012 třetí největší exportér z EU do Ruska 

v objemu 9,1 mld. EUR s podílem 7 %. V importu z Ruska už ale Francie nehrála 

významnou roli, protože největšími importéry zboží z Ruska jsou Německo s 19 %, dále 

Nizozemí, Polsko a Itálie. Kompletní tabulku zahraničního obchodu EU s Ruskem 

dokládám v příloze 3. Francouzské investice do ruské ekonomiky překročili 9 mld. EUR 

v roce 2012 a více než 470 společností s francouzským kapitálem operuje téměř ve všech 

oblastech působících na ruském trhu. Společně se hledají možnosti pro společný vstup zemí 

na trhy třetích zemí. Podle ruských nejvyšších představitelů je evidentní, že potenciál 

rusko-francouzských vztahů není zatím v plné míře využit. Rovněž je podle nich nemožné 

mluvit o budoucí spolupráce mimo evropského, nebo globálního konceptu. Rusko vnímá 

Francii jako jeden z předních partnerů v prohlubování vztahů Ruska s EU (The Ministry of 

foreign affairs of Russian Federation, 2013, [online]). Samozřejmě, ani mezi nimi není 

vždy jednotný názor a nastávají konflikty. Nejvýrazněji se vyostřili za vlády prezidenta 

Sarkozyho, zejména kvůli válce v Gruzii. Na druhou stranu, Francie poděkovala ruskému 

prezidentovi za podporu vojenské operace Francie v Mali. I když se mezi Ruskem a Francií 

vyskytnou odlišné názory, např. na americký systém protiraketové obrany v Evropě, nebo 

na Sýrii, vesměs se mezi nimi dosud nevyskytly vážnější konflikty, ani nejvyšší političtí 

představitelé obou států vůči sobě nevystupují tak kriticky, jak je to v případě Německa. Do 

budoucna se dá očekávat prohloubení strategického partnerství a rozmach vzájemných 

ekonomických vztahů. Kromě Německa a Francie má Rusko tradičně dobré bilaterální 

vztahy s Itálií.  
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Polsko 

Polsko-ruské vztahy byly dlouhodobě bouřlivé a napjaté. Polsko prožilo několik 

historických křivd, které doposud nejsou zapomenuty, nebo odpuštěny polskou veřejností.25 

Historické křivdy mají velký vliv na formování vzájemných vztahů a Polsko ještě pod 

vládou bratrů Kaczynských se stavělo k Rusku otevřeně nepřátelsky a bylo připraveno 

vetovat vzájemná jednání mezi EU a Ruskem. Mezi největší roztržky v tomto období 

patřilo ruské embargo na dovoz polského masa a dalších potravin v roce 2005, za čím 

polská strana viděla politické motivy. V tomtéž roce byl podepsán kontrakt na výstavbu 

plynovodu Nord Stream, který záměrně obchází tranzitní země střední a východní Evropy, 

včetně Polska, což vyvolalo další nedůvěry ve vzájemných vztazích. Už zmíněné polské 

veto trvalo 18 měsíců, během kterých Polsko blokovalo jednání o nové smlouvě o 

strategickém partnerství mezi EU a Ruskem. Polsko se svou silnou orientací na USA a 

Západ bylo horlivým podporovatelem rozšiřování euroatlantických struktur dál na východ, 

na rozdíl od Ruska, které východní rozšiřování NATO považovalo za hrozbu vlastní 

bezpečnosti. Z toho důvodu bylo ostře proti rozmístnění amerických raket v Polsku (Bielén, 

2012). Nicméně od podzimu 2007 začala nová éra vzájemných vztahů, kdy v Polsku začal 

vládnout liberálně-konzervativní kabinet pod vedením Občanské platformy a premiérem se 

stal Donald Tusk. I když ve vztahu k Rusku nenastal úplný odklon od nastaveného 

zahraničněpolitického kursu, ale začal se projevovat konstruktivní a kontaktní přístup, 

oproštěný od emocí a krátkozrakosti. Mezi Polskem a Ruskem vznikla instituce Centrum 

Polsko-Ruského dialogu a porozumění a byla znovuobnovena i tzv. Polsko-ruská komise 

pro obtížené otázky která má na společném základě utlumit historické spory a pomoct 

vzájemnému porozumění mezi zeměmi.  Obrat ve vztazích je i důsledkem změny politiky 

USA, která se snaží o obnovu vztahů s Ruskem a snaží se orientovat svou zahraniční 

politiku z Evropy na asijsko-pacifickou oblast. Překážkou v nově vybudovaných vztazích 

byla válka v Gruzii, kdy Polsko ostře protestovalo proti ruským aktivitám a usilovalo o 

aktivní přístup EU při řešení tohoto konfliktu.26 Avšak bez tohoto konfliktu, vzájemné 

vztahy se stále vylepšovaly. V roce 2009 byl Putin v roli premiéra pozván polskou stranou 

                                                           
25 Mezi nejpalčivější témata společné historie patří katyňský masakr, osud sovětských zajatců po bitvě pod 
Varšavou, okupace bývalého východního Polska nebo deportace na Sibiř (Natoaktual, 2011,[online]). 
26 Prezident Lech Kaczyński se dokonce v čase války vydal do Tbilisi podpořit Gruzínce (Asociace pro 
mezinárodní otázky, 2010, [online]). 
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na slavnostní připomenutí 70. výročí začátku druhé světové války. Nicméně ani tato událost 

se neobešla bez konfliktu, když týden předtím ruské média dokumentárním filmem 

upozorňovali na spolupráci nacistického Německa a meziválečného Polska a o jejich 

tajných plánech na útok na Sovětský svaz. I když snaha udržet kladný trend vztahů je na 

obou stranách výrazně cítit, vzájemná spolupráce je velmi komplikovaná.27 Namísto 

plánovaných amerických raket se Polsko dočkalo posílení své protivzdušné obrany 

rozmístněním několika baterií amerických střel Patriot, které můžou monitorovat letecký 

prostor. Další konflikt se může spustit umístněním systému v blízkosti Kaliningradské 

oblasti. Vzájemné vztahy rovněž může ohrozit budoucí politický vývoj na Ukrajině a 

v Gruzii. Zatímco politické vztahy jsou vrtkavé, ekonomická spolupráce se prohlubuje. 

V roce 2013 bylo Polsko třetí největší importér ruského zboží a surovin. Polsko má však 

výraznou negativní bilanci zahraničního obchodu s Ruskem (Příloha 2). Avšak i 

v ekonomické oblasti nejsou vztahy úplně ideální. Na konci dubna tohoto roku polský 

plynárenský monopol PGNIG propustil svou ředitelku, kvůli smlouvě s Gazpromem o 

výstavbě druhé větvě plynovodu Jamal-Evropa. Ze stejného důvodu premiér Tusk odvolal 

ministra financí. Další větev plynovodu by obcházela Ukrajinu a umožnila by Rusku 

uzavřít plynovod do Evropy přes zemi, kterou Polsko považuje za svého spojence (Trejbal, 

2013, [online]). I když vzájemné vztahy byly vždy konfliktní a obtížné, je vidět snahou 

z obou stran najít společní dialog. Jejich vztahy jsou ve fáze obnovy a smíření, protože oba 

subjekty chápou vzájemnou závislost a potřebu rekonstrukce (Asociace pro mezinárodní 

otázky, 2010, [online]). 

 

Litva 

 Obdobně jako s Polskem, rovněž vztahy s Litvou jsou velmi komplikované 

z historických důvodů. Litva byla součástí SSSR a po jeho kolapsu navázala přátelské 

vztahy s většinou zemí, ne však s Ruskem, ve kterých vidělo nadále sovětské okupanty. 

Litva se výrazně orientovala na západ, v čem byla také dost úspěšná. V polovině 90. let 20. 

st. se EU stala přední ekonomický a politický partner Litvě a v roce 1999 byla země 

                                                           
27 Poslední velkou tragédií, která zasáhla obě krajiny, byla smolenská tragédie polského prezidentského 
speciálu. Část polské veřejnosti věří, že to měl být atentát na prezidenta. 
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vyzvána k přístupovým rokováním a 1. května 2004 se Litva připojila do EU a NATO. 

Toto přeorientování představovalo vážnou výzvu pro rusko-litevské vztahy. Litvě, na rozdíl 

od Lotyšska a Estonska se podařilo vyhnout se otázce občanství etnických Rusů a do srpna 

1991 Litevci tvoří 81,5 % populace a občanství bylo uděleno každému obyvateli země. 

Nicméně spory mezi Ruskem a Litvou vznikají pořád. Kontroverzní otázkou bylo rovněž 

vymezení státní hranice a oficiálně vstoupila v platnost Smlouva a rusko-litevské hranici až 

v srpnu 2003. Stále ale nebyl dostatečně vyřešen problém tranzitu z Kaliningradu. 

Vrcholem napjatých vztahů bylo přijatí novely trestního zákoníku 15. 6. 2010, ve kterém se 

dovoluje trestní stíhání pro popření „sovětské okupace“. Podle průzkumu ministerstva 

zahraničních věcí Litvy, je polovina obyvatel přesvědčena, že dialog s Ruskem by měl být 

zahájen náhradou morální škody způsobené okupací SSSR.28 Litva podobně jako Polsko 

blokovala jednání mezi EU a Ruskem o nové smlouvě o strategickém partnerství, kvůli 

přerušení dodávek ropy z Ruska. Když Litvu zasáhla globální celosvětová krize, společnost 

se jakoby rozdělila. Jedna skupina se utvrdila v tom, že je dobře být integrován 

v euroatlantických strukturách, zatímco druhá skupina vytvořila Žalgirisovo29 hnutí 

národního odporu jako reakce na nespravedlnost a zneužívání národních hodnot. Činnost 

tohoto hnutí, která byla převážně filozofického a vzdělávacího charakteru, jasně ukázalo 

rozčarování Litevců s výsledky dvacetileté nezávislosti a sovětská minulost je často 

komentována s příznaky nostalgie. Tyto změny v litevském veřejném mínění však 

nemohou ihned změnit stereotypy Rusů vůči Litvě, kterou vidí jako malou arogantní 

krajinu a považují ji za jednou z pěti nejvíce nepřátelských států vůči Rusku. Vzhledem 

k této nedůvěře, se o určitém pokroku dá mluvit jenom z ekonomického hlediska. 

V posledních letech byly rusko-litevské vztahy silně ovlivněny geopolitickými faktory, 

jako jsou klíčové tranzitní toky mezi Východem a Západem. Litva se již začíná 

uvědomovat, že namísto jednostranné orientace na západ, je v jejím nejlepším zájmu, když 

se stane mostem mezi Východem a Západem. Vývojové trendy v oblasti dopravy a 

infrastruktury komplexu Eurasie ukazují, že vzhledem k centrální poloze na euroasijském 

kontinentu do roku 2020 dopravní systém Litvy budou zahrnut nejen do Evropské unie, ale 

                                                           
28 Průzkum byl uskutečněn v prosinci 2007, takže je vidět, že obyvatelé pořád žijí křivdami z dob SSSR, které 
tak brzy nebudou zapomenuty.   
29 Název hnutí je odvozen od bitvy o Žalgiris / bitvy o Tannenberg 15.7.1410 a stala se symbolem posílení 
státnosti litevské (Vorotnikov, 2011).  
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i do pozemních, námořních a vzdušných dopravních systémů na světě. Pravděpodobně tyto 

perspektivy položí základy pro normalizaci rusko-litevských vztahů. Po rozpadu SSSR 

Rusko stále zůstalo nejvýznamnějším obchodním partnerem Litvy, kterému dodává 

zejména zemědělskou produkci a potraviny a je hlavní dodavatel energie. Rusko na druhou 

stranu má zájem o příznivé podmínky pro tranzit, včetně Kaliningradu. Je zřejmé, že krize 

již probudila střízlivé prvky litevské společnosti, která pokud se vymaní z minulosti a bude 

hledět do budoucna, může vést konstruktivní a vzájemně prospěšný dialog s Ruskem 

(Vorotnikov, 2012, [online]).  

 

 

4.2.2 Perspektivy vývoje vztahů se Západem (USA s NATO, EU) 

 

Konfliktů mezi Ruskem a USA resp. NATO bylo i po skončení studené války několik, 

jak bylo nastíněno v Tab. 5. Proto se teď spíš než na jejich konfliktní vývoj, zaměříme na 

jejich současný stav, perspektivu a možné budoucí směrování. Rusko podle svých slov stojí 

o komplexní přístup k řešení problémů v rámci euroatlantického prostoru, na základě 

interakce v trojstranném formátu – Rusko, EU a USA. Tento typ spolupráce funguje v praxi 

v RB OSN, G8, Blízkovýchodním kvartetu, nebo v skupině šesti zemí, které se zabývají 

íránským jádrovým programem. Všechny subjekty mají společný zájem na dodržování 

energetické a jaderné bezpečnosti a boji proti terorizmu. Rusko však požaduje, aby byl ve 

všech strukturách považován za rovnocenného partnera, jedině tak podle něj je možno 

dosáhnout úspěchu ve společných záležitostech. V opačném případě je možné očekávat růst 

konfrontací mezi Ruskem a USA, které se bude projevovat v různých podobách – od 

technologické spolupráce Ruska s krajinami, které USA považují za hrozbu pro svou 

národní bezpečnost, jako třeba Írán, přes problematizování vztahů Ruska s NATO, např. 

Ruské odstoupení od Smlouvy o konvenčních silách v Evropě, až po konkrétní odvetná 

vojenská opatření, týkající se dislokace a zaměření ruských strategických raket, případně 

dislokace konvenčních sil. Ruská zahraniční politika odráží přesvědčení, že RF se musí stát 

aktivním aktérem mezinárodního dění na celém světě, čímž pokračuje v trendu 
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multipolárního světa, který začal prosazovat bývalý ministr zahraničí (1996-1998) 

Primakov a sloužil mu na zdůvodnění pro politiku sblížení Ruska s Čínou, Iránem a Irákem 

v roce 1996 (Duleba, 2008, [online]). Zpráva Postuláty ruské zahraniční politiky (2012-

2018) se zmiňuje o tom, že pragmatismus v ruském geopolitickém jednání stále není 

udomácněn a rozpor mezi deklaracemi a politickou praxí je značný. Image Ruska zůstává 

doposud vesměs negativní a Rusko je často spojováno s korupcí, byrokracií, kriminalitou a 

jinými negativními a patologickými jevy. Podle této zprávy Rusko nepředpokládá, že 

v letech 2012-2018 by se podílelo na nějakém ozbrojeném konfliktu s jednou z hlavních 

mocností světa. Nicméně očekává roztržky v rámci CIS a lokální krize v oblasti 

Zakavkazska (Náhorní Karabach, Abcházie, Jižní Osetie…). Co se týče světových událostí, 

nepředpokládá, že by v tomhle období nastal nějaký posun ohledně Ukrajiny a Gruzie a 

jejich členství v NATO. Zatímco hrozba ze šíření zbraní hromadného ničení se zvětší 

v souvislosti s hrozbami teroristických organizací. Rusko uznává, že USA nebudou v tomto 

období přímou hrozbou pro Rusko. Hlavními prioritami pro toto období jsou transformace 

rusko-amerických (západních) vztahů vedoucí k strategickému partnerství, dosáhnutí 

dohody s USA a NATO ohledně protiraketového systému v EU a budování důvěry 

v bezpečnostní otázce a v nalezení společného dialogu ohledně snižování jaderných zbraní. 

Rusko předpokládá pokračování geopolitického soupeření mezi Ruskem a USA v důsledku 

rozdílných národních zájmů (Ivanov, 2012, [online]). Vztahy Ruska se Západem, zejména 

s USA byly v poslední dekádě velmi nejisté. Na některých otázkách se dokázaly shodnout, 

jindy stály zájmy obou států proti sobě. Kritických okamžiků mezi nimi bylo poměrně dost, 

asi nejnebezpečněji byl ruskou stranou vnímaný plán protiraketové obrany v ČR a 

v Polsku. Rusko bylo připraveno odpovědět rozmístněním v Kaliningradu, posílením své 

baltské flotily, nebo zrychlenou modernizací vlastních balistických raket, který by dokázali 

překonat americký štít. Rusko také z taktických důvodů udržuje spolupráci s Iránem či 

Severní Koreou, přičemž se předpokládalo, že v případě rozvíjeni Bushova třetího pilíře ve 

střední Evropě, by Rusko na oplatku zintenzivnilo svou pomoc íránskému nukleárnímu 

programu. Obama sice po svém nástupu odstoupil od tohoto plánu a předpokládá se, že toto 

rozhodnutí ovlivnilo také to, že USA potřebují spolupráci Moskvy k vyřešení problému 

íránského jaderného programu. Obama se snažil odvrátit bezpečnostní dilema, aniž by však 

rezignoval na výstavbu tohoto systému. Připravovaný flexibilnější a mobilnější 
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protiraketový systém může Rusko nakonec shledat ještě nebezpečnějším než původní 

Bushův koncept (Kantor, 2013). Kromě tohoto dlouhodobého problému, je zde konflikt 

v Sýrii, který, jak už zde bylo zmíněno, Rusko a USA silně rozděluje a zaseklo se i jednání 

o další redukci počtu jaderných hlavic, což je pro Obamu mimořádně důležité téma. Kromě 

dlouhodobě palčivých konfliktů se v poslední době nahromadilo množství sice 

jednorázových problémů, které ale výrazně poškodili vzájemné vztahy. V prosinci 2012 

americký Kongres schválil sankční Magnitského zákon30 a v dubnu se situace vyostřila, 

když americké ministerstvo financí zveřejnilo jména z Magnitského seznamu korupčních 

osob, kterým byl zamezen vstup do USA a zmraženy účty v amerických bankách. Vladimír 

Putin tohle rozhodnutí komentoval následovně: "Nechápu, nač to potřebují. Hovoří o 

potřebě restartu (vztahů s Ruskem), a sami situaci zhoršují, a to naprosto 

nevyprovokovaně" (Hospodářské noviny, 2012, [online]). Americká strana ale nakonec, 

zřejmě z obavy před totální destrukcí vztahů s Ruskem, nezveřejnila veřejně známé osoby, 

nebo lidi blízké politickému vedení. Rusko v zápětí schválilo obdobný zákon pro americké 

občany, který však v USA nevyvolal žádné velké vášně. Rusko ale neskončilo jenom u 

zákonu, zároveň zamezilo adopce ruských dětí do Ameriky. Tento krok, který jasně 

ukazuje ruský způsob myšlení a řešení konfliktů, byl veřejností přijat negativně. Rusko je 

již dlouho kritizováno Západem množícími se úmrtími novinářů, politických aktivistů, 

nebo opozice. Stačí vzpomenout jména Alexandr Litviněnko, Anna Politkovská nebo 

Chadžimurad Kamalov. V drtivé většině případů, jejich smrt nebyla objasněna. Nejnovější 

vývoj vzájemných vztahů připomíná spíš studenou válku, než strategické partnerství. 

K tomu přispěla mediálně známá kauza Edwarda Snowdena a udělení ruského azylu. 

Snowden je v ruské veřejnosti vnímán velmi pozitivně, což také odráží názor ruské 

veřejnosti na vztah s USA. Obamova odpověď na tuto kauzu byla rázná, když zrušil 

plánované setkání s Putinem v září 2013 na summitu G 20. USA si podle prezidenta 

Obamu bere ve vztazích s Ruskem pauzu, aby mohla vidět prostor na jeho zlepšení. Je 

zřejmé, že došlo k výraznému ochlazení vzájemných vztahů, které sice zřejmě bude jen 

dočasné, ale jeho konec je zatím v nedohlednu (Fenenko, 2013, [online], Trejbal, 2013, 

                                                           
30 Sergej Magnitský byl ruský právník a auditor, který zemřel před čtyřmi lety za nevyjasněných okolností, 
potom co upozorňoval na rozsáhlou korupci v ruské justici a u policie. Následně byl zatčen za údajné daňové 
podvody. Je zajímavé, že i přesto, že je už čtyři roky mrtvý, v Rusku stále běží soudní proces, který má 
dokázat jeho údajnou vinu.  
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[online]). Oba státy spolu budou nadále spolupracovat a jejich spolupráce je i nevyhnutná, 

ale zároveň bude ještě nějakou dobu trvat, než se současné mrazivé vztahy vrátí alespoň na 

předešlou úroveň. 

  

4.3 Rusko a Čína 
 

Vztah Ruska a Číny je poněkud odlišný od vztahu Ruska k Západu. Na jedné straně byl 

jejich postoj k významným konfliktům a geopolitickým krizím poslední doby podobný, 

když častokrát stály proti názoru Západu, připraveni vetovat nevyhovující rezoluci v RB. 

Na druhé straně, však nelze jejich vztah označit jako tradičně spojenecký, právě naopak 

tím, jak se Čína v posledních letech rozvíjí a stává se hrozbou pro Rusko. Oba státy mají 

několik společných znaků, ze kterých by se dala předpokládat bezkonfliktní spolupráce. 

Jejich kooperace může mít velký vliv jak na Evropu, tak na zbytek světa.  

Jejich diplomatické vztahy začali v 50. letech 20. st., kdy Rusko uznalo ČLR hned 

na druhý den po jejím vzniku 1. 10. 1949. Pojítkem mezi zeměmi byl komunismus, kdy od 

roku 1949 Mao Ce-tung se rozhodl, že vybuduje lidovou komunistickou Čínu po vzoru 

SSSR. SSSR zároveň budoval těžký průmysl v Mandžusku a tiše podporoval Čínu 

v korejské válce právě výměnou za mandžuský průmysl. Poté začíná ochlazování 

vzájemných vztahů, kdy SSSR kritizovalo Maovu politiku Velkého skoku. Po absolutním 

fiasku Velkého skoku v roce 1960 ruská technická podpora z Číny odchází. Poté se Čína 

snažila navázat a rozvíjet diplomatické styky i s jinými zeměmi (Horálek, 2011). 

Vzájemná spolupráce se prohloubila v roce 1996, resp. 2001, kdy vznikla 

Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO)31. Tato organizace, jak můžeme vidět na Obr. 

10, momentálně spojuje 6 krajin – ČLR, RF, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a 

Uzbekistán a několik pozorovatelských států. 

                                                           
31 Při svém vzniku v roce 1996 měla název Shanghai five, až po přístupu Uzbekistánu v roce 2001 dostala své 
pojmenování SCO. 
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Obr. 10: Shanghajská organizace spolupráce 

 

Zdroj: Opinion Maker, 2010 

 

Organizace je významná pro obě strany a mezi její hlavní cíle patří: 

• Podporovat spolupráci mezi Čínou a Ruskem v otázkách bezpečnosti ve Střední 

Asii. 

• Podporovat spolupráci v ekonomické a vojenské oblasti mezi členskými státy. 

• Závěrečným a nejdůležitějším bodem je podpora Číny a Ruska v alianci jako 

mocenského centra spolu s regionem Střední Asie ve střetu se západními státy. 

Snahou je skloubit své vlastní politické zájmy státu v kontextu s globálními zájmy. 

Čína a Rusko se pokoušejí, aby jejich společné politiky byly zaměřeny na vytvoření 

multipolárního světa. Oba státy mají velký zájem na udržení USA a EU mimo Střední Asii. 

V roce 2005 byla v Moskvě podepsána deklarace nazvaná Mezinárodní řád v 21. st. Podle 

této deklarace, oba státy odmítli jakoukoliv svou monopolní pomoc v mezinárodních 

otázkách a globální politice. Jejich vztah překročil své hranice a pokračuje spoluprácí 

v otázkách terorismu, extremismu a separatismu a lidských práv. Se vznikem SCO 

politické vztahy mezi oběma zeměmi zaznamenaly výrazný růst a ukázali tendence pro 

budoucí spolupráci. Ruská zahraniční politika se stala víc pragmatická a země začala 

věnovat víc pozornosti upevnění vztahů s Čínou. Zdá se, že Čína rovněž usilovala o užší 
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spolupráci s Ruskem posílením svých regionálních a globálních pozic a ochranou moci 

státu ve všech oblastech, jako spojenci. Tato politika, která byla zahájena v 21. st. je 

hrozbou pro západní spojenectví a jiné mocenské struktury (Musayev, 2012). Čína a Rusko 

nikdy nepřijmou nadvládu USA v mezinárodních vztazích světa. Vždy se snaží zabránit 

šíření jeho moci, zejména v oblasti východní Asie. Ale navzdory této politice, USA má již 

silné partnerství, stejně jako Japonsko a Jižní Korea v regionu. Podle strategického rusko-

čínského partnerství mají stejný postoj k NATO a jsou proti jeho činnosti v regionu. 

Důležitým krokem jejich spolupráce jsou rovněž africké státy bohaté na energetické 

suroviny. Jejich strategické plány ale byli zmařeni nedávnou politikou USA v Libyi nebo 

v Egyptu. Události posledních let a akce USA, NATO a OSN, které zasahovali v Libyi 

nebo v Egyptu, znamenali prohru pro rusko-čínské plány v tomto regionu, jak už zde bylo 

zmíněno. Právě kvůli svým zájmům oponovali vůči sankcím v RB OSN. 

Strategická kooperace se mezi Ruskem a Čínou odehrává na poli energie a obrany, 

kde Rusko je hlavní poskytovatel energií pro nejlidnatější krajinu světa a také hlavní 

poskytovatel zbraní a obranného zařízení. Aby Čína adekvátně vybavila své ozbrojené síly, 

neměla jinou možnost, než dovážet vojenskou techniku ze zahraničí. Rusko bylo 

preferovaným dodavatelem, a to nejen proto, že měl dobře propracovaný vlastní zbrojní 

průmysl, ale také proto, že byl ochoten dovážet v době, kdy Spojené státy a EU uvalily 

zbrojní embargo na Peking kvůli masakru na náměstí Nebeského klidu v dubnu 1989. 

V roce 2007 Čína importovala 90 % svého zbrojního průmyslu z Ruska (Mathieu, 2010). 

Ruské společnosti se staly rychle závislé na čínském trhu. Během několika let se Číně 

podařilo získat značné množství ruských technologií prostřednictvím nákupu kompletních 

zbraňových systémů a získávání licencí na výrobu ruských zbraní na čínské půdě a 

odesláním techniky do Ruska pro trénink. Očekává se však, že import zbraní a techniky 

z Ruska bude ustávat tím, jak Čína modernizuje své zbrojní síly a rozvíjí domácí zbrojní 

průmysl. Tyto ztráty Rusko kompenzuje a bude kompenzovat posíleným vývozem zbraní 

do Indie. Politici v Moskvě jsou také stále opatrnější v dnešní době při vyjednávání s Čínou 

ohledně obchodů na výrobu vojenského materiálu v rámci licence, protože to Číně 

umožňuje získat odborné znalosti na výrobu svých vlastních vysoce kvalitních zbraní i 

prostřednictvím průmyslové špionáže. Tento nový přístup Rusko uplatňuje nejenom proto, 

že se bojí ukradení vojenské technologie a produktů výrobou padělků, ale také kvůli stále 
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rostoucí geopolitické konkurence ze strany Číny. Získávání a asimilace ruské vojenské 

techniky dalo čínskému obrannému průmyslu možnost a prostředky, aby úspěšně 

konkurovali na místa, která byla dosud považována za ruské trhy, a to zejména 

v rozvojových krajinách. Tato hospodářská soutěž mezi Ruskem a Čínou může ohrozit 

samotnou existenci různých odvětví ruského obranného průmyslu. V současnosti můžou do 

Číny dovážet zbraně i jiné státy, zejména EU, které prodávají technologie dvojího účelu, 

které lze použít jak pro civilní, tak i pro vojenské účely. To je další varování a hrozba pro 

Rusko a je pravděpodobné, že rusko-čínské obchodní vztahy a obranná spolupráce se 

v blízké době můžou zásadně změnit. Modernizace zbrojního průmyslu je jedním 

z hlavních cílů současného pětiletého rozvojového plánu (2011-2015). Pokud Čína dokáže 

nabídnout asijským, africkým a latinskoamerickým zemím vojenskou techniku za lepších 

podmínek než Rusko, bude to mít extrémně negativní dlouhodobý dopad na rusko-čínské 

vztahy. I přes tento negativní výhled do vzájemných vztahů, Rusko pravděpodobně zůstane 

hlavním dodavatelem do Číny. Toto strategické partnerství tak brzy nevymizí, i proto, že 

Čína pořád není technicky tak vyspělá a postrádá vyspělé technologické komponenty a 

pokročilé vybavení, např. pro výrobu dalekonosných dopravních letadel, tankovacích 

letadel, nebo moderních námořních raket země – vzduch (Rousseau, 2012, [online]).  

Samozřejmě vzájemná kooperace není zcela bezproblémová, jak by se mohlo zdát. 

Mezi oběma zeměmi jsou jisté problémové body, které mezi nimi způsobují konflikty. 

V první řade Rusko má vládnoucí roli v CIS, kterého Čína není členem. To je podstatný 

fakt z hlediska energetické bezpečnosti, jelikož Rusko se snaží získat vliv ve Střední Asii 

prostřednictvím CIS. Dalším konfliktním bodem je rusko-gruzínska válka o Abcházii a 

Jižní Osetii. Čína v tomhle případě nemohla uznat nezávislost těchto dvou regionů, protože 

by jí to přineslo konflikty na domácím území s Taiwanem, nebo Tibetem. Když Čína 

deklarovala svůj nesouhlas s ruským zákrokem, Rusko argumentovalo svůj akt 

energetickou bezpečností oblasti Jižního Kavkazu. Jindy zase Čína stojí na straně Ruska, 

jak tomu bylo, když si Japonsko nárokovalo jižní Kurilské ostrovy. Cílem Číny bylo 

podpořit partnerství s Ruskem a získat přístup k bohatým přírodním zdrojům ostrova a 

v okolních vodách. Nicméně se ukázalo, že mezi oběma státy je zjevný oboustranný 

nedostatek politické důvěry (Mathieu, 2010). Navzdory konfliktům a rivalitě, která mezi 

nimi existuje, nikdy svůj problém nebo konflikt neposunuli na globální úroveň.  



 

Poslední z hlavních cíl

Čína v daleko nevýhodně

 

Obr. 11: Produ

Zdroj: BP, 2011 

 

Rusko je se svými zásobami největším světovým producentem zemního plynu, Čína 

se svou stále zvětšující se a ekonomicky rostoucí populací nestačí uspokojovat domácí 

těžbou své potřeby.32  Čině tedy nezbývá než dovážet základní en

a právě zde přichází na řadu Rusko jako ideální partner. Hranice mezi 

přibližně 4 000 km hraje

V současnosti je energetická spolupráce mezi Ruskem a Čínou pořád na 

jak lze poznat z Obr. 12

                                                          
32 Tato situace se netýká jen 
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hlavních cílů strategického partnerství je oblast energie. V

daleko nevýhodnější pozici, jak deklaruje Obr. 11. 

: Produkce a spotřeba plynu v Rusku a Číně v letech 2004

Rusko je se svými zásobami největším světovým producentem zemního plynu, Čína 

se svou stále zvětšující se a ekonomicky rostoucí populací nestačí uspokojovat domácí 

Čině tedy nezbývá než dovážet základní en

právě zde přichází na řadu Rusko jako ideální partner. Hranice mezi 

000 km hraje významnou roli v energetické spolupráci a ve výstavbě potrubí. 

současnosti je energetická spolupráce mezi Ruskem a Čínou pořád na 

12, kde největší dodavatelé ropy do Číny jsou Saudská Arábie, 

                   
zemního plynu, ale podobná je i v případě ropy. 

strategického partnerství je oblast energie. V této oblasti je 

íně v letech 2004-2010 

 

Rusko je se svými zásobami největším světovým producentem zemního plynu, Čína 

se svou stále zvětšující se a ekonomicky rostoucí populací nestačí uspokojovat domácí 

Čině tedy nezbývá než dovážet základní energetické suroviny, 

právě zde přichází na řadu Rusko jako ideální partner. Hranice mezi krajinami dlouhá 

energetické spolupráci a ve výstavbě potrubí. 

současnosti je energetická spolupráce mezi Ruskem a Čínou pořád na skromné úrovni, 

, kde největší dodavatelé ropy do Číny jsou Saudská Arábie, 



 

Angola a Irán. Rozhodně však má rusko

už bylo zmíněno v kapitole o Geopolitice ropy a zemního plynu, lze

podíl na čínském importu ropy se bude pozvolna zvyšovat. 

právě na svědomí sektor energetiky. Otevřením ropovodu Kazakhstan

plynovodu Turkmenistan

na dopravních sítích pro export energií Střední Asii. Rovněž 

možnost Ruska účtovat vysoké transitní poplatky. 

ale pokračuje se s výstavbou plynovodů

Petroleum Corporation (CNPC) podepsali Memorandum o porozumění pro spolupráci mezi 

oběma společnostmi o dodávkách plynu do Číny přes East Siberia

plynovod (Gazprom, 2013,

směrem, ale na druhou stranu Čína je v

selhání jednání by byla velká ztráta pro oba státy 

 

Obr. 

Zdroj: Customs-Info, 2013 

 

Vývoj čínské ekonomiky je hodně důležitý pro Rusko, protože zvyšuje energetické 

potřeby země, což znamená obrovský trh s

trh spotřebním zbožím, takže 
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Angola a Irán. Rozhodně však má rusko-čínská energetická spolupráce silný 

kapitole o Geopolitice ropy a zemního plynu, lze

podíl na čínském importu ropy se bude pozvolna zvyšovat. Největší napětí mezi státy má 

právě na svědomí sektor energetiky. Otevřením ropovodu Kazakhstan

plynovodu Turkmenistan-Uzbekistan-Kazakhstan v roce 2009 byl zl

na dopravních sítích pro export energií Střední Asii. Rovněž tato

možnost Ruska účtovat vysoké transitní poplatky. S plynem situace není tak jednoduchá, 

výstavbou plynovodů a v březnu 2013 Gazprom a

Petroleum Corporation (CNPC) podepsali Memorandum o porozumění pro spolupráci mezi 

oběma společnostmi o dodávkách plynu do Číny přes East Siberia-

2013,[online]). Rusko by rádo diversifikovalo sv

, ale na druhou stranu Čína je v pozici, že může čekat na lepší nabídku, ale případné 

jednání by byla velká ztráta pro oba státy (Zoller, 2013,[online]).

Obr. 12: Import ropy do Číny v roce 2010 podle států 

Vývoj čínské ekonomiky je hodně důležitý pro Rusko, protože zvyšuje energetické 

potřeby země, což znamená obrovský trh s energií. Na druhou stranu, Čína zásobuje ruský 

spotřebním zbožím, takže se jedná o oboustranný obchod mezi oběma zeměmi. Rusko 

čínská energetická spolupráce silný potenciál a jak 

kapitole o Geopolitice ropy a zemního plynu, lze očekávat, že ruský 

Největší napětí mezi státy má 

právě na svědomí sektor energetiky. Otevřením ropovodu Kazakhstan-China v roce 2005 a 

byl zlomen ruský monopol 

tato konkurence oslabila 

plynem situace není tak jednoduchá, 

březnu 2013 Gazprom a China National 

Petroleum Corporation (CNPC) podepsali Memorandum o porozumění pro spolupráci mezi 

-Pacific Ocean (ESPO) 

Rusko by rádo diversifikovalo svůj export tímto 

pozici, že může čekat na lepší nabídku, ale případné 

[online]). 

 

 

Vývoj čínské ekonomiky je hodně důležitý pro Rusko, protože zvyšuje energetické 

hou stranu, Čína zásobuje ruský 

se jedná o oboustranný obchod mezi oběma zeměmi. Rusko 
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rovněž nechce být samo ve východoasijském regionu, a proto potřebuje silného partnera, 

jako je Čína, aby společně vyvážili síly USA, Japonska a Jižní Koreje (Musayev, 2012).  

 
 
 

 

4.4 Rusko – Střední Asie 
 

Ruská geopolitika vůči Střední Asii a Zakavkazsku je víceméně shodná. V podstatě se 

jedná o imperiální politiku, která je obhajována zájmem Ruska, nebo tam žijících Rusů. 

Oblast Střední Asie ekonomicky utrpěla rozpadem SSSR, protože byla hodně závislá na 

jediné plodině – bavlně a těžbě surovin dodávaných ke zpracování převážně do jiných 

oblastí SSSR. Velmi problematická byla integrace Střední Asie do okolního světa, kvůli její 

přes 70 let trvající svázanosti s Ruskem. V současnosti má o tuto oblast zájem několik zemí 

– Rusko, EU, Čína, USA a Indie v důsledku nerostného bohatství, které se zde nachází. Je 

zřejmé, že se v oblasti hraje strategická hra o budoucnost využívání zdejšího nerostného 

bohatství. Problémem však je kromě tranzitu surovin, postkomunistických struktur ve 

vedení jednotlivých států. Ty využívají současného zájmu zainteresovaných stran o přírodní 

zdroje k vlastnímu obohacování a vytváření režimů založených, respektive využívajících 

šedou ekonomiku (Anděl, Bičík, Havlíček a kol. 2010). Otázka stability regionu se stala 

relevantní pro celé mezinárodní společenství. Geopolitický význam této oblasti už zde byl 

zmíněn v souvislosti s Mackinderovou teorií Heartlandu. Nejvíc se zde prosazují Rusko a 

USA, které v posledních letech dobíhá Čína a pak Indie. V tomhle neklidném, ale velmi 

důležitém geopolitickém prostoru sehrává největší roli Kazachstán, největší a 

nejvýkonnější stát oblasti. Jeho výhoda spočívá v tom, že disponuje druhými největšími 

zásobami ropy v prostoru bývalé SSSR hned po Rusku (U. S. Energy Information 

Administration, 2012, [online]). Kazachstán je významný importér lehké ropy, kterou 

dodává vícerým krajinám, jak je vidět z Obr. 13. 
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Obr. 13: Export kapalných paliv z Kazachstánu podle stá
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vztahy a vzájemnou spoluprácí. To samozřejmě ruská strana vítala a nové období začalo 

podpisem několika bilaterálních smluv, které měli ještě víc připoutat Kazachstán k Rusku. 

Nicméně ani zde navazování neproběhlo zcela bez problémů. Menší neshody byly ohledně 

ruských dluhů za pronájem kosmodromu Bajkonur, nebo kvůli nezdařilému pokusu Ruska 

o udržení si značného hospodářského vlivu prostřednictvím zón rublu. Problémem bylo 

také rusko-kazašská hranice, která je vesměs umělým útvarem. Kazachstán si uvědomoval, 

že jejich silný ruský soused nestrpí na svých hranicích protirusky orientovaný stát 

s muslimskými a nacionalistickými tendencemi. Proto svoje vládnutí přizpůsobil tak, aby se 

nedostal do výraznějšího konfliktu s Ruskem. Po nástupu V. Putina došlo k výrazné 

orientaci na Kazachstán, který si uvědomuje, že je o tuto oblast velký zájem, a proto se 

pragmaticky snaží udržovat přátelské styky. Došlo k pozitivnímu vývoji v otázce 

delimitace vzájemné hranice a bilaterální dohodě o teritoriálním rozdělení sektorů kolem 

Kaspického moře. Tradičně se rozvíjí spolupráce v energetice, i když Rusko se snaží 

nepřijít o možnost kontroly nad transportem ropy z oblasti. Obchodní vztahy jsou na dobré 

úrovni a Rusko je hlavním obchodním partnerem Kazachstánu. Oba státy jsou začleněni do 

Euroasijské unie a dalších regionálních uskupení, kde se snaží o rozvoj vzájemných vztahů. 

Problémy může do budoucna způsobovat otázka ruské menšiny v Kazachstánu, která nemá 

stejné práva jako většinová populace (Zalánová, 2007).   

Ostatní státy oblastí měli rovněž dramatickou post-sovětskou éru a byly svědky 

občanských válek a převratů – Tádžikistán a Kyrgyzstán a vzestupu náboženské tyranie, jak 

tomu bylo v případě Turkmenistánu. Všechny státy se snažily diversifikovat jejich 

zahraniční vztahy, ale Rusko zůstalo jejich základním prvkem. Kvůli mezinárodnímu 

zájmu o tuto oblast, Moskva zintenzivnila své styky se všemi státy. Nicméně zdá se, že 

Rusko v roce 2010 ztratilo ideální příležitost na posílení své dominance ve Střední Asii, 

když odmítlo zasahovat do nepokojů v jižním Kyrgyzstánu. Navíc lidé v Rusku, zejména 

obyvatelé velkých měst stále více volají po vztyčení nějaké bariéry mezi Ruskem a 

středoasijskými sousedy stanovením přísnějších limitů na pracovní migraci a zavedením 

víz. Rusko se tedy potýká se stejným problémem, jako většina států EU. O tomto tématu se 

debatuje ve vysokých politických kruzích a otázka je na programu téměř všech kandidátů 

na moskevského starostu. V některých částech ruské společnosti nabírá tento fenomén až 

xenofobní charakter. Region Střední Asie je svém geopolitickém významu ustanoven pro 
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velké změny, ale následky těchto budoucích změn jsou zejména v Uzbekistánu a 

Tádžikistánu nepředvídatelné. Kazachstán se v tomhle zdá být nejstabilnější z této oblasti. 

Existuje riziko šíření nestability z Afghánistánu, když dojde ke stažení amerických vojsk 

v roce 2014. Rusko se tak bude muset rozhodnout, jestli vezme odpovědnost za tuto část 

svého bývalého území, nebo omezí své životní zájmy vzhledem ke Kazachstánu. Stažení 

Ruska ze Střední Asie by zřejmě neznamenalo, že by hned bylo nahrazeno jinou silou 

v této oblasti (USA, ČÍNA, EU…), ale znamenalo by to ztrátu řídící role a zanechání 

středoasijského prostoru starat se o sebe uprostřed rostoucí vnitřní i vnější nestability. 

Protrhání všech vazeb Ruska na tuto oblast není ideální řešení v důsledku blízkých lidských 

vazeb a velkého počtu státních příslušníků středoasijského prostoru v Rusku. Rovněž 

celoplošný imperiální zásah momentálně nepřichází v úvahu, protože by se nesetkal 

s podporou lidí a historie intervencí USA ukazuje, že dosažení vlastních cílů v této situaci 

je nemožné. Rusko potřebuje najít způsob, jak zlepšit situaci ve Střední Asii, aniž by se do 

toho přímo zapojila. Záleží na Rusku, jestli tento problém dokáže ve své regionální síle 

vyřešit (Lukyanov, 2013, [online]).  

 

 

 

 

4.5 Rusko a Zakavkazsko 
 

Zakavkazsko, politicky nestabilní oblast umocněna jazykovou a kulturní roztříštěností 

spolu s necitlivou koloniální ruskou a sovětskou politikou, vedla v historii k mnoha 

střetům. V oblasti se nachází kromě tří samostatných států, další čtyři autonomní republiky 

- Abcházie, Adžárie, Jižní Osetie a Náhorní Karabach. V současné době je Kavkazsko 

územím politických bitev o jeho ovládnutí jednak kvůli přírodním zdrojům, zejména však 

zajištění přístupu k obrovskému přírodnímu bohatství Střední Asie, Iráku, a Iránu, o které 

usilují hlavní světové mocností, jako v případě Střední Asie - Rusko, EU, Čína a USA. Tato 

oblast je pro Rusko významná především z bezpečnostního hlediska, jelikož vytváří 

nárazníkovou zónu, která jej odděluje od muslimského světa na jihu a dvou geopolitických 
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rivalů Íránu a Turecka. Kromě kontroly migrace se ale na jižním Kavkaze Rusko soustředí 

na následující body: vytvoření pásu přátelských států; kontrola těžby a především 

transportu kaspického nerostného bohatství a z toho plynoucí udržení ekonomického vlivu; 

moderace ozbrojených konfliktů; nátlak na Ázerbájdžán a především Gruzii ohledně 

podpory čečenských povstalců; a zadržování vlivu západních mocností a jejich spojenců v 

regionu a z toho plynoucí potlačování snah Ázerbájdžánu a Gruzie v jejich úsilí o integraci 

do euroatlantických struktur (Urbánková, 2013). Ázerbájdžán a severní Kavkaz těží ropu a 

zemní plyn, většina ropovodů a plynovodů však směruje přes RF, což Rusku jak už bylo 

zmíněno, umožňuje mít kontrolu nad transferem ropy (Anděl, Bičík, Havlíček a kol. 2010). 

Nicméně se neustále pracuje na rozvoji nových projektů, které by snížily závislost od 

Ruska. V současnosti je nejslibnějším projekt Trans-Anatolian, který bude navazovat na 

řecko-turecké hranice na plynovod Trans-Adriatic, který zvítězil nad nadějným projektem 

Nabucco. Po rozpadu SSSR bylo hospodářství státu, podobně jako v případě Střední Asie 

ve velkých problémech a se silnou závislostí na Rusko. Nicméně nespokojenost se stávající 

situací vyvrcholila zejména v Gruzii, která se snaží o integraci do euroatlantických struktur, 

což Rusko považuje za hrozbu a poškozuje jeho zájmy. Spory mezi Ruskem a Gruzií 

vyvrcholily válkou v srpnu 2008. Nicméně teď, pět let po tomto konfliktu, se situace 

radikálně změnila. Parlamentní volby v Gruzii vyhrála prorusky orientovaná opozice a 

prozápadně orientovanému Michailovi Saakašvilimu končí druhý prezidentský mandát a 

v dalších volbách již nemůže kandidovat. Je pozoruhodné, že pět let po prohrané válce 

s Ruskem, se veřejná mínění v Gruzii tak změnilo. Gruzie, tak zdá se opustila cestu 

sbližování se Západem a přeorientovala se na svého ruského souseda (Lukyanov, 2013, 

[online]). Tento posun je vidět i z kroku, že socha někdejšího sovětského vůdce a jednoho 

z nejhorších diktátorů světa, se vrátí do jeho rodného města Gori (Bell, 2013, [online]).  

 I další dvě země, Arménie a Ázerbájdžán se v současné situaci orientují spíš na 

Rusku, mezi nimi je však rozdíl. Arménie nemá žádné potvrzené zásoby ropy ani zemního 

plynu a proto na tom po rozpadu SSSR byla ekonomicky velmi špatně. Lidé s nostalgií 

vzpomínají na sovětské období, kdy byla jejich životní úroveň vyšší, ale už zapomínají na 

sovětské utlačování. Tahle krajina stále nezapomněla křivdy, které ji v minulosti postihly a 

se dvěma svými sousedy – Tureckem a Ázerbájdžánem má vyloženě špatné vztahy. Tato 

mezinárodní izolace zvyšuje jejich závislost na Rusku, které v zemi udržuje vojenské 
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základny a ovládá značnou část klíčových hospodářských odvětví. Ze všech tří států má 

zřejmě nejpevnější vztahy s Ruskem, což je dáno i tím, že nedisponuje nerostnými 

surovinami, a proto není strategickým geopolitickým cílem světových mocností. Naproti 

tomu, Ázerbájdžán je na energetické suroviny bohatý stát, o který je velký zájem nejen ze 

strany Ruska, ale i Západu, zejména EU, který v něm vidí alternativu k ruskému exportu. V 

současné době Ázerbájdžán se zdá být jedinou zemí v regionu, která má dostatečný 

potenciál pro technologický průlom směrem k nové industrializaci a prostředky pro 

vytvoření nových inovačních odvětví. Proto je Ázerbájdžán nakloněný i spolupráci se 

Západem, ale dobré vztahy udržuje i s Ruskem, s kterým udržuje strategické partnerství. 

Jejich kooperace je založena zejména na ekonomice a obchodu. V zemi podniká přes 500 

ruských společností a ázerbájdžánský investoři na oplátku vložili svůj kapitál do 

průmyslových podniků v Rusku. Nejvýznamněji se projevují bilaterální vztahy v oblasti 

energetiky a je pravděpodobné, že to tak bude i v blízké budoucnosti. Rusko rovněž plánuje 

zajistit si vstup na trhy Perského zálivu přes Ázerbájdžán. Významná je i jejich spolupráce 

civilní bezpečností a v protiraketový a protivzdušný obraně. V Ázerbájdžánu je umístněn 

ruský radar, který chrání oblast před raketovými hrozbami z Blízkého Východu a Střední 

Asie. Do budoucna bude hrát Ázerbájdžán vedoucí roli tohoto regionu v ekonomice, 

politice, kulturní a sociální oblasti (Chernyavski, 2012, [online]). Přestože Ázerbájdžán 

spolupracuje s oběma stranami, Ruskem i Západem, do budoucna se dá spíš očekávat 

těsnější kooperace s Ruskem, se kterým má významně provázanou ekonomiku. 
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5. PRAKTICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
Tradiční, a v mírových dobách nejvýznamnější část zahraniční politiky představuje 

diplomatická aktivita, která se buď odehrává na globální (multilaterální) úrovni nebo na 

úrovni vztahů s jednotlivými zeměmi (bilaterálně) Za geopoliticky nejvýznamnější se 

považuje rozhodování na úrovni OSN, resp. Rady bezpečnosti, i když v geopolitické praxi 

tomu často bývá jinak. Také hlasování v rámci Rady bezpečnosti může dokumentovat 

povahu a orientaci ruské geopolitiky, nakolik je (tradiční) ruská geopolitika konzistentní, či 

zda dochází k nějakým změnám. Následující tabulka (Tab. 5) uvádí, které rezoluce 

neprošly, kvůli vetu člena RB od roku 1993, tedy přibližně od počátku vzniku RF33. 

Tab. 5: Přehled hlasováni RB, které skončily vetem 

Datum Číslo subjektu Subjekt Veto 

11.5.1993 S/PV.3211 p.6 

Kypr – prodloužení 
a financování mírové mise 
UNFICYP Rusko 

2.12.1994 S/PV.3475 p.11 

Bosna a Hercegovina -
transport zboží mezi bývalou 
Jugoslávií a Bosnou Rusko 

17.5.1995 S/PV.3538 p.6 

Izrael - okupované arabské 
teritorium - východní 
Jeruzalém USA 

10.1.1997 S/PV.3730 p.17 

Guatemala - oprávnění 155 
pozorovatelům pro účely 
ověření dohody o příměří Čína 

7.3.1997 S/PV.3747 p.4 

Izrael - naléhání na zastavení 
aktivit ve východním 
Jeruzalému USA 

21.3.1997 S/PV.3756 p.6 

Izrael - naléhaní na okamžité 
zastavení výstavby ve 
východním Jeruzalému USA 

25.2.1999 S/PV.3982 p.5 
Makedonie - o prodloužení 
UNPREDEP Čína 

27.3.2001 S/PV.4305 p.5 

Palestina - zřízení 
pozorovatele OSN pro 
ochranu civilistů USA 

                                                           
33 V roce 1991 a 1992 nenastalo při hlasování o rezolucích žádny veto.  
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Datum Číslo subjektu Subjekt Veto 

14.12.2001 S/PV.4438 p.30 

Izrael - stažení izraelských sil z 
palestinského kontrolovaného 
území USA 

30.6.2002 S/PV.4563 

Bosna - obnovení mírové mise 
OSN v Bosně a imunity 
příslušníků mírových sil 
Spojených států z jurisdikce 
Mezinárodního trestního 
soudu USA 

20.12.2002 S/PV.4681 

Izrael - zabíjení izraelských sil 
několika zaměstnanců OSN a 
zničení skladu WFP USA 

16.9.2003 S/PV.4828 

Izrael - na izraelské 
rozhodnutí "odstranit“ vůdce 
Palestinské správy Jásira 
Arafata USA 

14.10.2003 S/PV.4828 

Izrael - postavení 
bezpečnostní zdi na západním 
břehu Jordánu USA 

25.4.2004 S/PV.4934 
Izrael - odsouzení zabití vůdce 
Hamásu Ahmed Yassina USA 

21.4.2004 S/PV.4947 

Kypr - o ukončení mandátu 
mírových sil OSN na Kypru 
(UNFICYP) a nahrazením mise 
OSN pro řešení implementace 
na Kypru (UNSIMIC) Rusko 

5.10.2004 S/PV.5051 

Izrael - žádost k zastavení 
všech vojenských operací v 
severní Gaze USA 

 

Jak je vidět mezi lety 1993 až 2003 Rusko vetovalo pouze dvě hlasování, Kypr a 

hlasování týkající se mise v bývalé Jugoslávii, o čem již byla zmínka v předchozí tabulce 

konfliktů.  
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Datum Číslo subjektu Subjekt Veto 

13.7.2006 S/PV.5488 

Izrael - okamžité stažení 
Izraele z Gazy a uvolnění 
desítek palestinských 
úředníků zadržovaných 
Izraelem USA 

11.11.2006 S/PV.5565 

Izrael & Palestina - izraelské 
vojenské operace v Gaze, 
palestinské raketové 
ostřelování Izraele, výzva k 
okamžitému stažení 
izraelských sil z pásma Gazy a 
zastavení násilí z obou stran 
konfliktu USA 

12.1.2007 S/PV.5619 Myanmar Rusko, Čína 

11.7.2008 S/PV.5933 

Zimbabwe - násilí zimbabwské 
vlády proti civilistům po 
volbách  Rusko, Čína 

15.6.2009 S/PV.6143 

Gruzie, Abcházie - o 
prodloužení pozorovatele 
OSN mandátu Rusko 

18.2.2011 S/PV.6484 Palestina USA 

4.10.2011 S/PV.6627 Sýrie Rusko, Čína 

4.2.2012 S/PV.6711 Sýrie Rusko, Čína 

19.7.2012 S/PV.6810 Sýrie Rusko, Čína 

 

Zdroj: United Nations, 2012 

 

 Od roku 2004 do 2012 Rusko použilo právo veta až šestkrát. Jeden případ se týkal 

Kypru, Myanmaru a Zimbabwe a ve třech případech to bylo ohledně situace na Blízkém 

východě, konkrétně v Sýrii. Po rozpadu SSSR byla RF ochromena a měla vlastní 

vnitropolitické problémy, které si vyžadovali významnou restauraci politického prostředí. 

Nicméně většina vet byla ze strany USA a týkala se Izraelsko-Palestinského konfliktu. Od 

roku 2007 Rusko vetovalo až pět rezolucí společně s Čínou, což znovu koresponduje 

s jejich společnými zájmy, zejména v případě Blízkého východu, kdy jsou připraveny 

všechny rezoluce ohledně Sýrie vetovat, stejně jako USA bude vetovat ty ohledně Izraele a 

Palestiny.  
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Dalším zajímavým článkem ruské zahraniční politiky, ze kterého lze usuzovat 

geopolitický vývoj, jsou oficiální návštěvy a pracovní cesty v zahraničí. Pro následující část 

byly analyzovány zahraniční cesty ruských prezidentů Vladimíra Putina a Dmitrije 

Medveděva od nástupu Putina do této funkce v roce 2008 až do konce roku 2012, který byl 

posledním rokem prezidenta Medveděva34. Mezi jejich prezidentskými zahraničními 

cestami není výrazný rozdíl, avšak Medveděv podnikl návštěvy do některých krajin jako 

první prezident Ruska. Jedná se například o státy Afriky, Nigérií a Namibií. Jinak jsou 

jejich cesty vesměs podobného trendu. Absolutně nejvíce zahraničních cest směrovalo do 

Kazachstánu – 25. Přibližně polovinu těchto cest tvořili summity, hlavně CIS, ale i SCO 

nebo rusko-kazašské fórum pro spolupráci. Pokud se nejednalo o účast na summitu, byly 

tyto návštěvy zaměřeny zejména na ekonomickou spolupráci a bezpečnostní otázku. Na 

druhém místě v počtu návštěv je Ukrajina. To dokazuje, že Rusko má velký zájem na tom, 

aby se profilovala směrem k němu a ne na západ do euroatlantických struktur. Oproti 

Kazachstánu se však na Ukrajině nekonalo zdaleka tolik summitů. Většina návštěv tedy 

byly jenom mezi hlavami obou států a byly zaměřeny na spolupráci v ekonomice, 

energetice, ale i na vojensko-politické otázky, např. dohoda o přítomnosti ruské 

černomořské flotily na Ukrajině. Třetím nejčastěji navštěvovaným státem bylo Německo. 

Většinu návštěv však tvořili summity (G8, G20…) nebo konference o energetické 

bezpečnosti, zbytek byly návštěvy, které měli podpořit strategické partnerství, zejména 

v ekonomice a energetice (otevření plynovodu Nord Stream). Za Německem následovala 

Francie a Itálie, se kterými má Rusko nejlepší vztahy ze států EU po Německu. Charakter 

těchto návštěv byl podobný, jako v případě Německa. Na dalších místech následují USA, 

Bělorusko, Čína, Turkmenistán a Uzbekistán. Je zajímavé, že počet návštěv Ukrajiny je 

více jak dvakrát větší než počet návštěv Běloruska. To ukazuje, že pro Rusko je důležitější 

získat na svou stranu Ukrajinu, která má větší potenciál k vzájemné spolupráci. V první 

desítce nejnavštěvovanějších států figurují zejména země Střední Asie a nejvýznamnější 

obchodní partnery z EU, USA a Čína. Na základě počtu zahraničních cest byla pro lepší 

názornost vytvořena mapa (Obr. 14), která lépe ukazuje, které regiony jsou pro Rusko 

klíčové. 

                                                           
34 Analýza zahraničních cest byla provedena na základě dat z ruské oficiální stránky prezidenta – President of 
Russia, 2012. 



 

 

Obr. 14

Zdroj: President of Russia, 2012
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14: Zahraniční cesty ruského prezidenta podle destinace

Zdroj: President of Russia, 2012, The University of Texas at Austin, 2013 

cesty ruského prezidenta podle destinace 
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Poslední částí v této kapitole je přehled ruského členství v nejvýznamnějších 

mezinárodních uskupeních a regionálních organizacích, které přináší Tab. 6. 

Tab. 6: Členství Ruska v mezinárodních uskupeních 

Název organizace Datum přistoupení 

OSN systém 1945 / 1991 

G8 1997 

G20 1999 

MMF 1992 

Světová banka 1992 

WTO 2012 

Mezinárodní banka pro obnovu a 
rozvoj 

1992 

Rada Evropy 1996 

Pařížský klub věřitelů 1997 

ASEM 2010 

APEC 1998 

OSCE 1973 / 1991 

BRICS 2010 

BSEC 1992 

CIS 1991 

SCO 2001 (1996) 

CSTO 1992 

EurAsEC 2000 

Zdroj: President of Russia, 2013 

 

Rusko se dokázalo adoptovat do všech důležitých mezinárodních organizací. 

Samozřejmě nejvýznamnější je jeho stálé členství v RB OSN. Naposled byl v roce 2012 

připojen do WTO po dlouhých letech přístupových rokování. V blízké budoucnosti se 

očekává jeho vstup do OECD. V tabulce jsou kurzívou značeny uskupení, která vznikla ze 

států bývalého SSSR. Se vznikem RF se utvořilo CIS. O rok později došlo k utvoření 

Organice smlouvy o kolektivní bezpečnosti, což představuje v podstatě vojenské uskupení. 

Hlavním nástrojem je v současnosti vytváření Euro-asijské hospodářské unie, které má 

v pláně konkurovat a spolupracovat s ostatními póly současného multipolárního světa. Je 
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zřejmé, že pro Rusko zůstává klíčový region bývalého SSSR a cítí se být k němu historicky 

připoután. Proto se Rusko snaží udržet svůj vliv v regionu a považuje ze své svrchované 

právo zasahovat do vývoje této oblasti. Mezi regionální organizaci rovněž patří již 

zmiňovaný SCO a momentálně ani Rusko ani Čína nedokážou z této organizace udělat 

něco více než regionální uskupení. Je to z toho důvodu, že jejich strategické zájmy jsou 

příliš rozdílné na to, aby harmonii v důležitých a strategických otázkách umožnili (Business 

Info, 2013, [online]). 
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6. ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce si kladla za cíl zhodnotit současnou geopolitiku Ruské federace 

po rozpadu SSSR a nastínit směr, kterým se v budoucnu bude profilovat. K tomuto cíli 

jsem se snažila dospět analýzou jednak teoretických přístupů, které pak ovlivňují 

geopolitiku státu a jeho vztahy. Základní tezí bylo přesvědčení, že v zásadě geopolitika 

velmoci jako je Rusko příliš nemění ani po rozpadu jeho sovětského impéria. První 

výzkumnou otázkou bylo, jaká je současná geopolitická situace Ruska a jak je vnímána 

jednak sama sebou a jednak okolním světem. Na tuto otázku dala zčásti odpověď již 

teoretická část o geopolitickém myšlení ruských autorů. Zjistili jsme, že se v geopolitice 

prosazují různé zájmy a názory, ale největší vliv má na zahraničně politickou situaci pojem 

eurasianismus, který považuje Rusko za jedinečný a samostatný geopolitický prostor a 

vytváří třetí kontinent – Eurasii. Proto se uchytily i myšlenky Alexandra Dugina a 

eurasijského hnutí, které hlásá nutnost budování impéria, ve kterém by Rusko bylo 

civilizačním vůdcem. Nejvyšší představitelé Ruska se rovněž snaží upevňovat pozici státu 

na mezinárodním poli. Druhá výzkumná otázka se týkala klíčových cílů a subjektů Ruska, 

na kterou dala odpověď analytická a praktická část práce. S touto otázkou souvisí i třetí 

hypotéza, která tvrdila, že prioritním cílem ruské geopolitiky je kontrola nad blízkým 

zahraničím. Po analyzování všech informací v této práci nezmítáme tuto hypotézu, jelikož 

fakty ukazují jasně, že Rusko se snaží hrát klíčovou roli v prostoru bývalého SSSR a 

kooperovat zejména se státy Střední Asie – která je v teoretickém ponímání označována za 

heartland, Zakavkazska a západními sousedy Ukrajinou a Běloruskem. Toto jsou klíčové 

cíle budoucí spolupráce. Kromě nich se samozřejmě snaží udržet strategická partnerství 

v Evropě, zejména s Německem. Třetí výzkumná otázka se ptala, jaké jsou hlavní 

determinanty ruských geopolitických aktivit. Otázka si v podstatě sama kladně odpověděla, 

protože Rusko prosazuje své geopolitické cíle prostřednictvím jeho nejsilnějších „zbraní“ – 

energetických surovin a vojenské síly, což dokázala ve vyhrané válce s Gruzií. Čtvrtá 

výzkumná otázka zněla, jak se projevují geopolitické aktivity Ruska. Jak zde bylo ukázáno, 

Rusko využívá energetické suroviny k dosažení svých cílů, zejména již zmíněná Ukrajina a 

zřejmě i v případě ČR v roce 2008. Pokud se nějaká významná osoba ukáže, že je proti 

geopolitickému směrování krajiny, nebo proti stylu politiky prezidenta republiky, je velmi 
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pravděpodobné, že se v zápětí stane nepohodlnou a její další život je nejistý. Předposlední 

výzkumná otázka chtěla zjistit, jestli se projevuje nějaký výrazný posun v geopolitickém 

uvažování. S tím souvisí první hypotéza, která tvrdila, že základní cíle ruské geopolitiky se 

příliš nemění. Rusko se snaží pořád ovlivňovat své blízké zahraničí, které si chce k sobě 

připoutat dohodami o strategickém partnerství. Tento základní cíl, jak jsme se mohli 

přesvědčit, se s časem příliš nemění. Došlo však i k upevnění dalších partnerství, např. 

s Čínou, avšak ta se svým růstem stává pro Rusko hrozbou, jelikož má taky zájmy ve 

Střední Asii. Rusko se snaží uvažovat pragmaticky a strategicky a je kvůli tomu ochotné 

podporovat ne zcela demokratické režimy na Blízkém východě. Poslední výzkumná otázka 

se ptala, nakolik se geopolitické cíle proklamují s realitou. Dalo by se říct, že Rusko je, co 

se týče Střední Asie docela úspěšné. Vznikla Eurasijská unie a státy jsou mezi sebou úzce 

propojeny. Tato kooperace je však většinou v ekonomické oblasti, i když Rusko má své 

armádní složky nebo námořní flotilu v blízkých zemích. Ovšem některé subjekty SSSR, 

jako Polsko, celé Pobaltí se rozhodli profilovat směrem na Západ. Některé státy nejsou 

přesně vymezeny, nebo spolupracují na obě strany a to je pro Rusko důležité, aby získalo 

tyto státy na svou stranu. Druhá hypotéza tvrdila, že v ruské zahraniční politice stále 

dominuje tradičné rozdělení světa. Tuto hypotézu taktéž nezamítáme, protože Rusko se 

poměrně ostře vymezuje vůči největší velmoci současného světa – USA s NATO. Tvrzení 

dokazuje i téměř vždy odlišný názor na světové krize a konflikty a současné ochlazení 

vzájemných vztahů. Také v Duginově teorii je Západ viděn antagonisticky. 

 Rusko, které se nejvíc přidržuje eurasianismu, se neúnavně snaží zlepšit svou pozici 

ve světové hierarchii. V posledních letech se agresivní imperiální politikou stává stále 

silnějším, nemluvě o tom, že je to společně s USA největší jádrová velmoc. Rusko však 

oslabují jeho vnitropolitické problémy a spolu s demografickou strukturou mu 

v dlouhodobém horizontu nedávají příliš velké šance znovu se stát globální mocností. 

v konkurenci s rozvijícími se regionálními mocnostmi, jako Čína, Indie nebo Brazílie. 

Pokud se státy blízkého zahraničí neotočí Západu zády, Rusko zřejmě zůstane na své 

pozici regionální mocnosti. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1: Export ruského plynu podle krajin 

By country 
of 
destination 
(in mcm) 

2006 2007 2008 2009 2010 
%total 
2010 

Armenia ..   2254 1629 1551 0.88% 
Austria .. 5411 6058 5339 5698 3.23% 
Belarus .. 20625 21061 17617 21658 12.26% 
Belgium .. 794 852 492 458 0.26% 

Bosnia & 
Herzegovina 

.. 423 442 234 234 0.13% 
Bulgaria .. 3427 3490 2648 2738 1.55% 
Croatia .. 1055 1083 1000 1050 0.59% 

Czech 
Republic .. 6800 7500 6683 7460 4.22% 
Estonia .. 1003 962 653 701 0.40% 
Finland .. 4578 4739 4270 4708 2.67% 
France .. 5955 6772 7409 6654 3.77% 
Georgia .. 1680 1295 200 200 0.11% 

Germany 
.. 38295 40735 35751 38938 22.04% 

Greece .. 3120 2798 2023 2064 1.17% 
Hungary .. 7909 8855 7964 6771 3.83% 
Italy .. 22667 23486 19999 14805 8.38% 

Kazakhstan 
.. 1798 1495 600 740 0.42% 

Latvia .. 1645 1368 1743 1124 0.64% 

Lithuania 
.. 3720 3125 2737 3110 1.76% 

Luxembourg 
  308 295 305 327 0.19% 

Moldova .. 2715 2725 2035 2035 1.15% 

Netherlands 
.. 4747 5161 3627 4039 2.29% 

Poland .. 6855 7783 8166 9756 5.52% 
Romania .. 4428 4321 1979 2271 1.29% 
Serbia .. 2168 2177 1565 1667 0.94% 
Slovakia .. 6220 6266 5834 5965 3.38% 
Slovenia .. 572 509 494 496 0.28% 
Turkey .. 22752 22962 19473 17575 9.95% 
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Ukraine ..   1376 22189 36593 20.72% 
Kuwait ..     400 90 0.05% 
China ..       523 0.30% 
Chinese 
Taipei ..       597 0.34% 
Japan ..     6069 8369 4.74% 

South Korea 
..     1328 3827 2.17% 

Other .. 106 121 80 80 0.05% 

%Total 
Production 

.. 29.70% 29.51% 27.94% 27.72%   
Total 199428 188620 192056 159708 176637 100% 
c = confidential; - = nill; ..= not available 
Source: Natural Gas Information © OECD/IEA, 2011 

Zdroj: Eurostat, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Odlišná cenová politika Gazpromu

Zdroj: Gazprom, 2013 
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Příloha č. 3 

 

Zahraniční obchod EU-Rusko v

Zdroj: (Eurostat, 2012, [online])

89 

Rusko v roce 2012 

Zdroj: (Eurostat, 2012, [online]) 

 


