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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá postavením Ruské federace v rámci 

postsovětského prostoru. K určení situace je používána typologie Adama Watsona, což 

je jeden ze zástupců Anglické školy. Práce sleduje vývoj ruské zahraniční politiky vůči 

postsovětskému prostoru od rozpadu Sovětské svazu až po současnost.  

Pozornost je věnována především ideje eurasianismu, resp. nového eurasianusmu, který 

se v ruské zahraniční politice nejvíce prosadil. Další součást práce je detailní rozbor 

vývoje vztahů Ruské federace s jednotlivými postsovětskými státy. Sledována je míra 

vlivu, kterou má Ruská federace na jednotlivé státy v postsovětské oblasti. Pozornost je 

věnována nejen míře závislosti jednotlivých států na Ruské federaci, ale také míře vlivu, 

kterou má Rusko v rámci nově vzniklých integračních uskupeních v oblasti 

postsovětského prostoru.  

 

Annotation 

The submitted diploma thesis focuses on the role of Russian federation within the post-

communist area. The issue will be surveyed on the basis of Adam Watson´s typology. 

Adam Watson is one of the representatives of the English school. The thesis describes 

the development of the Russian foreign policy, with regard to post-soviet area, from the 

disintegration of the Soviet Union to the present. The attention is paid to the idea of the 

eurasianism, or new eurasianism, which has become the most popular in the Russian 

foreign policy. The other part of the thesis presents the detailed analysis of the 

development of the Russian federation´s relations with the other states and its degree of 

influence on the states within the post-soviet area. It examines both the degree of 

influence of the Russian federation´s states and the degree of influence which Russia 

has within the integration groups, which came into being after the Soviet Union 

disintegration. 
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Úvod 

Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 znamenal vznik 15 nových samostatných 

republik. Rusko, jako nově vzniklý nástupnický stát, se muselo vyrovnat se sovětským 

dědictvím a také si položit otázku, jaká bude jeho pozice v tomto novém světovém 

uspořádání. K tomu bylo nutné definovat svoji národní identitu potřebnou k vytvoření 

nové koncepce zahraniční politiky. 

V důsledku rozpadu SSSR ztratilo Rusko velkou část území, vojenských 

základen a také mnohé surovinové zdroje, které se nacházely v bývalých sovětských 

republikách. Stejně tak muselo Rusko čelit ztrátě jasně definovaných vztahů, které 

existovaly za dob Sovětského svazu. Před Ruskem tedy stála výzva v podobě navázání 

nových vztahů s ostatními nástupnickými státy.  

V prvním období po rozpadu SSSR se však Rusko vztahům v postsovětském 

prostoru natolik nevěnovalo, protože se v zemi prosadila prozápadní orientace 

zahraniční politiky, hlásaná prezidentem Jelcinem, která usilovala o začlenění Ruska do 

západních struktur. Tato koncepce však nevydržela dlouho a již v roce 1993 je 

vystřídána ideou neo-eurasijství. Tento proud zastává názor, že Rusko má geopoliticky, 

kulturně i historicky specifické postavení, protože se nachází na pomezí Evropy a Asie. 

Z tohoto důvodu by nemělo přejímat cizí vzory, ale držet se své specifické politické 

kultury. Tato koncepce je vůči spolupráci se západem více střízlivá a naopak se více 

zaměřuje na specifické ruské postavení ve světě a posílení role Ruska jako regionální 

mocnosti. Prioritou se tedy stává oblast blízkého zahraničí, což jsou bývalé sovětské 

republiky.  

Další změna ruské zahraniční politiky nastává po nástupu Putina, který začal 

prosazovat tzv. nový realismus, založený především na skutečnosti, že zahraniční 

politika musí být vedena tak, aby naplňovala domácí ekonomické zájmy. Zdůrazňuje 

také nutnost budování ruského postavení ve světě na základě energetické dimenze. Vidí 

Rusko jako součást Evropy, a proto by mělo mít právo podílet se na rozhodování. 

Zároveň se ale drží předchozí koncepce vycházející z myšlenky, že Rusko má 

specifické postavení ve středu Eurasie a toho by mělo využívat k tomu, aby se stalo 

ekonomickým centrem oblasti. Oblast blízkého zahraničí se tak stala pro Rusko 

prioritou jeho zahraniční politiky.  

Právě postavení Ruské federace v rámci postsovětského prostoru je předmětem 

mé práce. Situaci v postsovětském prostoru budu zkoumat na základě teorie Adama 
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Watsona, který patří k zástupcům Anglické školy a ve své knize The Evolution of 

International Society specifikuje čtyři kategorie vzájemných vztahů mezi státy 

v systému – nezávislost, hegemonii, dominium a impérium. První část práce bude tedy 

věnována právě Anglické škole a teorii Adama Watsona, která bude pro moji práci 

klíčová. 

V teoretické části se budu také věnovat ideji eurasianismu resp. nového 

eurasianismu, jehož pochopení je zásadní pro identifikování hlavního směru ruské 

zahraniční politiky. Nejvíce se zaměřím na Duginovu geopolitickou koncepci 

eurasianismu, protože právě Dugin patří k jednomu z nejvýznamnějších teoretiků 

ruského geopolitického myšlení.  

Na teoretickou část bude navazovat část věnující se postupnému vývoji konceptu 

ruské zahraniční politiky od rozpadu Sovětského svazu až po současnost. Jednotlivá 

období ruské zahraniční politiky jsou dělená na základě toho, který z prezidentů byl 

v Rusku v daném období u moci a jaký koncept byl za jeho vlády nejvíce prosazován. 

V další části své práce se budu věnovat nově vzniklým integračním uskupením 

v oblasti postsovětského prostoru, které se začaly postupně vytvářet po rozpadu SSSR a 

většina z nich je využívána RF k posilování svého vlivu. Druhým případem jsou 

integrační uskupení, která naopak vznikla jako výsledek snahy členských států vymanit 

se z ruského vlivu. 

Poslední část se již bude věnovat konkrétním vztahů Ruské federace 

s nástupnickými státy Sovětského svazu. Jelikož se úroveň vztahů RF s jednotlivými 

státy v postsovětské oblasti výrazně liší, tak se budu zaobírat každou z těchto zemí 

jednotlivě. V rámci lepší orientace jsem si pro tyto účely státy v oblasti postsovětského 

prostoru rozdělila na několik částí dle jejich geografického umístění – Východní 

Evropu, Kavkaz, Střední Asii a Pobaltí. Specifické postavení vzhledem k RF mají státy 

nacházející se v oblasti Pobaltí, které se po rozpadu SSSR vydaly zcela odlišnou cestou 

než ostatní nově vzniklé republiky a zřekly se své sovětské minulosti. 

U každého státu budu zkoumat míru závislosti na Ruské federaci a úroveň 

vzájemné spolupráce obou zemí. Vzájemné vztahy budou rozděleny dle oblasti 

spolupráce na politické, ekonomické a vojensko-bezpečnostní. Dále budu u každého ze 

státu uvádět údaje týkající se rozlohy a počtu obyvatel, míry HDP a velikosti armády, 

což mi pomůže ilustrovat rozdíly mezi jednotlivými státy v oblasti. 

V závěru své práce se poté na základě zjištěných dat pokusím odpovědět na 

výzkumnou otázku, která zní: Do jaké kategorie dle anglické školy spadá postavení 
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Ruské federace v rámci postsovětského prostoru? A také zhodnotím, zda se potvrdila 

má hypotéza, že Rusko je v oblasti postsovětského prostoru stále hegemonem. 

Při psaní své práce budu vycházet z empiricko-analytického postupu, na jehož 

základě jsou analyzovány vymezené cíle práce a zodpovězena výzkumná otázka.  

Během psaní své práce jsem čerpala jak z tištěných tak i internetových zdrojů. 

Ale vzhledem ke skutečnosti, že oblast postsovětského prostoru je poměrně mladým 

regionem a změny v něm v podstatě neustále dynamicky probíhají, tak je velice těžké 

pracovat se staršími publikacemi, které velmi rychle ztrácejí svou aktuálnost. Ve velké 

míře jsem tedy používala ruské zdroje, které věnují tomuto regionu větší pozornost. 

V části práce, která je věnována integračním uskupením jsem vycházela 

především z publikace Postsovjetskoe prostranstvo – alternativy integracii 

(Постсоветское пространство – альтернативы интеграции) ruského politologa 

Pivovara, který se ve svém díle věnuje detailně integračnímu procesu v postsovětském 

prostoru. Nevýhodou této knihy, však byla skutečnost, že byla vydána roku 2008 a tak 

bylo nutné některé informace v ní uvedené aktualizovat.  

V dalších částech mé práce jsem vycházela především ze dvou publikací 

zabývajících se ruskou politikou v rámci postsovětského prostoru. První z nich je Rusko 

jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru, na jehož vzniku se podílel kolektiv 

autorů. Druhou publikací je Politika Ruské federaci v postsovětském prostoru a Střední 

Evropě, kterou společně napsali Hodač a Strejček. U obou těchto publikací však opět 

vznikl problém s jejich aktuálností, protože obě pracovaly pouze se skutečnostmi, které 

se odehrály do roku 2008. Vývoj po roce 2008 jsem tedy především sledovala na 

základě internetových zdrojů. Nejčastěji jsem využívala oficiální stránky jednotlivých 

států a české i zahraniční zpravodajské servery. 
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1. Eurasianismus 

1.1 Historie eurasianismu 

Na začátek je důležité vymezit, co si máme vlastně představit pod samotným 

pojmem Eurasie. Z hlediska ruského politického myšlení je pojem Eurasie zásadní a 

čerpá z něj většina ruských geopolitických škol, protože se od něj odvíjí filozofický 

směr eurasianismus.  

Poprvé byl pojem Eurasie v geografii použit rakouským geologem Eduardem 

Suessem v 19. století. Podle něj se Eurasie rozkládala od Gibraltaru až po Beringův 

průliv. S tímto vymezením ale ruští Eurasianisté nesouhlasili, protože podle jejich teorií 

se jednalo o místo, kde se rozvíjí zvláštní kultura a prolínají se tu přírodní a sociální 

svazky ruského národa. Přičemž ruské národy nejsou ani Evropané ani Asiaté, ale jsou 

to již zmiňovaní euroasijci
2
.  

Například Petra Nikolajeviče Savického, kterého pokládal Dugin, jehož teorii se 

budu ve své práci později věnovat, za zakladatele ruské geopolitiky, ve své době patřil 

mezi přední zastánce eurasijství. Nikolajevič se domníval, že prostor Eurasie se dá 

přirovnat k území bývalého carského Ruska v roce 1917. Podle něj byla Eurasie v rámci 

Starého světa zásadní a Evropu označoval za pouhou periférii, stejně jako jižní a 

jihovýchodní Asii
3
. 

Snaha o jasnou definici pojmu Eurasie v Rusku vrcholí v 90. letech 20. století, 

kdy dochází ke vzniku velkého počtu geopolitických koncepcí s jasným cílem vymezit 

tento pojem. Dále se snažili o stanovení ruské strategie v rámci regionu. Objevilo se 

hned několik různých přístupů a mezi tři nejzásadnější koncepce řadíme: 

 koncepce chápající Rusko jako část Evropy, je orientovaná na západní civilizaci, 

 koncepce považující Rusko za následníka Moskevského knížectví, střežícího 

pravoslaví, kdy byla Moskva nazývána Třetím Římem, 

                                                 
2
 VORÁČEK, E. Eurasijství v ruském politickém myšlení: Osudy jednoho 

z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace, Praha: Set-out, 2004. s. 67 – 68. 
3
 ČAPKOVÁ, J. Vliv eurasianismu na zahraniční politiku Ruské federace. Plzeň, 2012. Diplomová práce. 

Západočeská univerzita v Plzni, s. 12. 
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 koncepce Eurasijská, která má velice blízko k předchozí koncepci, protože podle 

ní je Rusko unikátní geopolitický aktér s dlouhou historií a tyto kořeny jsou 

zásadnější než ty evropské
4
. 

První oficiální eurasijská koncepce, ve které se daly najít základní principy tohoto 

hnutí, byla vydána roku 1921 v Sofii. Poté bylo vydáno ještě několik dalších sborníků a 

vycházely také eurasijské noviny
5
. 

Zastánci eurasijství si byli blízcí se slavjanofily. Spojoval je s nimi pouze odpor vůči 

Západnímu světu, ale jinak se jednalo o dva odlišné filozofické směry. 

Eurasijské hnutí však v polovině 30. let zažívá vnitřní rozpory, což mu způsobí 

velké problémy a dojde v podstatě k jeho zániku
6
. 

1.2 Nový eurasianismus 

K oživení této ideje dochází znovu až v roce 1980 pomocí organizace Pamijať. 

Organizace sdružovala velkou část ruského nacionalistického hnutí. Na veřejnost se 

termín eurasijství dostal také díky novinám Den, což byl týdeník nacionalistické scény. 

V následujících deseti letech získávalo eurasijství na popularitě a postupně se dostalo do 

povědomí společnosti
7
.  

V roce 1991 dochází k rozpadu Sovětského svazu a na mezinárodní scéně 

nastává výrazná změna. Díky tomu se otevřel prostor pro celou řadu nových 

teoretických přístupů. Každý z nich měl vyhraněný názor na úlohu, kterou by měla 

Ruská federace v nově vzniklém prostředí představovat. Všechny se však shodovaly na 

tom, že Rusko musí zůstat velmocí s výrazným vlivem a jeho národní zájmy jsou 

prioritní
8
. Geopolitika se stala velmi populární a v podstatě se stala „novou ideologií“, 

která vystřídala padlý komunismus a byla také často díky této skutečnosti nazývána 

„vědou o vládnutí“
9
.  

Po hledání nové koncepce ruské zahraniční politiky a zklamání z prvních pokusů 

zaměřit se více na spolupráci se Západem (atlantismus) se začíná více prosazovat již 

zmíněná idea nového eurasianismu. Podle něj Rusko tvoří pomyslný most mezi 

                                                 
4
 KEFELI,I., F. Geopolitika Evrazii. Sankt-Peterburg: Baltijskij gosudarstvennyj universitet 2010. s. 269. 

5
 SAVICKIJ, P. Kontinent Evrazija. Moskva: Argaf, 1997, s. 434 – 437. 

6
 SAVICKIJ, Petr, s 437. 

7
 ČAPKOVÁ, J., s. 17. 

8
 SERGUNIN, A. A. Měnící se paradigma. Mezinárodní vztahy v postkomunistickém Rusku. Mezinárodní 

vztahy. 2000, č. 3, s. 45. 
9
 DUGIN, A. G. Osnovy geopolitiki, Moskva: ARKTOGEYA-centr 2000, s. 14. 
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Evropou a Orientem, což mu propůjčuje specifické postavení. Navíc má Rusko 

významný mocenský, politický i kulturní potenciál působit v rámci regionu, který ho 

obklopuje, jako významný aktér mezinárodních vztahů
10

.   

1.3 Teorie Alexandra Dugina 

Jedním z nejvýznamnějších teoretiků ruského geopolitického myšlení byl Alexander 

Dugin, který byl také redaktorem již zmiňovaného týdeníku Den
11

 a velkým 

propagátorem ideje eurasijství. Jeho dílo s názvem Základy geopolitiky (Osnovy 

geopolitiky) se stalo velmi populárním a je také běžně používáno jako učebnice na 

vysokých školách.  Jeho koncepce se shoduje s mnoha jinými, podle kterých je také svět 

bipolárně uspořádán, a jejich hlavním cílem je obnovení velmocenského postavení RF. 

Podle Dugina mezi organizovanými a hierarchickými eurasijskými mocnostmi a 

liberálně-demokratickými a kapitalistickými atlantickými mocnostmi
12

 vznikne 

„konečný apokalyptický konflikt“
13

. 

Dugin také pracuje s termíny tellurokracie a thallasokracie. Podle něj Rusko spolu s 

Německem, Japonskem a Íránem tvoří „tellurokratickou“ alianci. Ta stojí v opozici 

proti thallasokratickým  mocnostem mezi které patří USA, Spojené království Velké 

Británie, Čína a Turecko. Dugin se domnívá, že USA a Rusko jsou dvě neslučitelné 

formy civilizace, které nemohou dlouho společně existovat a jejich spolužití je dokonce 

nežádoucí. Jeho idea je podobná idee Třetího Říma, protože neuvažuje o obnovení 

velmocenského postavení carského či sovětského Ruska sensu stricto, ale o procesu 

geneze imperiální entity ab ovo
14

. 

V rámci Eurasie definuje ideálního „nového člověka“ a prosazuje myšlenku, že 

impérium je jediná možná forma politické organizace
15

.  Podle něj jsou všichni 

příznivci eurasijského hnutí následovníky esoterického „Eurasijského řádu“, jehož 

                                                 
10

 HODAČ, J. – STREJČEK, P. Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a Střední Evropě. 
Masarykova univerzita: Brno 2008, s. 28. 
11

 Týdeník Den je známí spíše pod názvem „Zavtra“, protože v roce 1993 došlo k jeho přejmenování. 
12

 Oblast euroasijských mocností podle něj odpovídá teorii Heartlandu a atlantických mocností teorii 
Rimlandu. 
13

 KALINIČ, P. - NAXERA, V. Politická teorie a geopolitika A. G. Dugina. Rexter – časopis pro výzkum 
radikalismu, extremismu a terorismu. 2011, s. 36. 
14

 KALINIČ, P. - NAXERA, V., s. 38. 
15

 V tomto pohledu se Duginovo myšlení shoduje s tradicí intelektuálního fašismu, ale o tom zda je 
možné ho považovat za fašistu se odborníci nemohou shodnout. Podle například A. Gregora je jasným 
fašistou a naopak podle jiných učenců je fašismus pouze jednou z mnoha částí Duginových teorií stejně 
jako třeba okultismus. 
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existence je však prý tajena před všemi nepovolanými
16

. Duginovy názory se však 

v Rusku setkávají s velkou popularitou a jsou velmi výrazně medializovány hlavně díky 

podpoře ze strany těch nejvyšších vládních kruhů
17

. 

Základní myšlenkou Duginovy teorie je tedy rozpor mezi (neo)eurasianismem a 

atlantismem, který je nevyhnutelný. Spojencem Ruska je proti atlantickým mocnostem 

především Írán v rámci eurasijské zóny a Japonsko v rámci asijsko-pacifické zóny. Toto 

spojenectví musí být doplněno o Evropu, protože bez její podpory nemá atlantický svět 

šanci uspět. Z tohoto důvodu je důležité prohlubování evropské integrace, což může 

pomoci Evropě zpřetrhat její pouta se Spojenými státy americkými
18

. Rozhodující by 

následně měla být oblast na ose Berlín – Moskva, která vedla po první světové válce 

k oddělení Ruska a Německa. Stejně jako i mnoho dalších politických představitelů 

Dugin podotýká, že středovýchodní Evropu vždy ovládalo buď Rusko nebo Německo. 

Země ve středovýchodní Evropě se tedy musí rozhodnout, na kterou stranu se přikloní
19

. 

 Další důležitou oblastí pro Rusko je Kavkaz, kde je největším problémem Gruzie, 

protože nemá v oblasti žádného spojence a tak ji může lákat spolupráce s USA nebo 

NATO.   

V představách neoeurasianistů je hlavní entitou „Eurasijská unie“, ve které by 

samozřejmě geopolitické jádro tvořila Ruská federace a další státy SNS. V rámci unie se 

poté vytvoří dvouúrovňová distribuce moci – lokální a strategická, díky čemuž poté, 

podle Dugina, vznikne neomezený prostor pro svobodu jednotlivce. Důležité je 

poznamenat, že jakákoliv forma mocenské rovnováhy nebo liberální způsob 

samosprávy je podle něj nepřijatelný. V rámci této unie by také měla vzniknout 

jednotná eurasijská finanční, transportní a energetická síť
20

. 

Obecně lze tedy říci, že Duginova teorie je extrémním vyjádřením ruského 

imperialismu a získala si značnou oblibu u ruských politických elit, které sdílí ideu 

znovu obnovení ruského impéria. 

                                                 
16

 Mezi členy tohoto řádu počítal také Rainharda Heidricha. 
17

 KALINIČ, P. - NAXERA, V., s. 40. 
18

 Za nejsilnější mocnost v rámci Evropy považuje Dugin Německo, a proto je spolupráce s ním 
nejzásadnější. 
19

 KALINIČ, P. - NAXERA, V., s. 47. 
20

 LARUELLE, M. Aleksandr Dugin: Russian Version of the European Radical Right? Washington DC: 
Kennan Institute Occasional Paper No. 294 [online]. Dostupné z www: 
www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf, 12. 12. 2013. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf
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2. ANGLICKÁ ŠKOLA 

2.1 Historický vývoj 

Pod názvem Anglická škola (English school) se skrývá filozofický směr, který 

vznikl na přelomu 50. a 60. let 20. století. V této době probíhala tzv. druhá velká debata, 

ve které došlo ke sporu mezi tradicionalisty a behavioralisty. Součástí této debaty byla 

také anglická škola, která patřila do užší teorie tradicionalismu. Vítězem této debaty se 

však stal americký behavioralismus a tak se mezi odborníky prosadily převážně 

hodnotově neutrální výzkumy založené na formálních modelech. Všechny ostatní 

přístupy byly považovány za nevědecké a hlavním centrem disciplíny mezinárodních 

vztahů se staly Spojené státy americké. Součástí dalších velkých debat se již anglická 

škola nikdy nestala, protože tu existovala nedůvěra amerických vědců k metodologii 

tohoto přístupu
21

. 

Teorie anglické školy je však pro teorii mezinárodních vztahů velmi prospěšná,  

protože diskuze, které probíhaly později mezi neoliberalismem a neorealismem o 

možnosti kooperace v prostředí mezinárodního anarchického stavu a mezi 

racionalistickými a reflexními přístupy o povaze mezinárodněpolitické reality a jejím 

studiu, se točily kolem témat, ve kterých můžeme najít hlavní sílu anglické školy
22

. 

Dále je dobré objasnit samotný název „Anglická škola“, protože podle něj se může 

zdát, že všichni autoři pocházejí pouze z Velké Británie
23

. Pravdou sice je, že ty 

nejzásadnější koncepty skutečně vznikaly na půdě britských univerzit, nicméně výzkum 

probíhal i jinde na světě
24

 a zdaleka ne všichni autoři byli pouze Britové. Označení 

Anglická škola je tedy nutné brát pouze jako symbolické a ne geograficky vymezující
25

. 

Označení Anglická škola se nicméně začalo využívat až v 80. letech a to i přesto, že 

tento proud vznikl už dávno předtím. Existoval však po celou dobu bez jasného 

označení. Výraz Anglická škola byl poprvé použit Royem E. Jonesem v jeho velice 

kritickém článku ‘The English School of International Relations: A Case for Closure’. 

Jones v tomto článku podrobil školu velice ostré kritice a požadoval dokonce její 

                                                 
21

 HYNEK, N. Anglická škola a teorie mezinárodních vztahu: obsahový vesmír, akademický svět a kritiky 
přístupů. Mezinádorní vztahy. 2005, č. 2, s. 77. 
22

 HYNEK, N., s. 77. 
23

 I když v dnešní době je skutečně zázemí Anglické školy spojeno s Velkou Británií a to konkrétně s 
univerzitou v Leedsu. 
24

 Zástupce anglické školy je možné najít v Americe, Německu, Austrálii, Číně nebo Dánsku. 
25

 HYNEK, N., s. 78. 
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zrušení. Skutečnost však byla přesně opačná a navzdory jeho přání můžeme v dalších 

letech pozorovat rozvoj toho filozofického směru. 

2.2 Britský výbor 

Britský výbor
26

 vznikl v roce 1958 a od svého vzniku nastartoval tradici 

výzkumu, která zaujala badatele nejen z Evropy, ale také z JAR, Austrálie, Kanady 

nebo Japonska. Britský výbor byl tvořen skupinou intelektuálů, politiků a zástupců 

diplomatického sboru, kteří se spolu scházeli přibližně třikrát za rok v Cambridge. 

Cílem schůzek byla konfrontace názorů všech členů a hlavním tématem diskuzí byly 

vztahy mezi státy v mezinárodním prostředí. Vedení schůzí se ujal profesor moderní 

historie v Cambridge Herbert Butterfield, ke kterému se posléze připojil Martin Wight
27

 

z London School of Economic. Britský výbor se snažil o hlubší pohled na současnou 

situaci v mezinárodním prostředí, pochopení, proč země vedou určitý typ zahraniční 

politiky a etické premisy mezinárodních konfliktů
28

.  

Britský výbor se zaměřoval na teoretický výzkum, který zanechával v pozadí 

soudobé mezinárodní otázky jako Suezskou krizi nebo závody ve zbrojení, které byly 

hlavním tématem studia mezinárodních vztahů v americkém prostředí. Hlavním 

důvodem k vytvoření Britského výboru bylo zkoumání fundamentálních otázek, které se 

týkají teorie mezinárodních vztahů. Důraz byl kladený na historizující přístup, 

diplomacii a etiku, což předznamenalo budoucí vývoj Anglické školy. První setkání 

byla spíše obecně zaměřená a až o něco později se se již začaly projednávat otázky 

týkající se systému států. Po příchodu Hedleyho Bulla se začal výbor věnovat ideje 

mezinárodní společnosti, která má pro Anglickou školu jako celý přístup zásadní 

význam
29

 

Během své existence vydal Britský výbor několik děl, které mají určující 

význam pro myšlenkový obsah Anglické školy. Pro autory je referenčním předmětem 

výzkumu mezinárodní společnost a povaha anarchického systému, ve kterém se vytváří 

a formuje.  

                                                 
26

 Celý název zněl British Committee ot the Theory od International Politics (Britský výbor pro teorii 
mezinárodních vztahů). 
27

 Celé jméno Robert James Martin Wight. 
28

 WATSON, A. The British Committee for the Theory of International Politics: some historical notes by 
Adam Watson [online]. 1998. Dostupné z: http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/english-
school/watson98.pdf, 11. 12. 2013. 
29

 HYNEK, N., s. 134. 
 

http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/english-school/watson98.pdf
http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/english-school/watson98.pdf
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O tom, které badatele můžeme zařadit do Anglické školy, se vedou dlouhé 

debaty. Někteří autoři patří mezi nezpochybnitelné členy, kteří sebe sami považovali za 

členy Anglické školy. Další autoři byli ke škole přiřazeni zpětně s ohledem na povahu 

jejich výzkumu a k přínosu, který měl jejich výzkum pro Anglickou školu. Hranice 

mezi aurory kteří jsou uvnitř školy, a těmi kteří stojí mimo školu, není striktně 

stanovena ani neměnná
30

. 

2.3 Teorie Adama Watsona 

Adam Watson je jedním z hlavních zástupců Anglické školy. Do podvědomí se 

dostal od vydání publikace spolu s dalším zástupcem Anglické školy Hedleyem Bullem. 

Dílo s názvem The Expansion of International Society bylo vydáno roku 1984 a 

pojednává o vývoji mezinárodní společnosti, která je založená na evropské tradici 

systému státu. Závěrem je, že i přesto, že mezinárodní systém poznamenalo mnoho 

změn od té doby, co došlo k rozpadu koloniálního systému, požadavky na státy tzv. 

třetího světa neustále a zcela oprávněně vzrůstají. Tato skutečnost by podle autorů 

mohla vést k rozpadu mezinárodního řádu, ale k ničemu takovému nedošlo a 

mezinárodní společnost je stále založená na sdílených formách a institucích. Stejně tak 

je stále založena na existenci jednoho řádu v rámci, kterého celá společnost funguje.  

O několik let později, konkrétně v roce 1992, Watson vydává dílo The Evolution 

of International Society, které je pro potřeby mé práce nejdůležitější. Pro svou studii 

čerpal Watson inspiraci u Britského výboru, kterému jsem se jmenovala výše. The 

Evolution of International Society je velmi obsáhlá komparativní historická studie, ve 

které jsou srovnávány historické systémy mezinárodních společností. Hlavní důraz je 

přitom kladen na kvalitu vzájemných vztahů, které mezi sebou měly státy a také na to 

jak rostl význam sdílených hodnot a norem.  

Podle něj není možné, abychom pochopili fungování současné mezinárodní 

společnosti bez toho, abychom vzali v úvahu její vývoj v minulost. Ve své knize proto 

analyzuje úplný výčet všech historických systémů, které je možné najít. Zaměřuje se na 

jejich společné charakteristické vlastnosti, mechanismy, které jim pomáhaly existovat a 

také zpracovává to, čím se od sebe jednotlivé systému odlišovaly. Podrobně se zabýval 

systémy Asýrie, starověkého Řecka a Makedonie. V neposlední řadě se také věnoval 

                                                 
30

 DUNNE, T. Inventing International Society: A History of the English School, Londýn: Macmillan - St 
Antony's Series 1998, s. 181. 
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kolektivní hegemonii, která nastala v 19. století a také systému supervelmocí, který 

probíhal v období dekolonizace.  

Ve své práci prezentuje ideu, že je možné pozorovat různé typy vztahů mezi 

lidskými kolektivy. Před všemi státy existuje nevyhnutelný rozpor mezi touhou po řádu 

a zároveň po nezávislosti. Toto dilema nutí státy, aby se rozhodly mezi nezávislou 

společností nebo společností, která se řídí podle určitého řádu.  Rozhodnutí je složité, 

protože obě varianty mají své pro i proti. Existence řádu je velkou výhodou, protože 

podporuje mír a prosperitu. Nicméně to má svou cenu, protože každý řád logicky 

omezuje svobodu jednání. Touha po řádu vede k tomu, že mezi sebou státy uzavírají 

dobrovolné dohody a vznikají mezi nimi různé závazky. Právě to však vytváří ideální 

podmínky a dodává sílu nejsilnějšímu státu v oblasti Vzájemné vztahy, které vznikají ve 

společnosti mezi státy, rozděluje na úplně nezávislé, hegemonické, dominium až 

k existenci impéria. Podle něj není v praxi možné, aby nastala situace naprosté 

nezávislosti nebo absolutního impéria, v tomto směru se jedná pouze o teorii, která není 

v praxi uskutečnitelná
31

. 

Právě toto Watsonovo rozdělení je pro mou práci stěžejní, jelikož budu jeho 

typologii aplikovat na postavení Ruské federace v postsovětském prostoru. Níže se budu 

věnovat každému typu podrobněji, aby bylo zcela jasné na základě, jakých skutečností 

Watson jednotlivé typy vztahů mezi státy rozděluje. 

2.3.1 Nezávislost 

Výše jsem se již zmiňovala o dilematu států, zda se rozhodnout pro nezávislost 

nebo pro společnost, která je řízena na základě řádu. Nezávislé státy jsou entity, které si 

udržely schopnost svobodného rozhodování jak v domácích, tak zahraničních otázkách. 

Nezávislost s sebou však přináší riziko v podobě nezajištěné ekonomiky a bezpečnosti, 

a proto se stejně většina států dobrovolně rozhodně uzavřít dohody s ostatními státy, což 

jim přináší větší jistotu, ale zároveň to omezuje jejich svobodu v rozhodování, protože 

již mají vůči ostatním členům systému určité závazky, které nemohou porušit
32

. 

Uvnitř tohoto spektra nezávislých států jsou státy stále více propojeny jeden 

s druhým, protože mají pocit, že nemohou jednat sami. Existující strategický a 

ekonomický nátlak je drží pohromadě a vyvolává pocit nutnosti vytvářet aliance. Uvnitř 

aliancí je nevyhnutelná spolupráce, což modifikuje vztahy jejích členů. Tento aspekt je 

                                                 
31

 WATSON, A. The Evolution of International Society. New York: Routledge 2009, s. 10. 
32

 WATSON, A., s. 10. 
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nazýván raison d‘état
33

. Řád je podporován existencí rámcových smluv a pravidel, které 

sice v některých ohledech omezují, ale jsou přínosem pro všechny členy systému, což 

z něj vytváří společnost. Dokonce i dohody takového rozsahu jako závazky o kolektivní 

bezpečnosti vznikají dobrovolně a nejsou vynuceny vítěznou mocností. Nezávislé státy 

tedy jednají svobodně, ale i tak jsou jejich rozhodnutí limitovány závislostí uvnitř 

systému. Tato závislost však vznikla na základě jejich dobrovolné volby uzavírat 

dohody s ostatními státy uvnitř systému
34

. 

2.3.2 Hegemon 

O existenci hegemona můžeme mluvit, pokud se v systému objevuje jedna nebo 

více mocností, které jsou schopné „stanovit zákon“ podle kterého funguje systém. 

Hegemon určuje rozsah zahraničních vztahů mezi členskými státy, ale zároveň 

ponechává státům svobodu v domácích záležitostech. Někteří vědci zastávají názor, že o 

hegemonii můžeme mluvit pouze, pokud je uplatňována jednou samostatnou autoritou. 

Hegemonické postavení však může mít nejen jeden individuální stát, ale častěji se jedná 

o skupinu států, pro kterou je také uplatňování jejich autority jednoduší. Příkladem je 

Athénsko-Sparťanská hegemonie po Perské válce nebo hegemonie pěti evropských 

mocností, která nastala po roce 1815
35

 

V rámci tomto mezinárodního uspořádání už nemůžeme mluvit o čistě 

dobrovolném vytváření svazků jako ve zcela nezávislém prostředí. V tomto případě jsou 

již závazky ve značné míře vynucené vítěznými mocnostmi, které jsou hlavními 

signatáři mírových dohod po skončení nějakého sporu. Taková situace nastala například 

po Vestfálské
36

 dohodě nebo Versailleském
37

 míru
38

. 

Hegemon si sice na ostatních státech vyžaduje určité závazky, ale nedá se mluvit 

o diktátorství. V rámci takového mezinárodního uspořádání sice uplatňuje svou sílu, ale 

                                                 
33

 Raison d'État znamená, že zájem státu se stává veřejným zájmem a tomuto zájmu musí být podřízeny 
zájmy i práva občanů. V zájmu raison d’état je posílení státní moci a to hlavně v oblasti mezinárodního 
postavení státu.  
34

 WATSON, A, s. 11. 
35

 WATSON, A, s. 11. 
36

 Vestfálský mír byl uzavřený roku 1648, jednalo se o Münsterskou a Osnabrückou smlouvu, které 
ukončovaly třicetiletou válku. K dohodě došlo mezi Svatou říší římskou, Španělskem, Francií, Švédskem a 
Nizozemím. 
37

 Versailleská smlouva patří mezi pařížské mírové dohody z roku 1919 k ukončení první světové války. 
Dohoda byla uzavřena mezi Centrálními mocnostmi a Státy Dohody. 
38

 WATSON, A, s. 11. 
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je také důležité, aby udržoval dialog mezi ním a slabšími státy. Díky tomuto dialogu 

získají všechny zúčastněné státy pocit, že současný stav je pro ně prospěšný
39

. 

Zvláštním druhem hegemonie je tzv. suzerenita
40

, kterou však Watson označuje 

za nejasný koncept. V mezinárodních vztazích se tento pojem obvykle vysvětluje jako 

stav, kdy jeden stát uplatňuje politickou kontrolu nad jiným. Podle Wighta nebo Bulla 

se dá o suzerenitě mluvit v případě, že všechny členské státy uznaly hegemonii za 

legitimní. Tady můžeme vidět rozdíl mezi společnostmi, ve kterých jsou všichni 

členové v obecné shodě v tom, že by měla existovat nadřazená autorita a společnostech, 

jejíchž členové tuto autoritu pouze mlčky přijímají. V tomto případě sice nedojde ke 

přímému souhlasu, ale i tichý souhlas znamená souhlas a bez toho by žádná hegemonie 

nemohla být účinná ani de jure ani de facto
41

. 

2.3.3 Dominium 

O dominiu můžeme mluvit v situaci, kdy imperiální mocnost ovlivňuje vnitřní 

záležitosti jiného státu, ale tento stát i přesto neztratil svoji vlastní identitu a vystupuje 

jako samostatná jednotka, která si stále zachovala právo kontrolovat některé záležitosti 

samostatně. Příkladem je bývalý Sovětský svaz a jeho vztah s východní Evropou. Státy 

východní Evropy byly formálně nezávislé, ale o téměř všech otázkách za ně 

rozhodovala sovětská ústřední vláda. V takovémto mezinárodním uspořádání je již 

donucovací schopnost nadřízeného státu zcela zřejmá
42

. 

2.3.4 Impérium 

Poslední možností vzájemných vztahů mezi státy podle Adama Watsona je stav, 

ve kterém existuje nadřazená jednotka, vykonávající přímou správu jiné jednotky 

mezinárodního systému. V takovém případě mluvíme o existenci impéria. Avšak i 

svoboda jednání imperiální mocnosti není absolutní. Omezují ji závazky, které má vláda 

této mocnosti vůči jiným státům
43

. 

                                                 
39

 WATSON, A, s. 11. 
40

 Pojem suzerenita se původně používal k označení vztahu mezi feudálním pánem a jeho vazalem. 
V oblasti mezinárodního práva označuje druh závislosti státu, který je také znám jako mezinárodní 
protektorát. Základem je lenní vztah mezi panovníkem ovládajícího státu, kterému se říká suzerén, a 
panovníkem podřízeného státu. K suzerenitě většinou dochází poté, co je dříve zcela závislá provincie 
částečně zbavena své závislosti na ústřední vládě. Příkladem je vztah mezi Bulharskem a Tureckem 
v letech 1878 až 1909 (Kolektiv autorů, 1967: 315) 
41

 WATSON, A, s. 11. 
42

 WATSON, A, s. 12. 
43
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Podíváme-li se na dnešní nebo historické systémy mezinárodního uspořádání, 

tak jsme si vědomi, že tyto kategorie nejsou zcela uzavřené před náhlým přechodem 

z jedné do druhé, ale spíše se jedná o kontinuum, které je možné přirovnat k duze, 

protože. Barvy duhy totiž také z praktického hlediska odlišujeme, i když víme, že 

společně jsou všechny barvy součástí jedné duhy. Vzájemné vztahy různých komunit se 

v průběhu času nepřetržitě mění. Dochází k oslabování nebo zesilování systému a jedna 

hegemonická nebo imperiální mocnost je střídána druhou. Státy uvnitř systému mezi 

sebou nemají stejné vztahy a ani jejich vztah vůči imperiální mocnosti není totožný, 

protože jejich vztahy jsou ovlivňovány odlišnými historickými okolnostmi a 

geografickou polohou
44

. 

Všechny systémy a komunity se významně liší jedna od druhé díky jejich 

odlišné kultuře, zkušenostem a stupni vývoje. Stejně tak se také liší míra kontroly, 

kterou jeden nebo více států uplatňuje na jiných státech. Jak je tedy možné 

generalizovat tyto rozdíly uvnitř společnosti? Zvláště bychom se měli zaměřit na to, zda 

existují nějaké ukazatele určující směr, kterým by se společnosti měly vyvíjet
45

. 

Další důležitou otázkou je, do jaké míry jsou dohody mezi členy systému 

považovány za legitimní. Autority musí být akceptovány jako legitimní a žádní členové 

komunity k tomuto jejich akceptování nesmějí být donuceni. Legitimita jim dává právo 

na tvorbu pravidel. Legitimní autority jsou opakem autorit, které k naplnění svých cílů 

používají donucování a hrozby. Státy spolu navazují stále více blízkou spolupráci a 

odpouštějí od samostatných akcí, protože si uvědomují, že pouze takto mohou ochránit 

jejich zájmy. Zájmy jednoho státu se stávají i zájmy jiného státu, což přináší pro 

všechny členy systému výhody. Skutečnosti, že si státy uvědomují výhodnost 

spolupráce, využívají impéria a hegemoni k získání slabších států na svou stranu a tím 

k posílení své vlastní moci. Za spolupráci jim slibují naplnění jejich zájmu a získání 

prosperity. Watson si tu tedy klade otázku, zda je pro hegemona nebo dominium nutné 

uznání jejich legitimity k tomu, aby mohli spěšně uplatňovat svou nadřazenost
46

. 

Pokud chceme porozumět fungování vztahů uvnitř společnosti, tak nás čeká 

odhalování spousty nesouvisejících dat. Pro komparativní analýzu a klasifikování 

současných vztahů je praktické vytvoření diagramu, v kterém bude škála různých 
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kategorií.  Je však třeba dávat si pozor, aby nám toto rozdělení do kategorií, které nám 

sice pomáhá porozumět situaci, nestálo mezi námi a realitou. Můžeme totiž poté 

sklouznout k tomu, že budeme všechny, které spadají do jedné kategorie, házet do 

jednoho pytle, i když ve skutečnosti jsou rozdílné. Může se nám totiž poté zdát, že si 

jsou podobné více než tomu ve skutečnosti je, a že když pro ně platí jeden společný 

znak, tak jsou si podobné v dalších ohledech. Musíme být také opatrní při používání 

slov s emocionálním podtextem jako „nezávislost“ a „impérium“. Stejně tak zavádějící 

jsou také skupiny slov, které byly v minulosti používány vládci a poltickými vůdci pro 

svůj vlastní prospěch
47

. 

3. Vývoj ruské zahraniční politiky  

3.1 Rozpad Sovětského svazu 

Rozpadem Sovětského svazu v roce 1991 došlo k ukončení jedné dlouhé a 

důležité epochy v dějinách. Přestala existovat země, která po desítky let byla 

významným hráčem na mezinárodní aréně. Nově vzniklá Ruská federace stála před 

otázkou jak s nově vzniklou situací naložit, protože kolapsem Sovětského svazu přišla o 

významné surovinové zdroje a také o vojenský materiál, který se nacházel na území v té 

době již samostatných republik. Rusko ztratilo značnou část svého území, které pro něj 

mělo ekonomický, ale také strategický význam.  

Nejvíce asi Rusko poznamenala ztráta důležitých vojenských základen a přístavů 

v Baltském a Černém moři. Do Baltského moře zůstaly Ruské federaci pouze dva 

vstupy - pobřeží blízko Petrohradu u Finského zálivu a Kaliningrad, což je zhruba 25% 

bývalého sovětského pobřeží. Finský záliv vzhledem ke kolísání své hloubky a také 

z důvodu několikaměsíčního zamrzání v průběhu roku není optimální cestou 

k Baltskému moři. Výhodnější se zdá možnost využívání přístavů v oblasti 

Kaliningradu. Ani zde to nemá Ruská federace snadné, protože Kaliningrad není nijak 

propojen se zbytkem Ruska, jedná se o ruskou exklávu, kterou od území RF odděluje 

území Polska a Litvy. I přes tuto komplikaci je Kaliningrad hlavní cestou RF 

do Baltského moře
48

. 

                                                 
47

 WATSON, A, s. 13. 
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 Leichtová, M. Integrační procesy v postsovětském prostoru: role Ruské federace v integračních 
procesech v oblasti Baltského a Černého moře. In: WAISOVÁ, Šárka a kol.: Regionální integrační procesy. 
Aleš Čeněk: Plzeň 2009, s. 188 – 196. 
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Pokud se jedná o Černé moře, tak tady po rozpadu Sovětského svazu vznikly dva 

nové nástupnické státy - Ukrajina
49

 spolu s Gruzií, které získaly většinu východního 

pobřeží. Ruské federaci zůstalo asi 600 kilometrů černomořského pobřeží, což je 

přibližně 30% z bývalého sovětského pobřeží - Azovské moře a část pobřeží u 

Novorossijska
50

. Přístup přes pobřeží Novorossijska je téměř bezproblémový, jediným 

problémem je jeho blízkost s neklidnými severokavkazskými republikami
51

.  

Nicméně i přes tato mnohá mocenská i teritoriální omezení si i tak Rusko 

udrželo nadřazenost nad ostatními postsovětskými republikami. Ruská federace se 

rozkládá na více než ¾ bývalého Sovětského svazu a žije v ní více než polovina 

bývalých obyvatel Sovětského svazu
52

. Rusko je i po ztrátách, které s sebou přinesl již 

zmiňovaný rozpad SSSR, stále největším státem světa a zaujímá celou 1/8 zemského 

povrchu.  

Pokud se jedná o mezinárodní závazky, tak Rusko převzalo jako nástupnický stát 

všechna práva i závazky bývalého Sovětského svazu. A to i včetně toho, že mu zůstalo 

křeslo stálého člena Rady bezpečnosti OSN, který má právo veta. Okolním světem bylo 

i nadále, i když už v omezené míře, vnímáno jako stát s velkou vojenskou silou a 

surovinovými zásobami, které ho v podstatě činí nezávislým na okolním světě
53

. 

 Ihned po zániku Sovětského svazu se objevily snahy, alespoň částečně zachovat 

jeho staré struktury. Prostředkem k tomu bylo založení Společenství  nezávislých států. 

Tato organizace měla sloužit k reintegraci postsovětského prostoru. Zpočátku se jednalo 

o politickou integraci, která měla předejít vzniknutí chaosu v nově vzniklém prostředí. 

Politickou reintegraci brzy doplnily snahy o integraci také v bezpečnostní a ekonomické 

rovině. V bývalých sovětských státech se nacházela velmi početná ruská diaspora, což 

nahrávalo Rusku k udržování svého vlivu v postsovětské oblasti. Díky této skutečnosti 

                                                 
49

 Nejproblematičtějším bodem rusko-ukrajinských vztahů týkajících se přístupu k Černému moři je 
status ostrova Krym, který roku 1954 získala Ukrajinská svazová republika darem od Nikity Chruščova. 
Spory o Krym trvaly do roku 1997, kdy oba státy uzavřely Smlouvu o přátelství a spolupráci, ve které 
Rusko deklarovalo Krym jako součást Ukrajiny a naopak Ukrajina zaručila Rusku pronájem vojenské 
základny v Sevastopolu na dobu dvaceti let (Leichtová podle Nyegrena, 2008: 51). 
50

 Leichtová, M., s. 163. 
51

 V roce 2003 dokonce došlo k otevřenému konfliktu mezi oběma státy v Kerčské úžině, která spojuje 
Azovské moře s Černým mořem. Spor byl ukončen dohodou mezi oběma stranami a vymezením 
vzájemných hranic (Leichtová podle Nyegrena, 2008: 51). 
52

 Před svým rozpadem v roce 1991 měl Sovětský svaz 293 047 571 obyvatel a jeho rozloha byla 22 402 
220 km

2
. Současná Ruská federace má rozlohu 17 075 400 km² a podle údajů z roku 2008 má 

141 888 900 obyvatel. Dostupné na: http://www.gks.ru/bgd/free/b08_00/IssWWW.exe/Stg/d06/8-
0.htm, 17. 10. 2013. 
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mohlo také svůj vliv ospravedlnit v očích mezinárodních organizací, které se zabývaly 

ochranou lidských práv
54

 

Rusko zdědilo rozsáhlé území a mohlo profitovat z dřívějšího postavení 

Sovětského svazu, ale rozpad přinesl i neblahé dědictví a tím byly špatně fungující 

politické instituce. Vybudování nově fungujících institucí, především právního základu 

pro nově vzniklé Rusko, se stalo výzvou pro ruskou politickou elitu.  

3.2 Vláda Borise Jelcina  

V roce 1991 proběhl, tehdy ještě v Sovětském svazu, pokus o puč. Vzbouřenci 

nesouhlasili s plánovaným procesem desintegrace Sovětského svazu. Chtěli tuto situaci 

zvrátit, což se jim ale nepodařilo, protože ve sporu zvítězily nové ruské elity. Bývalý 

prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov rezignoval ze své funkce a novým 

prezidentem byl zvolen voliči v přímých volbách Boris Jelcin
55

, čímž také došlo 

k potvrzení desintegrace. Jelcin využil ve svůj prospěch a dříve než se poražená strana 

stihla vzpamatovat z porážky, vydal výnos O pozastavení činnosti KS RSFSR. Na 

základě tohoto výnosu byly všechny organizační struktury KSSS v Rusku zrušeny a 

majetek strany přešel do rukou státu
56

. 

3.2.1 První období vlády 1991 – 1996 

Po nástupu do funkce začal Jelcin s novou politikou země a hlavně s politicko-

ekonomickými reformami. S tím však nesouhlasila nově vzniklá opozice. V Nejvyšším 

sovětu měli stále převahu konzervativci (komunisté), kteří se snažili o zpomalení 

probíhajících reforem. Znepřátelené strany se navzájem napadaly z činnosti proti státu, 

což paralyzovalo legislativní procesy v zemi. K vyvrcholení sporu došlo v září 1993 po 

vydání Výnosu č. 1400. V rámci výnosu Jelcin rozhodl o zrušení funkce Nejvyššího 

sovětu, přerušení činnosti Ústavního soudu a také stanovil datum nových voleb do 

Státní dumy Federálního shromáždění. Poslanci se zabarikádovali v parlamentu a 

docházelo ke krvavým střetům na celém území Ruska. Jelcin se rozhodl pro okamžité a 

poměrně radikální řešení situace, když začal ostřelovat parlament. Poslancům nezbylo 

                                                                                                                                               
53
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nic jiného než se vzdát a tím byl spor ukončen. Je zajímavé, že toto svérázné Jelcinovo 

řešení zůstalo tehdy bez komentáře západních mocností. Poté Jelcin pokračoval ve 

snaze zklidnit situaci v zemi a nastolit ústavní pořádek. V roce 1993 došlo v referendu 

ke schválení nové ústavy. Byla vyřešena otázka místních samospráv, kterou předtím 

zastávaly sověty. Situaci v Ruské federaci se mu podařilo stabilizovat, ale i přesto musel 

neustále čelit problémy s „levou“ Státní dumou. Problémy zatím řešil vydáváním 

různých výnosů, ale do budoucna plánoval vytlačit ve volbách extrémně levé a pravé 

síly z parlamentu. To se mu však nepodařilo a následující volby pro něj skončily 

nepříznivě: komunisté získali 33% hlasů, liberální demokraté 11% hlasů a 

proprezidentská strana Náš dům Rusko získala pouze 10,13% hlasů
57

 

Rusko také v této době stojí před vytvořením nové zahraničněpolitické doktríny. 

Zástupci první generace, která vytvářela podobu ruské zahraniční politiky, jsou 

nazýváni atlantisté, protože Rusko se v té době orientuje převážně na svoje zájmy 

v globálním měřítku. Tato generace byla velmi západnická
58

 a usilovala o začlenění 

Ruska do nového světového pořádku pomocí spolupráce se západoevropskými a také 

transatlantickými organizacemi. Uvažovalo se dokonce o začlenění Ruska do těchto 

struktur a to převážně v ekonomické oblasti
59

.  

Ministrem zahraničí v říjnu 1990 stal Andrej Kozyrev, který se ho historie zapsal 

převážně díky své definici „blízkého zahraničí“, která byla uplatňována k nástupnickým 

státům po rozpadu SSSR. Svou definici později rozšířil na „střední“ a „vzdálené“ 

zahraničí, přičemž do středního zahraničí podle něj spadala i Praha. Dále vytvořil 

„koncepci partnerství“, na základě které mělo Rusko začít spolupracovat s vyspělými 

západními státy
60

. 

„Koncepce partnerství“ je v tomto období pro Rusko klíčová. Snaží se o 

koordinaci s USA, z čehož si slibují začlenění Ruska mezi hlavní světové mocnosti. 

Naopak vůči „blízkému zahraničí“ zastávají téměř izolacionistickou politiku. Díky tomu 

ztratilo Rusko v tomto období značnou míru kontroly nad oblastí bývalého Sovětského 
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svazu. Důvodem k volbě právě této strategie byla v neposlední řadě také velice vstřícná 

pozice západních mocností (hlavně ze strany USA) vůči nově vzniklému Rusku
61

. 

Tento postoj ale Rusku nevydržel dlouho a v roce 1993 dochází k výraznému 

odklonu v ruské zahraniční politice. Politické elity začínají chápat, že není možné se 

rychle integrovat do skupiny bohatých a mocných států, což v nich vyvolává pocit, že 

Rusko se musí začít spoléhat na své vlastní zdroje. Politika začíná být mnohem více 

realistická. Státníci pociťovali zklamání ze „západnické éry“, protože díky ní Rusko 

ztratilo kontrolu nad procesy probíhajícími v mezinárodní politice, a to převážně na 

území bývalého Sovětského bloku
62

. Ruská zahraniční politika se tedy začíná zaměřovat 

na obnovení primárního postavení v rámci bývalého Sovětského svazu
63

  

Novou zahraničněpolitickou doktrínou se stává tzv. Kozyrevova doktrína
64

 

blízkého zahraničí RF, která deklaruje Rusko jako garanta stability v prostoru bývalého 

Sovětského svazu. Na základě této doktríny si Rusko nepřímo vymezuje postsovětský 

prostor za oblast výlučně svých zájmů, a pokud by cítilo, že jsou jeho zájmy jakkoliv 

ohroženy, tak mohou přijmout jakékoliv kroky na svou obranu
65

. 

V dubnu 1993 byla vydána na nařízení Jelcina nová Koncepce zahraniční 

politiky RF. Touto koncepcí došlo ke změně ruských priorit v zahraniční politice. 

Objevuje se tu kritický postoj k pravděpodobnému rozšíření NATO, větší důraz na 

postavení ruských menšin a obnovení starých vazeb v rámci postsovětského prostoru. 

Nicméně v této koncepci se ještě trochu odráží liberální internacionalismus. Uvádí se v 

ní, že Rusko je demokratický stát snažící se o vytvoření moderní ekonomiky a 

v zahraniční politice usiluje hlavně o rovnoprávné začlenění do světového společenství 

jako jedna z velmocí, mezi které neodmyslitelně patří
66

.    

Důležitým bodem v této koncepci je také konstatování, že obavy z globálního 

konfliktu supervelmocí a možného střetu dvou jaderných velmocí, jsou již minulostí a 

vystřídaly je jiné hlavní hrozby. Mezi ty patří převážně možné separatistické tendence 

nebo vznik konfliktů v blízkosti ruských hranic, které by mohly ohrozit národní 
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bezpečnost. Podle koncepce zažívají bývalé státy Sovětského svazu „posttotalitní krizi“ 

a to ohrožuje i Rusko po bezpečnostní a ekonomické stránce
67

. 

Za klíčové geopolitické oblasti tedy koncepce považuje země SNS
68

. Tento obrat 

nastal také díky tomu, že došlo k částečné pragmatizaci amerického postoje vůči 

Jelcinově vládě. Dalším důvodem byl také fakt, že se státy bývalého Sovětského svazu 

začaly hlásit o pomoc ze strany Západu. Rusko totiž zažívalo vnitřní nestabilitu 

způsobenou dvěma předchozími pokusy o státní převrat (1991 a 1993) a tak nástupnické 

státy chtěly získat bezpečnostní garance pomocí členství v euroatlantických strukturách, 

a proto také aspirovaly na členství v NATO
69

. 

Nicméně vydání Koncepce ruské zahraniční politiky způsobilo pocit nejistoty 

v ruském okolí a to převážně v Pobaltí a v zemích střední a východní Evropy. Důvodem 

jejich nejistoty byla skutečnost, že v této koncepci nebyly zahrnuty do prvořadé sféry 

ruského zájmu. Zvyšoval se tedy tlak postkomunistických zemí na USA a NATO, aby 

došlo k rozšíření aliančních bezpečnostních záruk. S tím však Rusko nemohlo ze 

strategického hlediska souhlasit. Riziko přiblížení strategického území NATO 

k hranicím bývalého SSSR nebo dokonce jejich překročení, zvyšovalo v Rusku volání 

po asertivnější politice vůči Západu a také v oblasti „blízkého zahraničí“
70

. 

3.2.2 Druhé období vlády 1996 – 1999 

V roce 1996 se uskutečnily prezidentské volby, které byly pro Borise Jelcina 

velice nepříznivé. Jeho zdravotní stav nebyl moc dobrý a Rusko ztrácelo vliv 

v mezinárodním dění. V druhém kole, ale nakonec přece jen Jelcin obhájil svůj mandát, 

i když pro to museli jeho přívrženci zaplatit velmi drahou volební kampaň
71

. Jeho 

následné působení v mandátu prezidenta, však není možné vidět příliš pozitivně. Jeho 

zdravotní stav se stále zhoršoval a tak trávil většinu času v různých ozdravovnách nebo 

v nemocnicích. Začala se okolo něho vytvářet podivná skupina lidí, kterým se říkalo 

„rodina“ nebo tzv. Jelcinův klan. Státní duma se pokoušela o jeho odvolání a v roce 
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1999 proběhl dokonce pokus o impeachment. To bylo již pro Jelcina a také jeho 

„rodinu“ posledním varováním a začalo se plánovat předání jeho moci
72

. 

„Rodina“ zvolila jako vhodného nástupce Vladimíra Putina. Putin vždy 

Jelcinovu klanu pomáhal a oni věděli, že se na jeho iniciativu mohou spolehnout. 

V srpnu 1999 byl Putin jmenován předsedou vlády a získával na popularitě u veřejnosti. 

31. ledna 1999 odstoupil Jelcin ze své funkce a jmenoval svým úřadujícím nástupcem 

právě Vladimíra Putina. Nikdo nepochyboval o tom, že jeho funkce bude potvrzena i v 

následujících prezidentských volbách, které se uskutečnily o tři měsíce později a Putin 

v nich podle očekávání skutečně zvítězil
73

. 

 Pokud se týká zahraniční politiky, tak v posledních letech vlády Jelcina 

dochází k úplnému dokončení obratu na realistickou politiku. Tento obrat dovršil 

Jevgenij Primakov, který se stal roku 1996 ministrem zahraničí. Primakov pocházel 

z Ukrajiny, ale studoval v Moskvě, kde získal doktorát z ekonomie se specializací na 

arabský svět. Mluvil plynně arabsky a persky. Pracoval dlouho jako novinář na Blízkém 

východě, kde si našel přátele mezi mnohými místními diktátory
74

.  

 Do své funkce nastoupil nový ministr s jasnou představou o pozici Ruska 

ve světě. Země se v té době potýkala s velkou ekonomickou krizí, takže jeden z jeho 

předních úkolů bylo vyjednávání půjček u mezinárodních institucí a také vyhledávání 

finančních záruk u jiných států
75

. 

 Primakovovi se na rozdíl od předchozího ministra zahraničí Kozyreva, 

podařilo zpřehlednění do té doby značně roztříštěného rozhodovacího mechanismu a 

také se mu podařilo upevnit pozici ministerstva zahraničí při tvorbě zahraniční politiky. 

Primakovův cíl bylo získat zpět postavení ve světové politice, které mělo Rusko za dob 

Sovětského svazu. Toho může být podle něj dosaženo jen v případě, že bude Rusko 

aktivním hráčem mezinárodního dění na celém světě stejně tak jako tomu bylo v éře 

Sovětského svazu
76

.  

Během jeho působení v úřadu ministra zahraničí začínají plně ožívat ideje, které 

se odvolávají na filozofii eurasijství z konce 19. a začátku 20. století. Nacházejí v ní 

totiž ideu velmocenské tradice Ruska, která není zatížena sovětským dědictvím. Nový 
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eurasianismus (tomuto myšlenkovému proudu jsem se věnovala v 1. kapitole) se 

odvolává na tradiční představu o výjimečnosti geopolitického i kulturně-historického 

postavení Ruské federace, protože stojí na pomezí Orientu a Evropy. Tento ideový 

proud v ruské zahraniční politice se projevuje především částečným opuštěním důrazu 

na postavení Ruska na globální politické scéně, ale naopak zaměřením na jeho 

postavení v rámci v regionu. Poté, co se Rusko stane regionální mocností, tak může 

začít usilovat o získání uznání mimo okruh svých prvořadých zájmů, ale zatím pro něj 

musí být prvořadé získání postavení regionální mocnosti. Důležitou roli v tomto sehrála 

také otázka ruskojazyčných menšin, které se po rozpadu SSSR ocitly v „blízkém 

zahraničí“. Toto téma bylo jednou z příčin pro tento odklon v oblasti zahraniční politiky 

Ruska
77

. 

Z eurasianismu vycházela také tzv. Primakovova doktrína, která navázala na 

Kozyrevovu doktrínu. Obě doktríny se shodovaly v již zmiňované snaze obnovení 

ruského velmocenského postavení. Primakov chtěl však tohoto cíle dosáhnout jinými 

prostředky než jeho předchůdce. Cestou k naplnění ruských globálních aspirací je podle 

něj získání pozice regionální mocnosti. Byl si vědom, že Rusko nemůže dosáhnout 

vedoucího postavení Spojených států amerických ve světové police. Může však značně 

napomoci při tvorbě tzv. multipolárního světa, ve kterém bude Rusko jedním z center 

světové politiky. Snažil se o snížení vlivu Spojených států a naopak o posílení vlivu 

Ruské federace na středním Východě a v oblasti Eurázie
78

. 

 Dalším rysem Primakovovy doktríny byla multivektorová zahraniční politika, 

jejíž logika spočívala v nesoustředění se na spolupráci pouze s jedním partnerem. Rusko 

podle něj potřebuje různorodou zahraniční politiku, což znamená udržovat dobré vztahy 

s Indií, Čínou, Japonskem a zeměmi Blízkého a Středního východu
79

. 

Výše jsem se zmiňovala, že podle Primakova bulo důležité, aby se Rusko stalo 

regionální mocností, a proto se také ruská zahraniční politika v této době mnohem více 

zaměřila na spolupráci v rámci regionu. Není tedy překvapivé, že můžeme pozorovat 

ruskou snahu o prohloubení integračních procesů v rámci postsovětského prostoru. 

V roce 1996 došlo k založení tzv. Šanghajské pětky, jejíž vznik byl iniciován dohodou 

mezi Ruskem, Čínou, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánen 
80

a později se 
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vyvinul v Organizaci Šanghajské spolupráce. O rok později vznikl Svaz Ruska a 

Běloruska
81

. A v neposlední řadě v roce 1999 došlo k upevnění struktur již dříve vzniklé 

Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti
82

.  

Nejen těmto, ale i dalším integračním procesům v oblasti postsovětského 

prostoru se budu podrobněji věnovat ve 3. Kapitole. 

3.2 Vláda Vladimíra Putina 

Vladimír Putin se dostal na pozici prezidenta jako nástupce Borise Jelcina na 

konci roku 1999. Svou funkci potvrdil v březnových volbách o rok později a 7. března 

2000 se stal řádným prezidentem RF. V následujících volbách, které se uskutečnily o 

čtyři roky později, svou funkci opět obhájil a tak zastával úřad prezidenta až do roku 

2008. Od roku 2008 do roku 2012 vykonával funkci předsedy vlády a poté se znovu 

vrátil na post prezidenta RF v roce 2012, kdy vystřídal Dmitrije Medveděva. 

3.2.1 Putinovy reformy 

Hned na začátku svého prezidentského období začal Putin s reformami Ruské 

federace. S podporou voličů a také spřátelené strany Jednota se mu podařilo prosadit 

reformy státního uspořádání ve Státní dumě. Snažil se o vytvoření jednotného 

ekonomického, právního i bezpečnostního uspořádání uvnitř federace. K naplnění toho 

cíle byl ochoten se částečně vzdát ideje demokracie a federalismu. O tomto období se 

často mluví jako o éře „putinismu“. V rámci jeho reformního programu byla Ruská 

federace rozdělena na 7 federálních okruhů, v jejichž čele stáli Polpredi, tedy Političtí 

zástupci prezidenta, jejichž funkci většinou vykonávali generálové ruské armády. Došlo 

k výraznému posílení prezidentských pravomocí. Dále byla změněna politická imunita 

nově zvolených Polpredů. Za Jelcina disponovali politickou imunitou i po skončení 

mandátu, o toto privilegium však díky reformám přišli. To mělo pomoci k dodržování 

federálního práva a také umožnit případné potrestání za korupci, pokud by k ní došlo
83

. 
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Hovořilo se o vytvoření autoritativního režimu s prvky demokracie. Důvodem 

byla myšlenka, že pokud nad Ruskem nestojí „silná ruka“, tak nemůže dojít ke 

stabilizování společnosti. Při stanovování hranic federálních okruhů byla zohledněna 

také otázka etnická, protože konflikt s Čečenskem
84

 a Dagestánem upozornil na to, 

jakým nebezpečím je oddělování etnických periférií od zbytku federace. V nových 

okruzích je tedy poměr ruského a neruského obyvatelstva téměř rovný. Pokud však jde 

o velikost okruhů, tak ta se u nich značně liší, což vytváří určitou asymetrii. Poslední 

část reformy se týkala vytvoření Státní rady, což byl zcela nový orgán. Radě předsedá 

prezident federace a ostatní členové jsou hlavní představitelé federálních subjektů, což 

mělo sloužit k harmonizaci právního prostředí a také schvalování ekonomických a 

sociálních reforem. S těmito změnami v rámci RF nesouhlasili v zahraničí, ale běžní 

občané Ruska byli spokojeni, a to i přesto že v takovém uspořádání téměř neexistuje 

kontrolní mechanismus bránící potlačování institucí běžných v klasických 

zastupitelských demokraciích
85

. 

Putinovy reformy sklidily jak pochvaly, tak značnou kritiku a to hlavně ze strany 

EU. Putin se snažil především o to, aby vyloučil jakoukoliv možnost rozpadu státu jako 

takového, ale to, jak velkou moc dal do rukou centra, může vyvolávat jistou míru 

znepokojení. Rusko je však zcela jedinečným státem díky své rozmanitosti území a 

národnostní struktuře, že nejspíše Putinovy reformy byly jedinou reálnou možností jak 

zabránit nestabilitě uvnitř federace
86

. 

3.2.2 Politika vůči ruské diaspoře v zahraničí 

Putin měl rozdílný pohled na ruskou diasporu než jeho předchůdce Boris Jelcin, 

jehož politika vůči ruské diaspoře byla zaměřena především na naplnění bezpečnostních 

zájmů Ruska. Putin se začal zaměřovat také na kulturní zájmy, na právo být vzděláván 

ve svém rodném jazyce a také tento jazyk používat. Rusko se díky ruské diaspoře 
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snažilo udržovat svůj vliv v blízkém zahraničí a to především v pobaltských státech, 

které se staly členy Evropské unie a NATO
87

. 

Rusko muselo nejprve získat podporu samotných krajanů žijících v zahraničí. 

Kvůli nesouhlasu nově vzniklých republik
88

, muselo Rusko ukončit projekt dvojího 

občanství, na jehož základě byly vydávány ruské pasy všem rusky mluvícím 

obyvatelům bývalého Sovětského svazu
89

. Bylo tedy nutné vymyslet nový způsob jak 

oficiálně spojit ruskou diasporu s Ruskem. V roce 1999 byl vydán zákon definující 

ruskou politiku vůči krajanům žijícím v zahraničí. Tento zákon je rozdělil do čtyř 

skupin: občané Ruska žijící v zahraničí, občané mající dříve sovětské občanství, 

potomci krajanů a emigranty ze Sovětského svazu nebo Ruska
90

. 

Putin kladl důraz na uplatňování soft power v politice vedené vůči ruské 

diaspoře. Vznikaly programy zaměřené na krajany a také šíření ruské kultury a jazyka. 

Byla založena Mezinárodní rada ruských krajanů, která každoročně pořádá světovou 

konferenci krajanů a jednou za tři roky světový kongres. Na těchto setkáních jsou 

probírána témata spojená se situací krajanů žijících v zahraničí a sami krajané na nich 

také vystupují
91

. Aktivitám věnujícím se ruské diaspoře se zabývá také ministerstvo 

zahraničních záležitostí a ministerstvo školství. Obě ministerstva organizují různé 

kulturní akce a soutěže podporující šíření ruské kultury a jazyka. 

Ke zvýšení zájmu ruských krajanů o studium v Rusku byla v roce 2009 zrušena 

povinnost mít ruskou státní maturitu, což ulehčilo přijímání na vysoké školy
92

.  

Otázce repatriační politiky se věnoval prezident Putin v roce 2006, kdy upřesnil 

podmínky pro návrat krajanů do vlasti. Repatriační program prošel od svého zahájení 
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několika změnami, které měly za cíl zvýšit jeho atraktivnost. Byla rozšířena kritéria pro 

žádání o návrat do vlasti a také byly vylepšeny podmínky repatriantů v Rusku
93

. 

Často je však podotýkáno, že Putinův zájem o ruské krajany v zahraničí 

rozhodně není způsoben snahou o ochranu a pomoc krajanům, ale spíše se jejich 

prostřednictvím Rusko snaží ovlivňovat vnitřní záležitostí druhých států. Nicméně 

kromě vojenské intervence v Gruzii, kdy byla použita hard power, využívá Rusko pro 

účely politiky vůči krajanům pouze prostředků soft power.   

3.2.3 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2000 

Putinův postoj vůči Západu je na počátku jeho prezidentství velmi kladný a 

nejvíce se prohloubil po 11. září 2001, když USA vyhlásily válku terorismu, což použil 

Putin jako sbližující faktor se Západem, především s USA
94

. Rusko se také začalo 

zaměřovat na spolupráci s Japonskem a Čínou a také s jižní Amerikou (Ivanov, 2001). 

Spolupráce v boji proti terorismu však měla také čistě pragmatické vysvětlení. Rusko se 

totiž začalo obávat, že po zásahu v Afghánistánu dojde k posílení vojensko-

strategického vlivu Západu (převážně USA) ve Střední Asii. S touto hrozbou bojuje 

prostřednictvím kombinace metod dřívějších „západníků“ a jejich oponentů. Snaží se 

totiž na jedné straně spolupracovat v boji proti terorismu, což mu umožňuje mít 

kontrolu nad situací, protože je přímou součástí těchto procesů. Na druhé straně i 

v rámci protiteroristického boje striktně formuluje svoje zájmy, ať už v otázkách 

strategicko-bezpečnostních, ekonomických nebo politických
95

. 

Putin dokázal po nástupu do funkce prezidenta stabilizovat ruskou zahraniční 

politiku a posílil postavení země ve světě. I přesto že následně došlo k oslabení vztahů 

se Západem, tak Rusko vystupuje na mezinárodní scéně jako politický suverén, který 

vede zahraniční politiku v závislosti na jeho ekonomických potřebách.  
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V červu 2000 je vydána nová Koncepce zahraniční politiky RF
96

, protože ta 

z roku 1993 už nereflektovala nové výzvy, kterým Rusko muselo čelit na počátku 21. 

století. Její vydání bylo až po první vlně rozšiřování NATO, což ji, stejně jako možnost 

budoucích silových operací NATO mimo prostor členských států, velmi ovlivnilo. Tyto 

skutečnosti totiž logicky vzbudily v Rusku obavu z možnosti vzniku cizích vojenských 

základen blízko ruských hranic
97

.  

Koncepce obsahuje tři hlavní cíle. Prvním je zajištění bezpečnosti státu, jeho 

svrchovanosti a územní celistvosti. Také získání prestiže v rámci světového 

společenství v souladu s ruskými zájmy jako jednoho z nejvlivnějších center 

současného světa. Druhým cílem bylo upevnění sousedských vztahů se zeměmi, které 

se nachází podél ruských hranic a zabránění možných konfliktů. Posledním bodem je 

prosazení práv ruských občanů v zahraničí, k čemuž je možné použití všech způsobů
98

. 

Rusko také reaguje na plány USA vytvořit národní systém protiraketové obrany 

a konstatuje, že to pro něj bude znamenat nutnost přijetí odpovídajících opatření 

k ochraně své národní bezpečnosti. Putin se snaží o vytvoření multipolárního systému 

mezinárodních vztahů a zdůrazňuje geopolitickou pozici Ruska, která ho předurčuje 

k ochraně bezpečnosti ve světě.
99

 

Priority ohledně postsovětské oblasti se nemění a země SNS jsou stále 

považovány za prioritní oblast pro ruskou zahraniční politiku. Je podtrhnuta nutnost 

integračních procesů v rámci SNS a jakékoliv zasahování do zájmů Ruska v této oblasti 

je považováno za bezpečnostní hrozbu pro RF. Nicméně již v době, kdy byla vydána 

tato koncepce bylo jasné, že snahy o to, aby se SNS stalo platformou pro integrační 

procesy v postsovětském prostoru, zůstaly nenaplněny. Rusko se pokoušelo už za 

Jelcina přeměnit SNS ve všezahrnující integrační uskupení, které by posloužilo 

k naplnění ruských aspirací v „blízkém zahraničí“. Ukázalo se ale, že chybí jasná 

představa o tomto projektu a hlavně všeobecná shoda s dalšími partnery. Pro Rusko 

bylo SNS potvrzením jeho dominantní role v „blízkém zahraničí“ a stejně tak to 

vnímaly i státy postsovětského prostoru. Ty se sice většinou staly členy SNS, ale jejich 

politika vůči Rusku byla během 90. let spíše v duchu udržování Ruska v pozici, která 
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neohrožovala jejich svrchovanost a dávala jistý prostor pro pěstování alternativních 

zahraničně politických vazeb a priorit. Výsledkem bylo, že pokus o vytvoření fungující 

institucionální struktury založené na multilaterální bázi, zůstal nenaplněn.  Tato doktrína 

tedy stojí do jisté míry na základech eurasianismu, což je viditelné na snaze o vytvoření 

multipolárního světa a ruské touze udržet svůj vliv v eurasijském prostoru. Na druhou 

stranu v ní ale už můžeme pozorovat jistý posun směrem ke konceptům, které zastávali 

„západníci“ v prvních letech ruské samostatnosti a to především v upřednostňování 

ruských ekonomických zájmů a soft power před zdroji hard power. Stále však jen 

s důrazem na ruské zájmy. Rusko se má snažit o širší integraci globálního 

ekonomického charakteru, což znamená zaměřit se na spolupráci s mezinárodními 

ekonomickými organizacemi. Mělo by také usilovat o spolupráci s nejsilnějšími státy 

světa a to především v zabránění šíření zbraní hromadného ničení
100

 
101

  

3.3 Vláda Dmitrije Medveděva 

Po skončení druhého prezidentského období Vladimíra Putina nastala otázka, 

kdo ho vystřídá v jeho funkci. Zvolen byl nakonec Dmitrij Medveděv, který s Putinem 

dlouhodobě spolupracoval. Prezidentem se stal na základě voleb, které se uskutečnily 

v březnu 2008. Ve volbách získal 71,25% hlasů, což je velmi přesvědčivý výsledek. 

Někteří západní politici sice volby kritizovali pro jejich neobjektivitu. Medveděv měl 

ale plnou podporu Putina a dalších politických organizací a opozice byla v podstatě 

vytlačena z volební kampaně. Nicméně Dmitrij Medveděv se stal právoplatným 

prezidentem RF a Vladimír Putin se stal předsedou vlády
102

. 

Medveděv prohlásil, že bude pokračovat v zahraniční politice, kterou předtím 

započal Vladimír Putin. Dodal, že je připraven k ochraně ruských zájmů využít všechny 

legální prostředky
103

. 

 Několik měsíců po jeho zvolení vypukla válka v Gruzii. V konfliktu proti 

sobě stály Gruzie a jihoosetské a abchazské jednotky, které byly navíc podporovány 
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ruskou armádou. Kořeny konfliktu sahají až do počátku 90. let minulého století
104

. 

K opětovné eskalaci sporu došlo, když 8. srpna 2008 Gruzie zesílila ofenzivu s cílem 

obnovit svou moc na území Jižní Osetie. Moskva zareagovala silnou ofenzivou a 

obsadila tak nejen Jižní Osetii a Abcházii, ale i další gruzínské oblasti. Příměří bylo 

uzavřeno 16. srpna téhož roku a následně došlo k odtržení jihoosetské a abchazské 

provincie od Gruzie a k vyhlášení jejich tzv. samostatnosti. Nezávislost Jižní Osetie a 

Abcházie však drtivá většina světa neuznává. Mezi jediné tři státy, které ji uznávají, 

řadíme Ruskou federaci, Nikaraguu a Venezuelu
105

. Tato situace pochopitelně výrazně 

ovlivnila a také stále ovlivňuje ruské vztahy s Gruzií. 

3.3.1 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2008 

Po nástupu Dmitrije Medveděva do funkce byla vydána nová Koncepce 

zahraniční politiky RF a také Strategie národní bezpečnosti RF. Nová koncepce 

definovala vztah Ruska k okolnímu světu s ohledem na nově vzniklé reálie 

v mezinárodních vztazích, i když se fakticky příliš neliší od koncepce z roku 2000. 

Jedná se spíše o její doplnění a rozvinutí některých bodů. Z koncepce je však patrné, že 

Rusko se chce stát silnějším aktérem na poli mezinárodních vztahů a také je vidět jeho 

nespokojenost se současným mezinárodním uspořádáním. 

Hned první odstavec Koncepce uvádí, že vývoj mezinárodních vztahů na 

počátku 21. století a také posilování postavení Ruska v mezinárodních otázkách, si 

vyžadují přehodnocení priorit, kterými se dosud ruská zahraniční politika řídila. Rusko 

stojí pevně na uplatňování svých národních zájmů a podařilo se mu získat 

plnohodnotnou roli v mezinárodním prostředí. Svět však prochází mnoha důležitými 

změnami, které mohou tyto národní zájmy značnou měrou ovlivnit
106

. 

 V Koncepci nechybí zdůraznění touhy Ruska po upevnění multilateralismu 

v mezinárodních vztazích. Důraz je kladen na vytvoření samoregulačního 

mezinárodního systému, k čemuž je nutné kolektivní vedení předních světových 
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mocností. Stejně jako v předchozí Koncepci, tak i zde je uvedeno, že Rusko bude 

usilovat o posílení mnohostranných principů ve světových záležitostech a vytvoření 

takového mezinárodního společenství, které se drží principů nedotknutelnosti 

bezpečnosti v současném světě a reflektuje jeho mnohotvárnosti. V jednostranných 

akcích totiž Rusko vidí nebezpečí destabilizace mezinárodní arény a také možné 

podnícení napětí. Takové napětí může způsobit závody ve zbrojení, prohloubit 

mezinárodní spory a způsobit národnostní nebo náboženskou nesnášenlivost, což 

logicky vytváří hrozby pro ostatní státy a vede ke zvyšování napětí v mezinárodním 

prostředí
107

. 

K posílení multilateralismu je nutné striktní dodržování mezinárodního práva. 

Proto Rusko považuje za nebezpečí pokusy některých států podrobit obecně uznávané 

normy mezinárodního práva revizi a proti tomu je připraveno Rusko zakročit. Dále 

k upevnění multilateralismu pomůže reforma systému mezinárodních vztahů na globální 

i regionální úrovni. Na celosvětovém měřítku má hlavní roli stále Organizace spojených 

národů a Rusko je připraveno usilovat o upevnění její ústřední role ve světě. Stejně tak 

chce Rusko zvýšit efektivitu činnosti Rady bezpečnosti
108

. 

Koncepce uvádí za důležitou spolupráci s USA a Evropskou unií. K dovrčení 

plnohodnotné spolupráce se Spojenými státy americkými je však nutné odstranění 

překážek, které zůstaly z minulosti a naopak se věnovat reálným hrozbám a také 

vyřešením překážek, které brání jejich spolupráci v současnosti. Jednou z takových věcí 

je rozmisťování americké protiraketové obrany blízko ruských hranic, což Koncepce 

připomíná hned několikrát
109

. 

O Evropské unii mluví koncepce jako o hlavním zahraničním ekonomickém 

partnerovi. Hlavní ruský zájem je uzavřít s EU dohodu o strategickém partnerství, a 

pokud se jedná o jednotlivé členské státy Evropské unie, tak je prvotní rozvoj 
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spolupráce
110

 s Německem, Francií, Španělskem, Finskem, Itálií, Nizozemím, Norskem 

a Řeckem
111

. 

V oblasti postsovětského prostoru se priority nijak výrazně nezměnily. 

Společenství nezávislých států, i přes některé protiruské nálady uvnitř této organizace, 

zůstává prioritou ruské regionální zahraniční politiky
112

. Rusko velmi výrazně 

nesouhlasí s rozšířením NATO o Ukrajinu a Gruzii. Koncepce také specifikuje vztahy 

Ruska s Běloruskem. Vůči Bělorusku chce Rusko pokračovat v pragmatickém stylu 

politiky. Cílem je vznik takových podmínek, které napomohou vytvoření unijního státu 

prostřednictvím postupného přechodu vztahů mezi RF a Běloruskem na tržní principy 

během formování jednotného ekonomického prostoru
113

. 

3.4 Návrat Vladimíra Putina  

Po skončení mandátu Dmitrije Medveděva v roce 2012 se v březnu téhož roku 

uskutečnily nové prezidentské volby. V těch dle očekávání hned v prvním kole zvítězil 

Vladimír Putin s téměř 64 procenty hlasů. Ani tyto volby se ale nevyhnuly zahraniční 

kritice, která podezřívala Putinovu stranu z manipulování s volebními výsledky. 

Výměna funkcí mezi Medveděvem a Putinem byla plánována dopředu a tak se 

spekulacím o tom, že byly volby zmanipulované nelze divit
114

. V podstatě se jednalo jen 

o výměnu jejich funkcí, protože nejenomže Putin se stal prezidentem, ale i Medveděv 

získal Putinovu předchozí funkci a vystřídal ho ve funkci premiéra  

3.4.1 Koncepce zahraniční politiky RF z roku 2013 

Když se Putin vrátil do funkce prezidenta, tak nastal čas pro vydání nové 

koncepce zahraniční politiky. Koncepce se opírá o článek s názvem „Rusko a okolní 

svět“, který v únoru 2013 Putin zveřejnil v ruském deníku Moskovskije Novosti. Putin 

plánovaným směrem ruské zahraniční politiky nikoho nepřekvapil, protože se shoduje 

s jeho předvolebními proslovy, ale také navazuje na předchozí koncepce z roku 2000 a 
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2008. Článek popisuje Rusko jako ostrov stability ve světě, který se stává stále více 

nepředvidatelný, a to právě vinou Západu (hlavně USA) vměšováním se do interních 

záležitostí druhých států. Dále Putin zmiňuje skutečnost, že role OSN byla oslabena a 

díky tomu se objevují pokusy o svévolné výklady rezolucí OSN a také provádění 

koncepcí, které jsou zaměřeny na svržení zákonných režimů. Z toho důvodu musí 

Rusko pomáhat při záchraně světové ekonomiky a také zabránit tomu, aby docházelo 

k zasahování do vnitřních záležitostí jiných států. Dalším zásadním bodem je první 

použití termínu soft power v rámci ruské zahraniční politiky a její provádění se 

předpokládá pomocí občanských iniciativ a také díky ruské diaspoře v zahraničí
115

.  

Ohledně postsovětského prostoru se Koncepce vyjadřuje jasně. Integrace v této 

oblasti je prioritou ruské zahraniční politiky. Pro Rusko je hlavní rozvoj bilaterální a 

multilaterální spolupráce s členy SNS a také samozřejmě posílení samotného 

Společenství nezávislých států. 

Rusko plánuje spolu s Běloruskem a Kazachstánem podporovat proces 

eurasijské ekonomické integrace a to pomocí přeměny Euroasijského ekonomického 

společenství a vytvoření Euroasijské ekonomické unie. Za důležité považuje navázání 

intenzivních vztahů spolu s Ukrajinou, což napomůže jejímu připojení k hloubkovým 

integračním procesům
116

. 

Stejně tak v Koncepci nechybí upozornění na to, že Rusko je i nadále hlavní hráč 

v oblasti politicko-diplomatického urovnávání sporů, které vznikly v oblasti 

Společenství nezávislých států
117

.  

Spolupráce s Evropskou unií zůstává v seznamu priorit až za postsovětským 

prostorem, ale i té je přiřazena důležitá role, protože považuje Evropskou unii za 

hlavního obchodně-ekonomického partnera. Zdůrazněna je nutnost vytvoření společné 

zóny v oblasti ekonomické svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, vědeckých výzkumů a 

v neposlední řadě ve vnější bezpečnosti. Rusko také plánuje usilovat o zrušení vzájemné 

vízové povinnosti pro krátkodobé cesty s občany Evropské unie. Skutečností totiž je, že 
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právě vízový režim stojí mezi Ruskem a Evropskou unií v plném rozvoji jejich 

spolupráce
118

.  

Teprve za Evropskou unií najdeme spolupráci se Spojenými státy. Putin 

vyžaduje od USA dodržování mezinárodního práva a dodržování stanov OSN, což 

samozřejmě znamená také nevměšování do záležitostí jiných suverénních států. Dále je 

pro Rusko důležité získat od USA právní záruky, že systém protiraketové obrany není 

určený proti ruským silám jaderného zadržování
119

.  

 

4. Integrační procesy v postsovětském prostoru 

Po rozpadu Sovětského svazu se jednou z nejvíce diskutovaných otázek na 

postsovětském území stala otázka budoucího charakteru i formy vzájemných vztahů 

mezi státy a národy. Nově vzniklé republiky, které několik desítek let existovaly 

v rámci jednoho státu, najednou získaly nezávislost. A spolu s ní také možnost 

samostatně rozhodovat o prioritách ve své zahraniční politice
120

. Většina, z těchto nově 

vzniklých států, viděla v  mezinárodní a regionální spolupráci jakýsi druh záruky své 

čerstvě nabyté nezávislosti a tak se otevřel prostor k rozvoji mezinárodní i regionální 

integrace. Po roce 1991 státy začaly vstupovat do mezinárodních
121

 i regionálních 

organizací
122

. 

Pro většinu z nově vzniklých republik znamenal rozpad SSSR velký otřes 

v jejich ekonomice. Na tom není nic překvapivého, když si uvědomíme, že Sovětský 

svaz fungoval na základě centrální makroekonomické struktury. Zajištění vzájemných 

hospodářských propojení
123

 v rámci jednotného národohospodářského systému byl 

hlavní předpoklad úspěšného vnitřního ekonomického rozvoje SSSR
124

. 
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Ihned po rozpadu SSSR začala Ruská federace vyvíjet snahu ochránit, alespoň 

částečně, dřívější jednotný ekonomický prostor od desintegračních procesů a to 

především v oblastech, ve kterých přerušení spolupráce mělo velmi nepříznivý vliv na 

stav národního hospodářství (doprava, dodávky energie, atd.). Do ostatních oblastí 

začala integrace pronikat o něco později.  

Hospodářské, ekonomické a kulturní vazby, které existovaly za dob Sovětského 

svazu, nabízí ideální příležitost k rozvoji integračních procesů. Úspěšné integraci však 

stojí v cestě odlišná úroveň rozvoje národních ekonomik nově vzniklých států a také 

různá politická situace uvnitř států. Státy mnohdy začaly zastávat rozdílné názory 

týkající se vztahů s třetími státy nebo členství v zahraničních ekonomických a 

politických spolcích.   

Můžeme tedy konstatovat, že oblast postsovětského prostoru je pro rozvoj 

integračních procesů příznivá, ale existují tu i desintegrační tendence.  

V této kapitole se budu věnovat jednotlivým organizacím, které vznikly na 

území postsovětského svazu a zaměřím se na to jaké postavení má v těchto organizacích 

Ruská federace.  

4.1 Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) 

Po rozpadu SSSR si nově vzniklé státy chtěly udržet společný obranný prostor. 

Zpočátku se rozhodlo pouze Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán a 

Arménie k vytvoření nového vojensko-politického společenství a 15. května 1992 

podepsaly tzv. Taškenský pakt. O rok později se k dohodě přidává Ázerbájdžán, Gruzie 

a Bělorusko. Dohoda o kolektivní bezpečnosti
125

 vstoupila v platnost dne 20. dubna 

1994, poté co ji ratifikovaly parlamenty všech členských zemí. Taškentský pakt vytvořil 

Organizaci smlouvy o kolektivní obraně a členové se svým vstupem zavázali 

nevstupovat do sporů proti druhým členským zemím a ke koordinaci mezinárodní 

bezpečnostní politiky s cílem zamezit vojenským hrozbám
126

. 
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V roce 1994 byly stanoveny základní etapy i termíny formování systému 

kolektivní bezpečnosti. Velkou roli v tomto období hrála idea vytvoření společných 

ozbrojených složek členských států
127

. Negativní vliv na rozvoj organizace však měly 

spory mezi členy, především mezi Gruzií a Ruskem o status Abcházie, Uzbekistánem a 

Tádžikistánem, Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach. Tyto spory se tedy 

logicky podepsaly na snížení efektivity fungování organizace
128

.  

V roce 1999 skončila platnost Taškentského paktu a byla podepsána Smlouva o 

prodloužení Smlouvy o kolektivní bezpečnosti
129

. Tuto dohodu nepodepsaly Gruzie, 

Ázerbájdžán a Uzbekistán, jelikož se rozhodly se pro členství ve skupině GUUAM
130

 

Nicméně jejich odchod z organizace napomohl snahám zbývajících členů o upevnění 

jejích struktur a již o rok později bylo podepsáno Memorandum o zvýšení efektivity 

smlouvy z 15. května 1992 a jeho adaptace k současné geopolitické situaci
131

.  

Byly vytvořeny kolektivní síly rychlé reakce, jejichž vznik reagoval na tzv. 

batkenské války
132

 a na obavy z pokračování ofenzivy ze strany radikálů na území 

Střední Asie. Místo pokračování očekávaných sporů, ale přišlo 11. září 2001 a následná 

válka proti Afghánistánu, která se stala pro celý středoasijský region velkým ohrožením. 

Rusko se obávalo pronikání Spojených států na postsovětské území a tak nabídlo všem 

členským zemím poskytování své vojenské techniky za domácí ruské ceny, které byly 

často až čtyřikrát výhodnější než dodávky nabízené ze strany USA
133

. 

Roku 2002 bylo přijato rozhodnutí o nutnosti přeměny současných mechanizmů 

i struktur společenství. Rozhodlo se o transformaci na mezinárodní regionální integraci 
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s názvem Organizace Dohody o kolektivní bezpečnosti
134

. O rok později v Dušanbe 

vstoupila v platnost Charta organizace a byl jí přiznán právní status, čímž oficiálně 

vznikla Organizace Dohody o kolektivní bezpečnosti (OSKB)
135

.  

Od té doby dochází k prohlubování integrace v rámci společenství. Důležitým 

cílem se stala spolupráce s jinými integračními společenstvími v postsovětském 

prostoru, především s Euroasijským ekonomickým společenstvím. V roce 2004 

představitelé obou společenství podepsali Protokol o spolupráci mezi Sekretariátem 

OSKB a Výborem pro integraci Euroasijského ekonomického společenství
136

. O dva 

roky později došlo k posílení vzájemné spolupráce a v roce 2007 byly stanoveny hlavní 

oblasti spolupráce – koordinace zahraniční politiky i ekonomiky, boj proti terorizmu, 

obchod s drogami, nelegální migrace a také vzájemné poskytování informací
137

. 

Jelikož v Uzbekistánu došlo k obratu politiky zpět směrem k Rusku, tak se 

rozhodlo v roce 2006 stát opět členem organizace. Návrat Uzbekistánu upevnil 

postavení Ruska v oblasti Střední Asie. Uzbekistán byl však stále považován za 

nejslabšího člena společenství, protože existovaly obavy z jeho opětovného otočení na 

západ a vystoupení z organizace, která je pod dominancí Ruska
138

. Tyto obavy se 

naplnily v roce 2012, když Uzbekistán skutečně opět pozastavil své členství 

v organizaci
139

. 

Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti lze, i přes častou neschopnost 

členských států dohodnout se na jednotném postupu, považovat za jednu z mála 

organizací v postsovětském prostoru, která reálně vyvíjí nějakou činnost v oblasti 

bezpečnosti. Na jejím fungování se velmi podepisuje snaha Ruska zachovat si svůj vliv 
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v oblasti Střední Asie a s tím spojená závislost všech členských států na Ruské federaci. 

Státy se pokouší co nejvíce svoji závislost na RF eliminovat, což může mít za 

následek uvolňování vztahů mezi jednotlivými členskými státy
140

.  

4.2 Organizace Středoasijské spolupráce (OSS) 

Kořeny organizace sahají do roku 1994, kdy došlo k podpisu smlouvy o 

vytvoření jednotného hospodářského prostoru mezi kazašským prezidentem 

Nazarbajevem a prezidentem Uzbekistánu Karimovem. Později se k dohodě připojil 

také Kyrgyzstán, který nechtěl zůstat stranou kooperačních snah probíhajících v oblasti 

Střední Asie. Dne 30. dubna 1994 došlo k podepsání trojstranné dohody o založení 

organizace Středoasijské ekonomické spolupráce mezi Uzbekistánem, Kazachstánem a 

Kyrgyzstánem. Plánovalo se vytvoření jednotného hospodářského prostoru s volným 

pohybem osob, kapitálu a zboží a mělo také dojít ke zrušení celních procedur. 

V budoucnu se plánovalo vytvoření měnové unie a také společných politických orgánů 

na území Střední Asie
141

. 

V březnu 1998 se k organizaci připojil Tádžikistán, a tím se stal jediným 

nezúčastněným státem na území Střední Asie Turkmenistán
142.

  

V únoru 2002 byla vyhlášena Organizace Středoasijské spolupráce (OSS)
143

, 

která nahradila původní organizaci Středoasijské ekonomické spolupráce z roku 1994. 

Realitou však je, že i přes velký počet deklarací a smluv, které byly mezi členy 

OSS podepsány, tak téměř nikdy nedošlo k jejich naplnění. Důvodem nefunkčnosti 

organizace je spor mezi Kyrgyzstánem a Uzbekistánem o hegemonii v oblasti Střední 

Asie a spory mezi jednotlivými členskými státy OSS. V roce 1999 došlo k údajnému 

atentátu na uzbeckého prezidenta Karimova a Uzbekistán začal obviňovat Kyrgyzstán a 

Tádžikistán z ukrývání islámských radikálů, kteří za atentátem stáli. K téměř 

naprostému přerušení spolupráce mezi těmito třemi státy došlo ještě téhož roku po 

ozbrojené akci v Batkenské oblasti Kyrgyzstánu. Uzbekistán reagoval zaminováním 

svých hranic s Kyrgyzstánem i Tádžikistánem a zavedl velmi složité celní procedury 

pro jejich obyvatele. Uzbekistán neměl dobré vztahy ani s Kazachstánem a v roce 2003 
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dokonce uzavřel jejich společné hranice
144

. Rovněž Kazachstán omezil dovoz mnoha 

výrobků ze sousedních států a velkým problémem je i přeprava zboží přes jeho území 

do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu
145

. 

Fungování OSS je negativně ovlivňováno energetickými spory a spory o vodní 

zdroje
146

. Další překážkou funkční spolupráce je členství států v jiných integračních 

organizacích, které do značné míry kopírují činnost organizace Středoasijské 

spolupráce
147

.   

Změna ve fungování a struktuře organizace nastala po summitu v Astaně, díky 

přistoupení Ruské federace. Členství Ruska bylo oficiálně uznáno na summitu 

v Dušanbe v roce 2004
148

.  

Od té doby se Rusko stalo klíčovým členem organizace a začalo využívat svého 

vlivu k naplnění svých představ o spojení Organizace Středoasijské spolupráce 

s Euroasijským ekonomickým společenstvím. O spojení bylo rozhodnuto 7. října 2005 a  

formálně bylo sloučení obou organizací uznáno 25. ledna 2006
149

.    

Z pohledu na historii této organizace můžeme vidět neschopnost středoasijských 

republik řešit samostatně své vzájemné spory, což jim brání ve vzájemné spolupráci. I 

přes tuto skutečnost se stále objevuje nespočet iniciativ o čistě středoasijskou integraci, 

které však většinou zůstávají nenaplněné
150

.  

Organizaci Středoasijské spolupráce lze považovat za nejhůře fungující 

regionální integrační uskupení na území bývalého Sovětského svazu a to hlavně díky 

soupeření Kazachstánu s Uzbekistánem o převahu v regionu Střední Asie a výše 

zmiňované spory mezi jednotlivými členskými státy. Vstup Ruska do organizace 

vpodstatě znamenal konec její existence. Již při vstupu byla cílem Ruské federace 
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desintegrace společenství
151

 a její sloučení s Euroasijským ekonomickým 

společenstvím.  

4.3 Organizace pro demokratický a ekonomický rozvoj (GUAM) 

GUAM vznikl na summitu Rady Evropy ve Štrasburku 10. října 1997. 

Zakládajícími zeměmi byly Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán a Moldavsko (počáteční 

písmena států tvoří název organizace)
152

. Členské země se dohodly na rozvoji 

čtyřstranné spolupráce k posílení stability a bezpečnosti v Evropě. Jednalo se o 

spolupráci založené na zásadách svrchovanosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti 

státních hranic, demokracii, právním státu a dodržování lidských práv se zvláštní 

pozorností na rozvoj koridoru Evropa-Kavkaz-Asie. Zvláštností je, že GUAM je jednou 

z mála organizací, která nespolupracuje s Ruskou federací. A není tomu náhodou, 

protože GUAM v podstatě vznikl za účelem vymanění se z vlivu Ruské federace a k 

prosazení spolupráce se Spojenými státy americkými
153

.  

Dalším důvodem k vytvoření organizace byla energetická politika. GUAM je 

organizací států, které nabízejí možnost vytvoření nových cest pro dopravu ropy do 

Evropy. Výhodou je, že by tyto cesty vedly přes jejich území a tím by obešly Ruskou 

federaci. Díky tomu mají na fungování organizace zájem jak evropské země, tak i USA. 

Členské státy se pokoušely o sblížení s různými mezinárodními institucemi - především 

Evropskou unií a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tím chtěli zvýšit 

svůj význam na mezinárodní aréně. Gruzie, Ázerbájdžán i Moldavsko se shodly na 

nutnosti vyřešení mezietnických konfliktů na svých územích. Ve všech třech zemích 

byla aktivní fáze konfliktu ukončena, na což měly vliv diplomatické snahy Ruska, díky 

kterým byly nakonec uzavřeny mírové smlouvy. Rusko sice podle oficiálních zdrojů 

uvádí, že se snaží zabraňovat konfliktům a také o jejich případné mírové řešení, ale 

skutečným cílem Ruska je mít v těchto konfliktech klíčový vliv a hrát v nich roli 

hlavního prostředníka. Ve všech třech výše zmiňovaných konfliktech Rusko aktivně 

udržuje latenci konfliktu a také mělo velkou roli přímo v horkých fázích konfliktu. 
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Příkladem toho je skutečnost, že v průběhu sporů Rusko podporovalo jak abcházské 

bojovníky, tak i snahy separatistické Podněsteří a Jižní Osetie
154

. 

 Hlavy všech výše jmenovaných států obviňují Rusko z podporování neuznaných 

států na postsovětském území (Abcházie, Jižní Osetie, Podněstří, Náhorní Karabach), 

což podle nich brání k obnovení jejich území celistvosti. Záměr organizace vyřešit tyto 

teritoriální spory je uveden i v Ústavě Organizace pro demokratický a ekonomický 

rozvoj
155

, která byla přijata v roce 2001 na summitu v Jaltě
156

.   

V roce 1999 přistoupil k organizaci Uzbekistán, díky čemuž se změnil název 

organizace na GUUAM. Důvodem Uzbekistánu ke vstupu do organizace bylo ochlazení 

vztahů s Ruskou federací a rozvoj ekonomicko-politické spolupráce s USA. Členství 

Uzbekistánu však nemělo dlouhé trvání, protože Uzbekistán si brzy uvědomil, že z jeho 

členství pro něj neplynou žádné výhody ani ve finanční, ani ve vojensko-politické 

oblasti. Vždyť Uzbekistán nemá s ostatními členskými státy společné hranice a ani mezi 

státy neexistuje téměř žádná ekonomická výměna. Bylo naplánováno vytvoření zóny 

volného obchodu
157

, ale to se stejně jako plánovaná spolupráce v oblasti bezpečnosti, 

vědy a kultury, neuskutečnilo. Navíc uzbecký prezident opět začal svou zahraniční 

politiku orientovat na spolupráci s Ruskem, a tak pro něj členství v proamerické 

organizaci ztratilo smysl
158

. Všechny uvedené faktory způsobily, že v červnu 2002 

pozastavil Uzbekistán své členství v GUUAM a k jeho definitivnímu odstoupení došlo 

5. května 2005
159

.  

Na summitu v Jaltě roku 2002 se členové dohodli na vytvoření zóny volného 

obchodu a o rok později získal GUAM status pozorovatele při Valném shromáždění 

OSN, což pro něj v podstatě znamenalo oficiální mezinárodní uznání
160

. Velmi důležitá 

je spolupráce organizace se Spojenými státy americkými. Členské státy organizace 

spolu s USA uzavřely několik úspěšných rámcových programů, např. Projekt pro 
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usnadnění obchodu a dopravy nebo Projekt o vytvoření virtuálního centra pro boj 

s terorismem, organizovaným zločinem a obchodem s drogami
161

. 

V roce 2006 na summitu v Kyjevě byla organizace oficiálně nazvána Organizací 

pro demokracii a ekonomický rozvoj a byla přijata nová Ústava, která potvrzovala 

záměr o urychlení integrace s Evropskou unií a NATO. Hlavními prioritami organizace 

jsou posilování demokracie, právního státu, lidských práv a svobod, stability a 

bezpečnosti v regionu, boje proti mezinárodnímu terorismu, agresivnímu separatismu, 

extremismu a prohlubování evropské integrace, udržitelného rozvoje a dobrých 

životních podmínek obyvatel
162

. 

Mohlo by se zdát, že GUAM může konkurovat integračním uskupením, které 

vznikají na postsovětském prostoru pod vedením Ruské federace. Bohužel však (a 

naštěstí pro Rusko) nejsou členské státy schopny hlubší spolupráce ani vytvoření 

fungující institucionální struktury. Státy spojuje snaha vzdorovat proti ruskému tlaku a 

jejich teritoriální blízkost. Zároveň je rozdělují rozdílné priority ve vojensko-politické i 

ekonomické sféře, což je výraznou překážkou v jejich ekonomické spolupráci
163

.  

4. 4 Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS) 

Šanghajská organizace spolupráce se výrazně odlišuje od ostatních integračních 

uskupení na území postsovětského prostoru. Předpokládá se, že organizaci čeká velmi 

slibná budoucnost v sociálně-ekonomických i politických procesech nejen 

v postsovětském regionu, ale i na celosvětové úrovni
164

. 

Prvním krokem k vytvoření organizace byla snaha Sovětského svazu a Číny o 

demilitarizaci svých hranic. Poté, co došlo k rozpadu Sovětského svazu, se ke 

spolupráci s Čínou připojily nástupnické státy – Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a 

Tádžikistán. Před všemi nově vzniklými státy stála složitá otázka vyměření státních 

hranic spolu s Čínou. K upevnění vzájemné důvěry se státy 26. dubna 1996 v Šanghaji 

dohodly na založení tzv. Šanghajské pětky
165

.  
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Do roku 2001 se podařilo vyřešit všechny spory týkající se vymezení státních 

hranic a státy se dohodly na rozšíření své spolupráce do ekonomické, vojenské i 

politické sféry. Na summitu v Šanghaji 15. června 2001 došlo k přetransformování 

původního volného sdružení států do oficiální vojensko-politické organizace Šanghajské 

spolupráce
166

. Na tomto summitu došlo také k připojení Uzbekistánu, který byl k tomuto 

kroku veden díky zlepšení svých vztahů s Čínou a Ruskem a také bezpečnostními 

hrozbami
167

. 

Při svém vzniku si organizace kladla za cíl posílení vzájemné důvěry a dobrých 

sousedských vztahů mezi členskými státy a rovněž podporu jejich účinné spolupráce v 

politické, hospodářské, obchodní, technologické i kulturní sféře, stejně jako v oblasti 

vzdělávání, energetiky, dopravy, cestovního ruchu i ochrany životního prostředí. Státy 

se dohodly na udržování míru, bezpečnosti a stability v regionu a na vytvoření nového 

demokratického, spravedlivého a racionálního mezinárodního politického a 

ekonomického uspořádání
168

.   

Významnou událostí v existenci organizace se staly teroristické útoky ze dne 11. 

září 2001 a následná válka v Afghánistánu. Členské státy ŠOS nebyly schopny v boji 

proti terorismu vystupovat jako celek a invazí americké armády na území Afghánistánu 

ztratila organizace (hlavně Rusko a Čína) monopol v řešení bezpečnostních otázek ve 

Střední Asii. Rusko spolu s Čínou se na summitu v Petrohradu roku 2002 pokoušelo 

prostřednictvím organizace vytlačit americké jednotky z regionu, ale jejich snahy 

nebyly naplněny. Na stejném summitu byla alespoň podepsána Ústava ŠOS
169

, ve které 

bylo zahrnuto vytvoření institucionálních struktur organizace a základní mechanizmy 

jejího fungování
170

. 

Pro Rusko byla důležitá otázka Uzbekistánu, protože ho chtělo získat zpět do 

sféry svého vlivu. Uzbekistán se totiž téměř zcela dostal pod americký vliv. K potvrzení 
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rostoucího významu Uzbekistánu došlo na summitu v Taškentu roku 2004, kdy bylo 

rozhodnuto o přemístění protiteroristického sídla ŠOS z Biškeku do Taškentu
171

.  

Ruské snahy byly naplněny už za rok, protože Uzbekistán, stejně jako všech pět 

dalších členů, souhlasil s odsunem amerických jednotek z oblasti Střední Asie, čímž 

potvrdil svou orientaci na Organizaci šanghajské spolupráce
172

. Byla zrušena americká 

základna v uzbeckém městě Chánábádu. Nakonec se daleko složitější ukázal postoj 

Kyrgyzstánu, který přislíbil vypovězení americké základny ze svého území, ale po 

jednáních s USA se nakonec rozhodl základnu zanechat
173

. 

Díky afgánskému konfliktu jsou na území Střední Asie přítomny americké síly. 

Členské státy ŠOS však chtějí konflikty ve svém regionu řešit samy a nepřejí si, aby se 

do nich vměšovaly zahraniční sily. O znovuzískání monopolu na řešení otázek ve 

Střední Asii usilují hlavně Rusko a Čína. Problém však je, že žádná ze členských zemí 

ŠOS není schopna se do bojů v Afghánistánu zapojit do takové míry jako zahraniční 

jednotky. Organizace se snaží řešit konflikt spíše měkkou diplomacií. Například od roku 

2006 se afghánský prezident Hamíd Karzájí účastní všech summitů ŠOS a Čína spolu 

s Ruskem poskytla Afghánistánu několik úvěrů a návrhů pro ekonomickou 

spolupráci
174

.    
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Důležitým krokem bylo přijetí Biškentské deklarace, která zaručuje všem 

státům, že se ostatní členské státy nebudou vměšovat do jejich vnitřních záležitostí
175

.  

Cílem organizace je stabilizace situace ve Střední Asii, takže je kladen důraz na 

vojenskou spolupráci. Od roku 2003 ŠOS každoročně pořádá vojenská cvičení, kterých 

se účastní většina členských států. Cvičení jsou nejvíce zaměřena na boj s terorismem a 

potlačování násilí v ulicích. Je však nutné podotknout, že vzhledem k neexistenci 

mechanizmů vzájemné pomoci by v případě krize nebyl ani jeden ze členských států 

schopen poznatky z těchto cvičení uplatnit. Pokud se jedná o ekonomickou spolupráci, 

tak o tu má největší zájem Čína, která se stala hlavním dodavatelem spotřebního zboží a 

největším investorem v rámci členských států ŠOS. Členské státy, ale bohužel stále 

často naráží na neschopnost se dohodnout, což je zapříčiněno odlišnými zájmy 

jednotlivých členských států. I přesto si organizace upevňuje svůj význam a stala se 

respektovanou strukturou v regionu Střední Asie. Svůj celoasijský rozměr potvrdila 

v roce 2004 přijetím Mongolska a o rok později Pákistánu, Indie a Íránu
176

 jako 

pozorovatelů
177

 
178

. 

Mezi členy ŠOS patří dva největší producenti ropy i plynu, kteří nejsou členi 

Organizace zemí vyvážející ropu, což způsobuje zájem Evropské unie o organizaci, ve 

které vidí možnou garanci své energetické bezpečnosti.  

Šanghajská organizace spolupráce patří mezi nejlépe fungující integrační 

uskupení v regionu Střední Asie. V budoucnu bude ale muset překonat dva problémy, 

které zpomalují její rozvoj. Prvním jsou rozdílné zájmy členských států a druhým 

problémem je skutečnost, že činnost Šanghajské organizace do jisté míry dubluje 

činnost Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jejímiž členy jsou čtyři členské 

státy ŠOS. Tyto dva negativní faktory jsou ale převáženy těmi pozitivními, které 

podporují prohloubení integračních procesů a slibují organizaci velké perspektivy do 

budoucnosti. Všichni členové jsou si geograficky blízcí a spojuje je společná minulost. 

Navíc všechny členské státy ŠOS jsou jednotní ve své snaze zachovat stabilnost a 

bezpečnost, jak uvnitř svých států, tak i na teritoriu svých vnějších hranic. Všichni 

členové chtějí vylepšit svou ekonomickou situaci, k čemuž jim značně pomáhá právě 
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jejich vzájemná spolupráce. V současnosti je velmi aktuální otázka dalšího rozšiřování 

organizace. Svou připravenost stát se novými členy organizace oznámila Indie, 

Pákistán, Írán, Mongolsko, Jižní Korea, Turkmenistán a Afghánistán
179

. 

4.5 Společenství nezávislých států (SNS) 

Společenství nezávislých států svým vznikem reagovalo na nečekaný a velmi 

rychlý rozpad Sovětského svazu. Samotné vytváření SNS nebylo jednoduché a 

doprovázelo ho několik problémů. Mezi hlavní překážky můžeme zařadit především 

rozdílné názory zakládajících členů. Problémem byla nutnost společenství okamžitě 

řešit bolestivé otázky jako například právní nástupnictví po bývalém Sovětském svazu a 

řešení celé řady etnických konfliktů, které byly velkým problémem již před rozpadem 

SSSR. Dalším nepříjemným faktem byla skutečnost, že společenství vznikalo ve stejnou 

dobu, kdy se vytvářely nové nástupnické republiky po Sovětském svazu. Je tedy 

logické, že politické elity v této době stavěly na první místo upevnění vlastní suverenity 

a národních státních institucí
180

. 

Přes všechny výše jmenované překážky byla 8. prosince 1991 podepsána dohoda 

O založení Společenství nezávislých států
181.

 Mezi signatáři byli Ruská federace, 

Bělorusko a Ukrajina, což byla také trojice států, která kdysi stála u založení 

Sovětského svazu
182

.  Tyto tři zakládající státy v dohodě konstatují, že existence SSSR 

jako geopolitického subjektu je ukončena, ale na základě historické pospolitosti národů 

a propojení mezi nimi se rozhodly pro rozvoj vzájemných vztahů na základě uznání a 

respektování státní suverenity všech států, které se dohodly na vytvoření Společenství 

nezávislých států.  

Následoval rok 1991 v Alma-Atě a podepsání Deklarace o založení Společenství 

nezávislých států. Tento protokol podepsalo 11 suverénních států, které se rozhodly 

vstoupit do SNS a svým podpisem znovu deklarovaly teritoriální celistvost členských 

států SNS a také garantovaly dodržení povinností plynoucích z mezinárodních dohod, 
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které byly uzavřeny ještě v době fungování Sovětského svazu. Členy SNS se tedy staly: 

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, 

Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán a Ukrajina
183 

Toto setkání v Alma-Atě můžeme 

také považovat, za dokončení procesu přetváření bývalých sovětských republik na 

suverénní státy
184

. 

V počátečních letech vzniku Společenství nezávislých států čelily všechny nově 

vzniklé státy mnohým ekonomickým problémům, které s sebou přinesl rozpad SSSR. 

SNS se pokoušelo s ekonomickou krizí bojovat (pokus o zachování jednotného trhu a 

zachování všech ekonomických propojení), ale i přes veškerou snahu se toto období 

značně podepsalo na ekonomice téměř všech členských států SNS. Během let 1993 až 

1996 se postupně podařilo nástupnickým státům SSSR upevnit jejich suverenitu a také 

částečně stabilizovat ekonomickou situaci. Od té doby je situace v organizaci v podstatě 

beze změny a její fungování je charakteristické nejistotou v dalším pokračování 

společenství, jelikož většina členských států přiznává, že začíná docházet ke krizi uvnitř 

společenství. Důvodem krize je především nenaplnění základních cílů, které si členské 

státy stanovily.  Rusko na SNS dodnes z velké části pohlíží jako na jeden z nástrojů 

k udržení svého vlivu v oblasti. Nástupnické státy naopak vymezují svojí suverenitu 

právě ve vztahu k Rusku, což rozhodně nepomáhá ke společnému uvažování v rámci 

SNS a prohloubení integrace
185

.  

Realitou zůstává, že Společenství nezávislých států nemůže plně fungovat bez 

dominance Ruska. K tomu však ještě nedozrál čas, protože Západ vidí v Rusku svého 

rivala a hlavně ani samo Rusko není schopno v současné chvíli převzít za tento region 

odpovědnost. Aby bylo možné organizaci vdechnout život, tak je nutné, aby se Rusko 

stalo modernizačním centrem regionu a také dokázalo, že oblast blízkého zahraničí je 

skutečně jeho prioritou
186

.  
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http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rsng.nsf/8c21fbc45f12ec6d432569e700419ef3/c5363bace1a0db03c3257235004505e5!OpenDocument, 
14. 11. 2013. 
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K prohloubení integrace přispívají příznivé vnější podmínky. Evropská unie se 

potýká s velkým množstvím vnitřních problémů, a tak se situaci v oblasti 

postsovětského prostoru příliš nevěnuje. Stejně tak vliv USA postupně klesá, protože i 

Spojené státy americké se potýkají s vlastními problémy a navíc se více angažují 

v jiných oblastech
187

.  

4.6 Svazový stát Ruska a Běloruska 

Historie Svazového státu Ruska a Běloruska sahá do roku 1990, kdy se začínají 

se projevovat první tendence týkající se spolupráce mezi těmito dvěma státy. Zatím jim 

však nebyla věnována příliš pozornost. Snahy o spolupráci zesílily až s nástupem 

prezidenta Lukašenka a s následnou orientací Běloruska na spolupráci s RF.  

Mezi Ruskem a Běloruskem poté následovalo uzavření několika dohod, mezi 

které patří Smlouva o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání a vědy, Dohoda o 

přátelství, sousedství a spolupráci
188

 a Dohoda o celní unii mezi RF a Běloruskem
189

. 

Díky poslední smlouvě došlo k vytvoření hospodářské unie států. Vznik samotného 

společenství Ruska a Běloruska datujeme v dubnu 1996 na základě Smlouvy o založení 

společenství Ruska a Běloruska
190.

 V souladu s touto smlouvou bylo rozhodnuto 

vytvořit politicky a ekonomicky integrované společenství s cílem upevnit materiální a 

intelektuální potenciál obou členských států.  

Integrace pokračovala o rok později, kdy bylo společenství přeorganizováno do 

unie států na základě Smlouvy o unii mezi Běloruskem a Ruskem
191

. Po vzniku unie 

dochází k rozvoji jeho institucionální struktury a jsou stanoveny jeho nové cíle. Byla 

také schválena Ústava Svazu Běloruska a Ruska
192

 a postupně se formulovaly výkonné 

orgány unie. Byl stanoven společný rozpočet a začaly se realizovat první unijní 

programy, jejichž realizace však bohužel nebyla příliš úspěšná.  
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 Tamtéž. 
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192
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http://www.legaldictionary.ru/10750


48 

 

Další upevnění unie se uskutečnilo v prosinci 1998 díky Deklaraci o dalším 

prohloubení spolupráce Ruska a Běloruska, Dohodě o rovných právech občanů a 

Dohodě o vytvoření rovných podmínek pro hospodářské subjekty
193

. Tyto dokumenty 

se staly základem pro prohlubování integračního procesu obou států, ke kterému došlo 

8. prosince 1999 v Moskvě podpisem Smlouvy o založení svazového státu
194

.  

Svazový stát spolupracuje v mnohých oblastech. První z oblastn je vojenská 

spolupráce, která se stala velmi důležitým faktorem integrace. Byl rozpracován projekt 

Vojenské doktríny Svazového státu, jehož cílem je zvýšení vojenské bezpečnosti obou 

států. Další oblast spolupráce je na poli ekonomiky. V roce 2005 proběhlo 1. bělorusko-

ruské ekonomické fórum v Minsku, v jehož průběhu se řešily otázky ohledně rozvoje 

rusko-běloruských ekonomických vztahů. O několik měsíců později následovalo 2. 

fórum obchodní spolupráce „Bělorusko-Moskva“
195

.  

Od roku 2005 probíhají debaty o vstupu Svazového státu do Světové obchodní 

organizace. O vstup se nejintenzivněji snažila Ruská federace, ale nakonec od svého 

záměru vstoupit individuálně upustila, protože došlo k vytvoření celní unie Ruska, 

Běloruska a Kazachstánu. Rusko tedy ve svých snahách vstoupit do Světové obchodní 

organizace
196 

pokračuje společně s Běloruskem a Kazachstánem jako Celní svaz
197

.   

I když se zdají vztahy Ruska a Běloruska bezproblémové, není tomu tak. Prvním 

problémem je spor ohledně energetické sféry. V roce 2010 proběhla mezi zeměmi tzv. 

plynová válka, která byla ukončena dohodou mezi oběma stranami
198

. Dalším 

                                                 
193

 Deklaraciju o dalnejjshem edinenii Rossii i Belarusi, Dogovor o ravnykh pravakh grazhdan i 
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problémem jsou rozdílné názory na podobu partnerství. Bělorusko by si spolupráci 

představovalo jako upevnění hospodářsko-zemědělských vztahů se zachováním plné 

autonomie obou zemí. Rusko, ale vidí v založení svazového států spíše vytvoření 

politického spolku, ve kterém bude mít dominantní postavení
199

. 

Svazový stát Ruska a Běloruska lze považovat za nejvyšší stupeň integrace 

v oblasti bývalého Sovětského svazu. Za dobu jeho fungování můžeme vidět mnoho 

úspěchů v bezpečnostních otázkách, ale plné spolupráci bráni výše zmiňovaný konflikt 

ohledně energetické sféry a také časté nedodržování uzavřených smluv.  

4.7 Euroasijské ekonomické společenství (JevrAzES) 

Euroasijské ekonomické společenství je nejpokročilejší ekonomické integrační 

uskupení na území postsovětského prostotu. Mezi členské státy patří skupina států 

označována jako jádro bývalých postsovětských republik, které se sdružují okolo Ruské 

federace. Společenství pomalu přebírá některé z funkcí dříve patřících do agendy 

Společenství nezávislých států, a to především v ekonomické a humanitární oblasti. 

Jeho vznik byl iniciován během prvních let fungování SNS, protože všechny 

nově vzniklé státy si uvědomovaly nutnost spolupráce s dalšími postsovětskými 

republikami pro jejich ekonomický rozvoj. Přetrhání vzájemných hospodářských vazeb 

z dob Sovětského svazu totiž znamenalo pro všechny nástupnické státy velký 

ekonomický propad, který se zdál být řešitelný jen za pomoci opětovného navázání 

spolupráce
200

.   

Tuto situaci začala jako první řešit Ruská federace a začala hledat možná řešení 

pro vytvoření alternativních struktur. Přičemž bylo nutné, aby byly tyto struktury 

schopné zabezpečit stejnou úroveň ekonomiky všech členských států SNS
201

. 

Prvním krokem v těchto snahách bylo vytvoření celní unie mezi Ruskou federací 

a Běloruskem
202

 v roce 1995. Unie byla o rok později rozšířena o Kazachstán a 

                                                                                                                                               
Evropy. K dohodě došlo 2. srpna 2010 a obě strany se dohodly na nové ceně za přepravu plynu. Navíc 
Bělorusko i Gazprom zaplatily svůj dluh. Spory se však velmi brzy opakovaly a to již v lednu 2011, když 
Bělorusko zvýšilo tarif za tranzit ruské ropy přes svoje území do Evropy. 
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200
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Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь), 
http://www.evrazes.com/docs/view/31, 14. 3. 2011. 
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Kyrgyzstán
203

. I když členové vytvořili celní unii, tak se zatím nedalo mluvit o 

plnohodnotném integračním uskupení.  

Prvním z cílů společenství bylo odstranění bariér mezi členskými státy a později 

bylo plánováno vytvoření společných celních sazebníků vůči nečlenským zemím. Tyto 

dohody však obsahovaly mnohá opatření, která mohly státy využívat pro ochranu svého 

domácího trhu a také velký počet výjimek týkajících se citlivých otázek. Díky tomu se 

dodnes nepodařilo naplnit všechny plánované cíle. Dále bylo plánováno vytvoření 

volného pohybu osob, kapitálu, zboží a služeb mezi členskými státy
204

. Nedostatkem 

těchto dohod je neexistence časového rámce, ve kterém je nutné jednotlivé cíle 

realizovat
205

. 

V roce 1999 přistoupil k organizaci Tádžikistán, což zpomalilo integrační 

procesy, protože Tádžikistán byl dlouhá léta zmítán občanskou válkou, což se výrazně 

podepsalo na jeho ekonomické situaci. Stal se tak nejslabším článkem organizace, který 

nebyl schopen plné integrace do společenství. V roce 2000 byla podepsána smlouva o 

vytvoření Euroasijského ekonomického společenství
206

 (JevrAzES). Tato smlouva byla 

ratifikována o rok později všemi členskými státy a jejím vstupem v platnost došlo 

k transformaci původních bilaterálních a multilaterálních smluv v mezinárodní 

organizaci, která již měla své vlastní instituce
207

 a jasně určovala práva a povinnosti 

členských států. Bohužel ani v rámci této nově vzniklé instituce nebyly státy ochotny 

předat své pravomoci
208

. 

Od roku 2006 se k organizaci připojil také Uzbekistán
209

. Již o dva roky později, 

ale opět vystoupil a díky tomu, že během svého členství ratifikoval jen 58 z 65 dohod, 

se vlastně nikdy nedal považovat za plnoprávného člena.  
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Hlavním cílem JevrAzES je vytvoření jednotného hospodářského prostoru. 

V této oblasti zatím dochází k nejlepším výsledkům mezi Ruskem, Běloruskem a 

Kazachstánem. Ale i mezi těmito zeměmi existují neshody, které se však často daří 

překonat a došlo již k uzavření několika úspěšných dohod (př. Svaz Ruska a Běloruska). 

Dále si společenství klade za úkol sjednocení dopravních a energetických sítí spolu 

s přepravními tarify
210

. 

Od poloviny 90. let je jednou z priorit jednání o podmínkách společného vstupu 

společenství do Světové obchodní organizace. V roce 1997 došlo ke zformulování 

kroků týkající se této oblasti. Kyrgyzstán však jednal o svém vstupu tajně a o rok 

později skutečně vstoupil do WTO. Tento krok ostatní státy považovaly za ohrožení 

svých ekonomických zájmů, i když ve skutečnosti neměl vstup Kyrgyzstánu do WTO 

díky slabosti jeho ekonomiky na ostatní členské státy téměř žádný vliv
211

.  

O svém vstupu do WTO samostatně jednala také Ruská federace spolu 

s Kazachstánem. Nakonec se rozhodly své vyjednávání ukončit a na summitu v roce 

2009 byl vyhlášen kolektivní vstup států celní unie do WTO
212

.   

V oblasti ekonomické spolupráce není organizace příliš úspěšná, což je 

způsobeno tím, že členské státy často přijímají zákony, které jsou v rozporu se zákony 

celní unie. Celé společenství je navíc značně zatíženo geopolitickým uspořádáním a 

Ruská federace se jeho prostřednictvím pokouší ovládnout ekonomické systémy 

jednotlivých členských zemí
213

. 

O větších úspěších můžeme mluvit v humanitární oblasti, i když i v této oblasti 

najdeme mnohé mezery. Setkáváme se s nízkou efektivitou státních orgánů a častým 

nedodržováním závazků vůči členským zemím. I přesto ale došlo k uzavření několika 

dohod mezi členskými státy, které se týkají vzájemného cestování občanů, získávání 

občanství či vzájemného uznávání dokladů o výši dosaženého vzdělání. (Horák, 2009: 

174). 

Organizace má značný integrační potenciál, který je však oslaben právě 

nedisciplinovaností členských zemí a jejich nedodržováním uzavřených dohod. 

Překážkou k prohloubení integrace je strach členských zemí z převedení svých 
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pravomocí do rukou společných orgánů, protože toho by mohla poté využít Ruská 

federace k ovládnutí jejich národních ekonomik. 

4.8 Eurasijská unie 

V roce 2010 na summitu Euroasijského hospodářského společenství byla 

vytvořena celní unie mezi Běloruskem, Kazachstánem a Ruskem a zároveň obnovena 

idea vytvoření Euroasijské unie
214

. O rok později tehdejší předseda vlády Vladimír 

Putin zveřejnil svůj článek s názvem „Nový integrační projekt Eurasie - budoucnost, 

která se rodí dnes“, ve kterém se věnuje plánovanému projektu vytvoření Eurasijské 

unie. Cílem tohoto projektu je vytvořit společnou ekonomickou a měnovou politiku, 

včetně jednotné měny
215

. 

 Nová etapa integračního procesu nastala 18. listopadu 2011, když byla 

podepsána mezi prezidenty Kazachstánu, Ruska a Běloruska deklarace o Eurasijské 

ekonomické integraci, která počítá s vytvoření Eurasijské unie do roku 2015
216

.  

Od 1. ledna 2012 začal na území těchto tří států fungovat společný hospodářský 

prostor, jehož cílem je vytvořit podmínky pro stabilní a efektivní rozvoj ekonomik 

členských států
217

.  

Vznik Eurasijské unie je tedy plánován v roce 2015 a počítá se s tím, že mezi její 

členy budou pochopitelně patřit Rusko, Kazachstán a Bělorusko, ke kterým se navíc 

připojí Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Samozřejmě není vyloučeno v budoucnu 

ještě rozšíření o další státy
218

. 

Názory odborníků na to, zda může Eurasijská unie dobře fungovat, jsou různé. U 

ruské snahy o vytvoření tohoto společenství můžeme pozorovat jistou změnu v ruském 

přístupu. Rusko prohlašuje, že si společenství představuje na rovných hospodářských 

základech a v této souvislosti také již nemluví o sférách vlivu, ale o sférách přátel. Na 
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budoucnost společenství bude mít vliv rozhodnutí Ukrajiny, zda se přidat k Eurasijské 

unii. Ale vzhledem k tomu, že Ukrajina dlouhodobě projevuje svůj zájem zapojit se do 

západních struktur, tak šance, že se připojí k Eurasijské unii, není příliš vysoká
219

. 

5. Vztah Ruské federace se zeměmi Východní Evropy 

 Mezi země Východní Evropy řadíme Běloruskou republiku (Bělorusko), 

Moldavskou republiku (Moldavsko) a Ukrajinu. Rusko se v této oblasti zajímá 

především o Bělorusko a Ukrajinu. Obě země jsou pro něj důležité díky své poloze, 

rozloze i ekonomickému a kulturnímu provázání. Hlavním důvodem však je jejich 

nezastupitelnost v exportu ruských energetických surovin do Evropy. Moldavsko, které 

je další zemí v oblasti, je pro Rusko méně zajímavé, což není nijak překvapivé, pokud si 

uvědomíme, že se jedná o nejchudší zemi v Evropě. Díky tomu nemá šanci jakkoliv 

ovlivnit mocenské uspořádání ani vzbudit větší zájem ze strany Ruské federace
220

.  

5.1 Ukrajina 

Vztah Ruska s Ukrajinou je charakteristický ruskou snahou udržet si svůj vliv a 

naopak ukrajinskou snahou vymanit se z ruského vlivu. Pro Rusko bylo složité uznat 

ukrajinskou samostatnost
221

, protože Ukrajina má klíčovou strategicko-geografickou 

polohu v Černém moři a také v podstatě spojuje Rusko se střední a západní Evropou. 

Situaci komplikuje také početná ruská menšina, která tvoří asi 20 procent populace 

Ukrajiny
222

.  

Ukrajina se rozkládá na ploše 603 700 km
2
, což z ní dělá druhý největší 

evropský stát a podle posledního sčítání v roce 2011 je počet obyvatel 45 644 419
223

. 

5.1.1 Politická dimenze 

Ukrajina se po osamostatnění snažila ve své zahraniční politice o multivektorový 

přístup, což v praxi znamenalo balancování mezi USA a Evropskou unií a Ruskou 

federací. Krátce pro rozpadu SSSR se objevila idea vytvoření ukrajinsko-ruské rámcové 
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smlouvy, která by převedla bilaterální vztahy na předvídatelnější smluvní rovinu. Tato 

smlouva však měla v následujících letech spíše jen symbolický charakter a vzájemné 

vztahy obou zemí byly plné nedorozumění a vzájemného podceňování
224

. 

Na dlouhou dobu se stala problematickou otázka sovětských dluhů a majetku. 

Počáteční nároky ukrajinské strany na dědictví sovětských nároků vůči věřitelům 

z třetích zemí byly vyřešeny v roce 1994 uzavřením dohody o „nulové variantě“. 

Ukrajina se vzdala všech svých nároků na sovětské dluhy výměnou na restrukturalizaci 

ukrajinského dluhu vůči Rusku za dodávky ruských energetických surovin. Vztahy mezi 

Ruskem a Ukrajinou získaly pevnější normu až v roce 1997 po podpisu Smlouvy o 

přátelství, spolupráci a partnerství, které se budu více věnovat v následující podkapitole. 

Tato smlouva tvořila rámec pro další vzájemnou spolupráci a v návaznosti na ní bylo 

v letech 1992 až 1997 uzavřeno dalších osm dohod, které stanovily principy vzájemným 

vztahů. Následovala velmi důležitá Dohoda o ekonomické spolupráci platná až do roku 

2007. Dohoda určovala principy zesilování ekonomických linek a také harmonizace 

reforem, což směřovalo k vytvoření volného pohybu zboží, služeb i pracovní síly. 

V rámci smlouvy také Rusko zrušilo DPH na ukrajinský import
225

. 

Poté, co nastoupil do funkce ruského prezidenta Vladimíra Putin, začal vést 

cílevědomější politiku vůči blízkému zahraničí a Ukrajina se tak stala pro Rusko 

klíčovou zemí. Důsledkem toho byla v roce 2003 uzavřena Smlouva o jednotném 

ekonomickém prostoru, která měla za krátkodobý cíl vytvoření zóny volného obchodu 

s Ukrajinou. Dlouhodobým cílem bylo dokonce vytvoření ekonomické unie. Pokud by 

však Ukrajina vstoupila do ekonomické unie s Ruskem, tak by si tím uzavřela bránu 

k evropské integraci i případnému členství v WTO, což je jejím dlouhodobým 

diplomatickým cílem. Leonid Kučma však dohodu s Ruskem i přes mnohé námitky 

podepsal. K podpisu ho přimělo především zklamání z chladného přístupu Evropské 

unie k ukrajinským snahám o sblížení
226

. 

Obrat v ukrajinské politice nastal po prezidentských volbách v roce 2004. Toto 

období je známé pod pojmem „oranžová revoluce“
227

a jeho výsledkem bylo vítezství 
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prozápadního kandidáta Viktora Juščenka, od čehož si Ukrajina slibovala nový začátek. 

Evropa začala Ukrajinu vnímat jako rovnocenný evropský stát a naopak ruský vliv 

rapidně klesl, protože Rusko během voleb podporovalo Janukovyče. Rusko se muselo 

vyrovnat se ztrátou svého vlivu a také změnou orientace ukrajinské zahraniční politiky 

směrem na Západ. 

Nicméně ukrajinské nadšení z Oranžové revoluce opadlo velmi brzy, když 

v parlamentních volbách v roce 2006 prezident Juščenko jmenoval Viktora Janukovyče 

premiérem. To způsobilo značné rozštěpení nejen v zahraniční politice, protože 

Janukovyč ihned po svém zvolení uvedl, že bude naslouchat ruským zájmům a to 

převážně v otázce vstupu Ukrajiny do NATO, se kterým pochopitelně Rusko 

nesouhlasilo.  

Nicméně ani to, že se Janukovyč dostal do funkce premiéra, neodvrátilo 

skutečnost, že se Ukrajina po „Oranžové revoluci“ oddálila od Ruska. Změnily se 

priority její zahraniční politiky, například v jejím směrování ke členství v Evropské unii.  

V roce 2007 už bylo jasné, že Janukovyč a Juščenko nemohou dále 

spolupracovat, protože každý z nich měl jinou představu nejen o zahraniční politice 

země. Uskutečnily se tedy předčasné volby, ve kterých zvítězil se svou Stranou regionu 

Viktor Janukovič, což pomohlo ke stabilizování ukrajinské politické scény a také 

harmonizaci výstupů zahraniční politiky
228

. Janukovyč prohlásil, že ve vztahu k Rusku 

chce budovat vzájemné vztahy s ohledem na strategickou pozici Ruska v ukrajinské 

zahraniční politice
229

.  

V roce 2010 se uskutečnily nové prezidentské volby, ve kterých zvítězil Viktor 

Janukovyč
230

. Ve stejném roce se také uskutečnily parlamentní volby, ve kterých opět 

získala největší počet hlasů Janukovyčova Strana regionu. Ta svou pozici poté obhájila 

znovu v zatím posledních parlamentních volbách v roce 2012
231

. 
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Ukrajina nadále usiluje o členství v Evropské unii, ale zatím se jí nedaří splnit 

všechny podmínky pro vstup. Na letošní rok bylo plánováno uzavření asociační dohody 

mezi Ukrajinou a Evropskou unii, díky které by se výrazně zvýšil vzájemný obchod, a 

také to by přiblížilo Ukrajinu blíže k osmadvacítce. Nicméně těsně před summitem ve 

Vilniusu, na kterém mělo k podpisu dohody dojít, se ministři zahraničí zemí 

osmadvacítky rozhodli smlouvu nepodepsat, dokud Kyjev nesplní všechny podmínky, 

které si Evropská unie stanovila. Jednou z těchto podmínek bylo propuštění 

Tymošenkové z vězení na léčení do Německa, ale ukrajinská vláda jí i přes své původní 

sliby stále nepropustila. Pokud by však Ukrajina vězněnou Tymošenkovou propustila, 

tak by byla Evropská unie připravena smlouvu podepsat
232

. Avšak Ukrajina 21. 

listopadu 2013, což bylo asi týden před plánovaným summitem, oznámila, že přerušuje 

své přípravy k podpisu této smlouvy. Oficiálně své rozhodnutí zdůvodnila tím, že by 

pro Ukrajinu byl tento krok v krátkodobé perspektivě ekonomicky nevýhodný. 

Skutečným důvodem byl, ale spíše tlak, který na Ukrajinu vyvíjelo Rusko, aby od 

podpisu smlouvy odstoupila
233

. Od té doby, co ukrajinská vláda oznámila své 

rozhodnutí, probíhají v zemi rozsáhlé demonstrace za eurointegraci. Demonstranti 

nesouhlasí s rozhodnutím vlády a chtějí zapojení Ukrajiny do evropské integrace
234

.  

5.1.2 Ekonomická dimenze  

Pro Ukrajinu znamenal rozpad SSSR velký ekonomický otřes, nebyla totiž 

schopna se vypořádat s novými podmínkami na ruském i světovém trhu a najít nová 

odbytiště pro své výrobky, které předtím exportovaly převážně do Ruska. Ekonomické 

vztahy s Ruskem ovlivňovaly politické problémy a časté krize, což způsobilo úpadek 

vzájemného obchodu. Nejzásadnější krizí bylo období známé jako „obchodní války“
235

, 
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kdy například v roce 1996 ze strany Ruska došlo k uvalení dvacetiprocentního DPH na 

ukrajinské zboží
236

. 

Ukrajina sice vyváží zboží do 140 zemí světa, ale jejím hlavním partnerem je 

stále Rusko, do kterého v roce 2000 putovalo 47 procent ukrajinského exportu. Stejně 

tak Rusko je pro Ukrajinu klíčové v oblasti importu. V průběhu let se sice Ruský podíl 

snižoval (v roce 2005 byl export do Ruska už jen 18 procent), ale i tak si stále Rusko 

drží první místo, jak v oblasti importu tak exportu, i když se Ukrajina pokouší o 

diverzifikaci svého trhu. Ukrajinské výrobky však jen těžko konkurují na západních 

trzích a ukrajinský průmysl je v podstatě plně závislý na cenách ruských energetických 

surovin. Lze tedy konstatovat, že „Oranžová revoluce“ byla z hlediska ukrajinské 

ekonomicky spíše nepříznivá, protože díky odklonu země na Západ, Ukrajina ztratila 

své privilegium v nízkých cenách za energetické suroviny
237

.  

Do roku 2005 nakupovala Ukrajina plyn asi za čtvrtinovou cenu než ostatní 

evropské země, ale poté Rusko vypovědělo svou smlouvu s Ukrajinou o cenách 

zemního plynu a nastala tzv. plynová krize mezi Ukrajinou a Ruskem
238

. Ukrajině se 

zdála nová cena za plyn, kterou Rusko požadovalo nepřiměřená a Gazprom reagoval 

odstřižením dodávek plynu na Ukrajinu. Dodávky byly opět obnoveny 4. 1. 2006 poté, 

co se Gazprom s Ukrajinou dohodly na pětiletém kontraktu o dodávkách plynu. Bohužel 

další konflikt následoval po dvou letech a k jeho eskalaci došlo 1. 1. 2009. Opět došlo k 

pozastavení dodávek plynu na Ukrajinu a následně byly také přerušeny dodávky pro 

evropské odběratele, které proudily přes Ukrajinu. Tato krize trvala do 20. 1. 2009, kdy 

byla uzavřena dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o cenách plynu
239

.  

Rusko svého monopolu v dodávání plynu na Ukrajinu využívá k neustálému 

zdražování. V roce 2011 dosáhla cena 354 USD
240

 za 1000 m
3
 a v letošním roce cena 

ještě narostla na téměř 400 USD za stejné množství
241

. 

Na ukrajinské ekonomice má největší podíl hutnictví a ocelářství, které 

představuje 27 procent celkové průmyslové výroby. Pro Ukrajinu bylo tedy příznivé 
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zvýšení cen oceli a také větší poptávka během let 2000 až 2008. Poté ale nastala světová 

finanční krize, která způsobila krizi ukrajinské ekonomiky. V důsledku krize propadlo 

ukrajinské HDP o 15 procent. Ukrajina se s tím snaží vyrovnat a zavádí různá úsporná 

opatření. Postupně dochází k obnovení jejího růstu, i když je stále závislá na finanční 

pomoci Mezinárodního měnového fondu
242

. Podle Světové obchodní banky je současné 

HDP na hlavu 7 421 USD, což je poměrné pokrok vzhledem k tomu, že v roce 2009 

(krátce po světové finanční krizi) činilo 6 312 USD
243

.  

5.1.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Po rozpadu SSSR se na dlouhou dobu stal hlavním bodem sporu mezi Ruskem a 

Ukrajinou problém rozdělení Černomořského loďstva se základnou na Krymském 

poloostrově
244

. Rusko se nechtělo smířit se ztrátou Krymu a také části Černomořského 

loďstva. Pro Rusko je tato oblast strategicky důležitá a také na Krymu žije ruská 

majorita, která tvoří asi 70 procent obyvatel. Spory o Krym trvaly do roku 1997, kdy 

oba státy uzavřely Smlouvu o přátelství a spolupráci. Rusko deklarovalo Krym jako 

součást Ukrajiny a naopak Ukrajina zaručila Rusku pronájem vojenské základny 

v Sevastopolu na dobu dvaceti let
245

. K urovnání sporu ohledně Černomořského 

loďstva, byla podepsána dohoda o rozdělení černomořského loďstva, na základě které 

bylo loďstvo rozděleno napůl a Rusko získalo právo odkoupit některé lodě od 

Ukrajiny
246

. 

Ve stejném roce Ukrajina podepsala Smlouvu o partnerství s NATO, a také 

iniciovala vytvoření organizace GUAM,
 
které jsem se věnovala v předchozí kapitole. 

Tyto kroky se pochopitelně Rusku nelíbily a reagovalo výše zmiňovaným zdražováním 

plynu dodávaného na Ukrajinu.
  

Dalším problémem byla otázka bývalých sovětských jaderných braní, jejichž 

část se ocitla na území Ukrajiny
247

. O demontáž zbraní mělo zájem jak Rusko, tak i 

Evropa a Spojené státy americké. Situace byla vyřešena v roce 1996, kdy se Ukrajina 

spolu s Běloruskem a Kazachstánem rozhodly přistoupit ke Smlouvě o nešíření 
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jaderných zbraní (NPT) jako stát bez jaderných zbraní. Po „Oranžové revoluci“ se 

Ukrajina začala snažit o vstup do NATO. Z toho důvodu zahájila také armádní reformy, 

aby zmodernizovala svou armádu a vytvořila síly rychlé reakce
248

.  

Situace se změnila poté, co se dostal k moci Viktor Janukovyč, který na své 

návštěvě v Bruselu v roce 2006 řekl, že Ukrajina od vstupu do NATO upouští z důvodu 

zhoršujících se vztahů s Ruskem a nejednoznačnému přístupu NATO k tomuto 

rozšiřování. Na jeho straně stálo také veřejné mínění, protože pro vstup do NATO 

hlasovalo jen 20 procent obyvatel a naopak proti vstupu 60 procent
249

. 

Následovalo vyhlášení neutrality a ukrajinská armáda se ocitla bez vojenské 

doktríny a hrozil jí pomalý rozklad. Situace se obrátila, když se do funkce ministra 

zahraničí dostal Dmytro Salamatin, který zahájil reformy armády. Do konce roku 2014 

je plánováno snížit ukrajinské ozbrojené síly ze současných 192 tisíc osob na 100 tisíc 

osob a v roce 2017 by armáda měla sčítat už jen 85 tisíc osob a stane se plně 

profesionální.  

V tomto postupu můžeme vidět jistý paradox, protože i přesto, že Ukrajina 

vyhlásila neutralitu, tak po ukončení reforem bude mít armádu, která je uzpůsobená se 

stát součástí vojenského bloku, protože jinak se nemůže v případném vojenském 

konfliktu s 85tisícovou armádou ubránit. Vystává tedy otázka, zda se nakonec Ukrajina 

rozhodne pro vstup do NATO nebo do Euroasijské unie, do které ji neustále láka 

Putin
250

.   

5.2 Bělorusko 

Bělorusko představuje pro Ruskou federaci nástroj pro udržování vlivu mezi 

západními sousedy z řad bývalého Sovětského svazu. V době rozpadu SSSR žilo na 

území Běloruska 20 procent Rusů, a i když jejich počet postupně klesá (v roce 2009 

tvořili Rusové 8,3 procenta obyvatel), tak stále najdeme početnou ruskou menšinu. 

Bělorusko se od rozpadu Sovětského svazu snaží o prohloubení spolupráce s Ruskem, 

což je zásluha především prezidenta Alexandra Lukašenka
251

.  
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Bělorusko se rozkládá na 207 600 km
2
 a podle posledního sčítání obyvatel 

v roce 2013 žije na jeho území 9 463 000 obyvatel
252

. 

5.2.1 Politická dimenze 

Bělorusko je pro Rusko klíčovým partnerem a to nejen díky své poloze, ale také 

díky skutečnosti, že na jeho území v podstatě neexistují antagonisté vůči Rusku. 

Vztahům s Běloruskem tedy Rusko věnovalo pozornost hned po rozpadu SSSR. 

Výsledkem oboustranné snahy o prohlubování vzájemných vztahů byl nejprve v roce 

1997 vznik Svazu Ruska a Běloruska, který se v roce 1999 transformoval do Svazového 

státu Ruska a Běloruska
253

. Tomuto integračnímu uskupení jsem se věnovala podrobněji 

v předchozí kapitole.  

Bělorusko má ve své proruské orientaci jasno a Rusko toho využívá 

k realizování svých zájmů a také k ovlivňování běloruské vnitropolitické situace. Pro 

běloruského prezidenta Alexandera Lukašenka, který je prezidentem už od roku 1994, 

je prohlubování vzájemných vazeb zásadní. V rámci běloruského postavení ve 

Svazovém státu s Ruskem ale vyžadoval rovnoprávné postavení Běloruska, což zcela 

nenaplňuje ruské představy o fungování Svazu
254

. 

Z důvodu tohoto rozdílného pohledu na postavení Běloruska v rámci Svazového 

státu se politická integrace zastavila a zůstala jen na oficiální úrovni. Nicméně díky 

ruskému ekonomickému vyjednávacímu potenciálu, diplomatické podpoře, kterou 

Bělorusku poskytuje a také vlivu ruských médii, má Rusko v Bělorusku značný 

politický vliv a ovlivňuje vnitropolitickou situaci
255

. 

5.2.2 Ekonomická dimenze 

Běloruská ekonomika je závislá na spolupráci s Ruskou federací. Už za dob 

SSSR bylo Bělorusko z 90 procent závislé na ruských energetických surovinách a 

odbytu běloruské produkce na ruský trh. Vzhledem k tomu, že se i po rozpadu SSSR 

v Bělorusku udržely u moci sovětské elity, tak bylo v jejich zájmu udržet si vazby 

s Ruskou federací
256

. 
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Po vytvoření již zmiňované unie obou států byla také podepsána smlouva o 

vytvoření společné měny. V roce 2005 byl ruský rubl běžný platidlem používaným 

v Bělorusku. V roce 2008 měla být představena nová společná měna, ale tento plán se 

nakonec neuskutečnil
257

. 

Situaci běloruského hospodářství ztěžuje hospodářská struktura, protože jejími 

hlavními sektory je zemědělství a těžba dřeva. Oba tyto sektory jsou navíc značně 

neefektivní a jsou velmi energeticky náročné. Bělorusko ale nemá téměř žádná naleziště 

energetických surovin a tak je plně závislé na ruských dodávkách. Navíc běloruské 

výrobky nejsou schopny konkurovat na západních trzích, takže zatím neexistuje žádné 

jiné řešení než silné vazby na Rusko, které je odbytištěm pro téměř všechny běloruské 

výrobky. Pro průměrného ruského zákazníka jsou totiž běloruské výrobky atraktivní 

díky své ceně. Rusko-běloruská spolupráce je také často založena na bartelových 

dohodách, na základě kterých Rusko dodává levné energetické suroviny a Bělorusko 

dodává průmyslové výrobky ve stejné hodnotě. Za podporu nepříliš rozvinutých sektorů 

běloruského hospodářství poté Rusko požaduje přístup k investičně zajímavým 

běloruským podnikům. Lze tedy říci, že vztahy mezi Běloruskem a Ruskem v této 

oblasti jsou výhodné pro obě strany
258

. 

K energetickým otázkám přistupuje Bělorusko, na rozdíl od Ukrajiny, 

nekonfliktně, díky čemuž až do konce roku 2006 platilo za zemní plyn jen 47 USD za 

1000 m
3
 (Cena pro Ukrajinu v té době byla už 130 USD.). Pro Bělorusko je výhodné, že 

téměř 50 procent ropy a 10 procent zemního plynu z Ruska je přepravováno přes území 

Běloruska. Rusko je tedy ochotno vyjednávat o cenách a navíc příjmy z tranzitních 

poplatků tvoří velkou část běloruského státního rozpočtu. V roce 2004 se ale objevily 

první spory ohledně ceny zemního plynu a Rusko dokonce pozastavilo dodávky do 

Běloruska
259

. Spor se vyřešil, když se oba státy dohodly na nové ceně, která byla 

stanovena na 46,48 USD za 1000 m
3
. Další zdražování nastalo v roce 2006, kdy byla 

cena navýšena na dvojnásobek a Bělorusko tak platilo 100 USD za stejné množství. O 

rok později přerušilo Rusko tranzit ropy přes Bělorusko, protože běloruská strana 

odebírala ropu, která pro ni nebyla určena. Podle Běloruska byla nelegálně odebraná 

ropa kompenzací za ztráty z tranzitních poplatků, protože Rusko odmítalo akceptovat 
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jejich navýšení. Nakonec však bylo Bělorusko nuceno odebranou ropu vrátit a smířit se 

také s tím, že nebude moci Rusku účtovat nové tranzitní poplatky
260

.  

Problémy nastaly znovu již v červnu 2010, kdy vypukla tzv. plynová válka. 

Ruská strana chtěla donutit Bělorusko k zaplacení dluhů, omezením dodávek plynu do 

Běloruska. Běloruská strana naopak tvrdila, že jim Ruská federace dluží za tranzit plynu 

přes jejich území. Lukašenko na omezení ruských dodávek reagoval zastavením tranzitu 

ruského plynu do Evropy. K dohodě došlo 2. srpna 2010 a obě strany se dohodly na 

nové ceně za přepravu plynu. A také jak Bělorusko, tak Gazprom uhradily svůj dluh
261

. 

Spory se však velmi brzy opakovaly a to již v lednu 2011, když Bělorusko zvýšilo tarif 

za tranzit ruské ropy přes svoje území do Evropy.  

V současnosti je ruská cena za plyn pro Bělorusko stanovena na 163 USD za 

1000 m
3
 a na rok 2014 se plánuje zvýšení na 175 USD za stejné množství

262
. 

Běloruská ekonomika se už dlouho nachází v kritické situaci a i přes původní 

plány se nedaří docílit růstu HDP, které v současnosti tvoří 15 592 USD na hlavu
263

. 

5.2.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Rusko mělo na rozvoji vztahů v této oblasti velký zájem z důvodu běloruské 

geostrategické polohy na západě od ruských hranic a také díky tomu, že se na 

běloruském území nacházela bývalá sovětská armáda. Po rozpadu SSSR začalo 

Bělorusko budovat vlastní armádu, přijalo nejaderný status a neutralitu země. Neutralita 

však neměla téměř žádný praktický dopad a zůstala jen na úrovni deklarací, protože i 

přes její vyhlášení Bělorusko spolupracovalo v bezpečnostních otázkách s Ruskem. 

V roce 1992 došlo mezi oběma zeměmi k uzavření pěti vojenských dohod, které se 

týkaly odsunutí ruského vojenského zařízení a rozmístění ruských ozbrojených sil 

v Bělorusku. O dva roky později byla uzavřena Dohoda o kolektivní bezpečnosti, což 

jasně nastartovalo otevřenou spolupráci ve vojenské oblasti. Následovalo podepsání 

dalších dohod, na základě kterých bylo plánováno vytvoření společných obranných 
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programů, konceptu společné obranné politiky s cílem vytvořit společný systém 

protivzdušné a protiraketové obrany. Do ledna 1999 bylo navíc plánováno sestavit 

společné ozbrojené složky o síle asi 300 tisíc mužů. Ve vojenské oblasti je také důležitá 

role běloruského zbrojního průmyslu, který dodává Rusku důležité součástky pro jeho 

protiraketovou a protivzdušnou obranu. V této otázce bylo podepsáno několik dohod, 

které se týkají spolupráce ve zbrojním průmyslu
264

. 

Rusko pořádá s Běloruskem společná vojenská cvičení a má také na jeho území 

umístěný radarový systém včasného varování řídící středisko jaderných ponorek a 

několik jednotek protivzdušné obrany. Na spolupráci s Ruskem má Bělorusko zájem 

především proto, že z jeho strany je vnímáno NATO jako hrozba
265

.   

Mezi zeměmi tedy probíhá široká vojenská spolupráce, ale doposud nedošlo 

k uzavření vojenské aliance. Do budoucna je viděn rozvoj spolupráce spíše na 

legislativní úrovni. Plánované vytvoření společných ozbrojených sil a systému 

protiraketové obrany není očekáváno, protože Rusko nechce přenést pravomoci na 

nadnárodní orgány
266

. 

Velikost běloruské armády je dnes asi 70 000 osob a je plánováno její postupné 

snižování na 55 – 60 tisíc osob. Plánuje se také rozvoj její technické vybavenosti a 

celková modernizace
267

. 

5.3 Moldavsko 

Strategická pozice Moldavska je velmi slabá. Od svého vzniku se potýká s 

ekonomickou krizí, což z něj dělá nejchudší stát Evropy. V Moldavsku žije početná 

ukrajinská a ruská menšina. Od svého založení je zmítáno etnickými konflikty, které 

vyvrcholily snahou o oddělení Gagauzska a Podněsteří
268

. V zemi také probíhala na 
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začátku 90. let 20. století občanská válka. Všechny tyto nepříznivé okolnosti zabránily 

zemi v ekonomickém pokroku a poměrně slibně se rozvíjející transformaci
269

. 

Moldavsko se rozkládá jen na 33 843 km
2
 (dalších 4163 km

2
 zaujímá 

separatistické Podněsteří) a počet obyvatel v roce 2013 byl 3 559 5000
270

. 

5.3.1 Politická dimenze 

V roce 2001 se v Moldavsku dostala k moci Strana komunistů Moldavské 

republiky, čímž se Moldavsko stalo první postsovětskou zemí, ve které se komunisté 

vrátili k moci legální cestou. Prezidentem byl zvolen zástupce Komunistické strany 

Vladimír Voronin a uvažovalo se o připojení Moldavska ke Svazu Ruska a Běloruska. 

Na toto téma proběhlo referendum, jehož výsledky ale byly nejednoznačné. Pro členství 

ve svazu bylo 40 procent občanů, ale naopak 52,2 procent občanů by uvítalo vstup země 

do Evropské unie
271

. 

Obrat směrem k Evropské unii nastal poté co moldavský prezident odmítl ruský 

návrh na vyřešení krize v Podněsteří. Díky tomu zůstaly na nějakou dobu rusko-

moldavské vztahy na velmi omezené úrovni. Vztahy se vyostřily poté, co nebyli do 

Moldavska vpuštěni pozorovatelé SNS, aby kontrolovali průběh probíhajících 

parlamentních voleb. Reakcí Ruska bylo zastavení dovozu moldavského vína a tabáku, 

navýšení cen ropy a také zavedení vízového režimu pro Moldavany
272

.  

V roce 2009 odstoupil z funkce prezidenta Vladimír Vorinin a následná volba 

nového prezidenta trvala téměř celé následující tři roky. V tomto období proběhly 

v zemi tři parlamentní volby, což mělo pomoci k vyřešení zablokované situace ohledně 

volby prezidenta. V roce 2012 se tedy konečně podařilo zvolit nového prezidenta 

Nicolae Timoftiho, který byl kandidátem prozápadní strany Aliance pro Evropskou 

integraci
273

. 
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 V roce 2013 došlo k prohloubení vzájemných vztahů s Evropskou unií, 

když na summitu Východního partnerství ve Vilniusu došlo k parafování asociační 

dohody mezi Moldavskem a EU. Konečný podpis je plánován na rok 2014
274

. 

5.3.2 Ekonomická dimenze 

Moldavské hospodářství je velmi nestabilní a v podstatě existenčně závislé na 

spolupráci s Ruskem. Od rozpadu SSSR prochází země ekonomickou krizí a dnes je 

považována za nejchudší stát Evropy. V roce 2001 moldavský prezident oznámil, že se 

Moldavsko chce stát plnoprávným členem Evropské unie. To však není podle 

ekonomických odborníků v dohledné době realizovatelné. Naopak se jeví pro 

Moldavsko schůdnější varianta připojení ke svazovému státu Ruska a Běloruska
275

.  

Rusko je hlavním odběratelem některých moldavských výrobků (60 procent 

moldavského zahraničního obchodu probíhá s Ruskem.) a větší část moldavského 

průmyslu patří ruským podnikatelům
276

.  

Země je plně závislá na dovozu ruských energetických surovin a navíc má u 

Ruska ohromný dluh za zemní plyn. Moldavské platební neschopnosti byla vyřešena 

postoupením společnosti Moldova-Gaz Rusku. V roce 2004 došlo mezi oběma zeměmi 

k podepsání smlouvy, na základě které může Moldavsko splácet svůj dluh postupně až 

do roku 2014 a Rusko přestalo účtovat penále z dluhu, i když by na to mělo právo
277

. 

Do roku 2006 odebíralo Moldavsko plyn za cenu 80 USD za 1000 m
3
, poté 

Rusko rozhodlo cenu zvýšit. Moldavsko zpočátku nesouhlasilo, ale jelikož mu Rusko 

zastavilo dodávky plynu, tak nezbylo nic jiného než novou cenu 170 USD 

akceptovat
278

. V současnosti Moldavsko odebírá zemní plyn asi za 375 USD
279

 za 1000 

m
3
. 
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Hlavním sektorem moldavského hospodářství je zemědělství. Moldavské 

ekonomice také komplikuje situaci obava západních investorů investovat své peníze do 

tak slabého státu. Díky tomu je v současnosti výše HDP na hlavu jen 4 182 USD
280

. 

5.3.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Moldavská strategická pozice je velmi slabá a stát je navíc vnitřně velmi 

nestabilní. Díky konfliktu v Podněsteří jsou na území Moldavska přítomny ruské 

jednotky, díky čemuž je Rusko rozhodujícím hráčem. Spor ohledně separatistického 

Podněsteří se, i přes různé snahy, stále nedaří vyřešit. Rusko několikrát s Moldavskem 

uzavřelo dohodu o stažení svých vojsk, ale navzdory slibům zůstávají v oblasti ruské 

jednotky dodnes
281

. 

Moldavská armáda v současnosti čítá asi 7 000 osob. Došlo k uzavření 

Individuálního akčního plánu s NATO, na základě kterého má armáda projít celkovou 

reformou a přejít na normy Severoatlantické aliance
282

. 

6. Vztah Ruské federace k zemím Kavkazu 

Mezi kavkazské země řadíme Arménskou republiku (Arménii), 

Ázerbájdžánskou republiku (Ázerbájdžán) a Gruzínskou republiku (Gruzie). Po rozpadu 

SSSR se nově vzniklé republiky ocitly v „mocenském vakuum“. To se rychle přeměnilo 

na sled vyhlašování různých autonomií a následných vojenských konfliktů. Hlavním 

důvodem pro tyto spory v oblasti je skutečnost, že definice státních hranic nerespektuje 

etnické složení obyvatel. Nově vzniklé státy měly tedy nejhorší podmínky pro nově 

etablující se demokracie. Musely čelit úpadku průmyslové výroby, společenské 

nestabilitě a vojenským střetům
283

. 

6.1 Arménie 

Rozloha Arménie je 29 743 km
2
 a počet obyvatel je 3 274 300, což z ní dělá 

nejmenší a nejméně lidnatý stát regionu
284

. Jako jediný stát regionu nemá s Ruskem 
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společné hranice, ale to mu nebrání v úzké vzájemné spolupráci. Arménie totiž v Rusku 

vidí ochránce před hrozbami, které mohou přijít z Turecka nebo Ázerbájdžánu
285

. 

6.1.1 Politická dimenze 

Postavení Arménie v regionu ztěžuje skutečnost, že země má velmi špatné 

vztahy se sousedním Ázerbájdžánem, Íránem i Tureckem. Jediné Rusko pro ni tedy 

zůstává klíčovým spojencem, i přesto že nesdílí společné hranice
286

. 

Po rozpadu Sovětského svazu proběhl spor mezi Arménií a Ázerbájdžánem o 

Náhorní Karabach, protože obě tyto země si na území činily nárok. Právě v tomto sporu 

si Arménie uvědomila nutnost spolupráce s Ruskem, protože to mu po celou dobu 

zajišťovalo zbraně a palivo
287

. Konflikt s sebou přinesl obrovskou emigraci obyvatel 

Karabachu, zejména Ázerbájdžánců. Nakonec bylo uzavřeno příměří a území zůstalo 

pod arménskou kontrolou. V současnosti je většina obyvatel Karabachu tvořena 

Armény
288

. 

V roce 1991 Arménie jako první země regionu vstoupila do Společenství 

nezávislých států a téhož roku byla také podepsána dohoda s Ruskem o přátelství a 

bezpečnosti. V roce 1992 se Arménie připojila k Taškentské smlouvě o vzájemné 

bezpečnosti členských států SNS a podepsala bilaterální dohodu s Ruskem o vzájemné 

bezpečnosti
289

.  

I nadále zůstává Rusko pro Arménii strategickým partnerem, i když se země 

pokouší o navázání spolupráce se Západem. Arménie je součástí programu Evropské 

unie Východní partnerství, díky kterému získává od Evropské unie finanční dotace 

z programu na technickou pomoc zemím SNS a je zapojena do mnohých finančních 

aktivit v rámci tohoto programu
290

. 

Na letošní rok bylo plánováno podepsání asociační dohody mezi Arménií a 

Evropskou unií. Arménie prohlašovala, že z její cesty na Západ už není návratu, ale 
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nakonec se přeci jen projel vliv Ruska a Arménie se rozhodla smlouvu nepodepsat. 

Naopak se rozhodla vstoupit do celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu
291

. 

6.1.2 Ekonomická dimenze 

Po rozpadu SSSR se ocitla Arménie v ekonomicky velmi špatné situaci, což 

pramenilo z její silné provázanosti s jinými svazovými státy a také špatnou politicko-

bezpečností situací v zemi
292

.  Od osamostatnění začala v Arménii probíhat ekonomická 

emigrace a ze země tak jen do roku 2001 odešlo více než 700 práceschopných obyvatel. 

Země se snažila dalším odchodům zabránit různými ekonomickými reformami, a i přes 

mírné zlepšení zůstává arménská ekonomika velmi slabá
293

. 

Rusko je pro Arménii klíčových obchodním partnerem. Téměř zcela je Arménie 

závislá na ruském plynu a ropě. Po celou dobu však existují problémy se včasným 

placením za plyn, a tak musela Arménie souhlasit se vstupem ruského kapitálu do 

národního energetického sektoru, za což Rusko odpustilo část dluhu. Do roku 2005 

platila Arménie 54 USD za 1000 m
3
. Složitá politická situace nastala, když začalo 

Rusko vyžadovat zvýšení ceny na 110 USD. Arménský prezident s novou cenou 

nesouhlasil a prohlásil, že je čas zhodnotit své strategické partnerství s Ruskem a 

zaměřit se více na spolupráci s NATO a EU. Nicméně nakonec Arménie uzavřela 

s Ruskem Dohodu o strategických principech spolupráce. Rusko se zavázalo dodávat do 

Arménie zemní plyn po dobu 25 let a do roku 2008 byla stanovena cena 110 USD za 

1000 m
3 294

.
 

Arménie se pokoušela o diverzifikaci svých energetických zdrojů, ale tyto snahy 

neuspěly, a tak i nadále zůstává Rusko hlavním dodavatelem. Ceny za plyn se po roce 

2008 začaly navyšovat. V roce 2012 platila Arménie za 232 USD 1000 m
3
, i když 

původně byla slibována cena 180 USD
295

. 
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Hospodářský růst v Arménii bude záviset na schopnosti vlády prosazovat svá 

makroekonomická opatření, což převážně znamená zlepšení výběru daní a boj 

s korupcí. Země obdržela výraznou finanční podporu od Mezinárodního měnového 

fondu, Světové banky, Eurasijského hospodářského společenství a dalších institucí i 

zemí, převážně od Ruska. Tyto úvěry byly určeny hlavně na snížení rozpočtového 

deficitu, stabilizaci měny, rozvoji energetiky, podnikání, zemědělství a školství
296

. HDP 

za rok 2012 se zvýšilo o 7,3 procenta a v současnosti je HDP na hlavu 6 645 USD
297

.    

6.1.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Vzhledem ke složitému postavení Arménie v regionu jsou bezpečnostní záruky 

ze strany Ruska její jedinou možností. Bezpečnostní garance pro Arménii jsou 

definovány ve Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci s Ruskem z roku 

1997. V dohodě se mluví o vzájemné pomoci v případě napadnutí jednoho ze států, 

ochraně arménských hranic před zeměmi, které nejsou členy SNS, a také o vzájemném 

respektování státních hranic a mírovém řešení sporů
298

. 

 V roce 1995 byla podepsána smlouva o pobytu ruských vojsk na území 

Arménie na následujících 25 let. Po uplynutí této doby byla v roce 2010 uzavřena nová 

dohoda, která zaručuje přítomnost ruských jednotek až do roku 2044. Smlouva sice 

Arménii nezaručuje, že ji Rusko pomůže v případě sporu s Ázerbájdžánem, ale 

přítomnost ruských vojsk na jejím území vidí jako odstrašující prvek pro 

Ázerbájdžánce
299

. 

Arménie se snaží zcela nepodlehnout ruskému vlivu a tak došlo v roce 2005 

k vytvoření Arménského individuálního plánu přátelství, který měl zemi více přiblížit 

standardům NATO. V současnosti se Arménii daří realizovat třetí dokument z tohoto 

individuálního plánu. Podle slov arménského prezidenta je země připravena dále 

rozvíjet spolupráci s NATO
300

.  
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Arménie má 71tisícovou armádu, což je vzhledem k jejímu počtu obyvatel 

poměrně hodně, zvlášť když si uvědomíme, že stejně velkou armádu má několik 

evropských zemí dohromady
301

.  

6.2 Ázerbájdžán 

Oproti Arménii je ruská politika vůči Ázerbájdžánu mnohem více rezervovaná a 

značně ovlivněná již několikrát zmiňovaným sporem o Náhorní Karabach. Nicméně 

Ázerbájdžán má v kavkazském regionu zcela zásadní postavení díky svým nalezištím 

ropy a zemního plynu
302

. 

Rozloha Ázerbájdžánu je 86 600 km
2
 a počet obyvatel k březnu 2013 byl 

9 235 500
303

. 

6.2.1 Politická dimenze 

Po svém vzniku deklarovala země jako svoji zahraničně-politickou prioritu 

rozvoj vztahů se Západem, především s NATO. To bylo také důvodem toho, že se 

Ázerbájdžán na rozdíl od Arménie nerozhodl ihned vstoupit do SNS. Až do roku 1993, 

kdy se rozhodl stát plným členem, měl jen status přidruženého člena
304

.  

Ázerbájdžán byl v roce 1997 jednou ze zakládajících zemí organizace GUAM, 

což ještě více komplikovalo vzájemné vztahy s Ruskem. Když navíc Ázerbájdžán 

prohlásil, že by na svém území uvítal zřízení americké základny, tak byl protiruský 

směr politiky naprosto zřetelný. Vzájemné vztahy se změnily až s nástupem Vladimíra 

Putina do funkce prezidenta RF, protože začía propagovat aktivní ruskou politiku vůči 

této zemi
305,306

.  

Ázerbájdžán nicméně stále směřuje ke spolupráci se Západem. V roce 1999 byla 

přijata Dohoda o partnerství a spolupráci, která vytváří rámec pro spolupráci s EU. Jako 

cíl vzájemné politické, ekonomické, sociální a kulturní spolupráce byl určen rozvoj 
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ázerbájdžánské demokracie a tržní ekonomiky. Spolupráce s EU se ještě více umocnila 

v roce 2004, když se Ázerbájdžán stal součástí Evropské politiky sousedství. O dva 

roky později následovalo vytvoření akčního plánu EU a Ázerbájdžánu, který stanovuje 

strategické cíle a opatření nezbytná pro jejich dosažení. V roce 2009 byla zahájena 

iniciativa EU s názvem Východní partnerství, která předpokládá prohloubení 

vzájemných vztahů a také uzavření asociační smlouvy. Jednání o této Asociační 

smlouvě začala v roce 2010. O vzájemnou spolupráci má zájem i samotná EU, protože 

Ázerbájdžán pro ni představuje alternativu ruské ropy a zemního plynu
307

.  

V roce 2013 na summitu Východního partnerství ve Vilniusu byla podepsána 

dohoda, která ulehčuje vízový styk s EU
308

.    

6.2.2 Ekonomická dimenze 

Rozpad SSSR znamenal pro zemi obrovský ekonomický propad. Země se 

potýkala s ekonomickou emigrací stejně jako sousední Arménie. Mírný nárůst 

ekonomiky můžeme sledovat až během let 2000 – 2006, kdy se zvýšilo HDP téměř 

čtyřikrát
309

. 

Hlavní těžiště vztahů s RF je na poli energetiky, protože na rozdíl od Arménie, 

má Ázerbájdžán významné zásoby zemního plynu a ropy. Po rozpadu SSSR si však 

země uvědomila, že nemá dostatečné prostředky k tomu, aby plně využila svůj 

potenciál, rozhodla se tedy otevřít ropný sektor pro zahraniční investory. V roce 1994 

byla uzavřena třicetiletá smlouva za účasti především amerických a britských firem, ale 

i ruské a turecké účasti. I přesto, že na smlouvě Rusko také participovalo, tak pro něj 

tato smlouva znamenala omezení jeho dominance v regionu. Mezi Ruskem a 

Ázerbájdžánem probíhal spor o právní status Kaspického moře, zda ho považovat za 

moře či jezero. Rusko prosazovalo variantu „jezero“, protože pokud by tomu tak bylo 

tak podléhá vodní plocha principu společného vlastnictví. Ázerbájdžán s dalšími nově 

vzniklými státy prosazoval „moře“, na základě kterého by byla vodní plocha rozdělena 

podle mořského práva do národních sektorů
310

. 
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Dohoda byla uzavřena v roce 2001, kdy Putin podepsal dokument o rozvoji 

obchodních a politických vztahů a o rozvoji spolupráce při těžbě ropy a zemního plynu 

v Kaspickém moři
311

.  

Ázerbájdžán je aktivním partnerem pro západní země. Ropovod BTC byl prvním 

projektem, který transportuje z oblasti Kaspického moře ropu bez využití ruské 

infrastruktury. Díky svým významným surovinovým nalezištím, mohl Ázerbájdžán po 

vyhlášení nezávislosti vystupovat suverénně ve vztazích s Ruskem i se Západem
312

. 

Ekonomika Ázerbájdžánu je nejsilnější v regionu a není překvapením, že její 

nejsilnějším odvětvím je ropný průmysl. HDP na hlavu činí 10 624 USD
313

. 

6.2.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Vztahy ve vojenské oblasti byly negativně ovlivněny již několikrát zmiňovaným 

sporem o Náhorní Karabach, ve kterém Rusko stálo více na straně Arménie
314

. 

Vojenská spolupráce mezi oběma zeměmi je tedy velmi slabá. Nicméně stejně 

jako další postsovětské státy, Ázerbájdžán stále využívá v armádě sovětské zbraně a je 

tak závislý na přístupu k technologiím a náhradním dílům současných ruských zbrojních 

závodů
315

. 

Ázerbájdžán uvádí, že prioritou zahraniční politiky je posilování spolupráce 

s NATO, ale o členství v Alianci neusiluje
316

. V současnosti začala země vytvářet 

společnou armádu s Tureckem. V tom vidí šanci jak vylepšit armádu a zvýšit vliv 

Ázerbájdžánu v regionu
317

. Ázerbájdžánská armáda má dnes asi 66 000 členů.  
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6.3 Gruzie 

Vztahy Ruska s Gruzií jsou nejkomplikovanější v celém regionu, protože Gruzie 

obviňuje Rusko z podpory separatistických oblastí Abcházie a Jižní Osetie
318

.  Na 

území kavkazského regionu je ale Gruzie strategicky nejdůležitějším státem, protože je 

spojnicí mezi dvěma jihokavkazskými státy, ale i mezi jižním a severním Kavkazem, 

čili také přímo s Ruskou federací
319

. 

Rozloha Gruzie je 69 tisíc km
2
 a počet obyvatel v roce 2012 byl 4 497 600

320
. 

6.3.1 Politická dimenze 

Politické vztahy jsou silně ovlivněny již zmiňovaným sporem s Jižní Osetii a 

Abcházií. Do SNS vstoupila Gruzie až v roce 1994 a to jen díky tomu, že ji k tomu 

donutily okolnosti týkající se konfliktu s Abcházií. Své členství ale ukončila v roce 

2008 jako reakci na válečný konflikt s Ruskem, který v té době probíhal
321

.  

V roce 2004 proběhla v zemi tzv. revoluce růží a jejím výsledkem bylo 

nastoupení Micheila Saakašviliho do funkce gruzínského prezidenta. Prioritou 

zahraniční politiky se stala gruzínská integrace do euroatlantických a evropských 

struktur, což znamená snahu o sblížení s NATO a EU, ale také se Spojenými státy nebo 

klíčovými evropskými zeměmi. K tomuto rozhodnutí napomohlo i samotné Rusko, 

které neustále kritizovalo Gruzii za nedostatečnou snahu v boji proti terorismu. Gruzie 

se tedy rozhodla zintenzivnit boj proti terorismu, ale jejím partnerem v tomto úsilí se 

pro ni staly Spojené státy americké. Rusko tedy svým tlakem docílilo naprosto 

opačného efektu než, o jaký usilovalo
322

. 

Protiruský směr v zahraniční politice země lze sledovat také v tom, že Gruzie 

patří mezi jeden ze zakládajících států organizace GUAM, v rámci které se snaží o 

zintenzivnění spolupráce.  

V roce 2012 proběhly v zemi parlamentní volby, ve kterých zvítězila koalice 

Gruzínský sen. Následně se objevily obavy, že se Gruzie vzdálí od své prozápadní 

politiky, protože nová koalice prohlásila, že se bude snažit o urovnání vtahů s Ruskem. 
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Nicméně i nově zvolená vláda deklarovala, že bude v nastaveném zahraničně-

politickém diskurzu pokračovat. To znamená, že bude usilovat o na členství v EU a 

NATO, ale současně také vést dialog s Ruskou federací. V říjnu 2013 se konaly 

prezidentské volby, ve kterých byl po deseti letech vystřídán Saakašvili. Novým 

prezidentem se stal kandidát současné vládnoucí koalice Giorgi Margvelašvili
323

. 

V současnosti jsou vztahy EU a Gruzie tvořeny na základě Smlouvy o 

partnerství a spolupráci. V listopadu 2013 byla na summitu ve Vilniusu parafována 

Asociační dohoda s EU a její konečný podpis se, stejně jako v případě Moldavska, 

plánuje na rok 2014
324

.  

6.3.2 Ekonomická dimenze 

Před rozpadem SSSR byla gruzínská ekonomika na velmi dobré úrovni, ale 

rozpadem SSSR vznikly obrovské ztráty. Důvodem k tomu byla především velká 

provázanost s jinými svazovými státy a také vnitřní politická nestabilita, která 

neumožnila přeorientovat se na jiné zahraniční investory. Gruzie je tedy závislá na 

ruské ekonomice. Svou závislost se snaží omezit zintenzivněním spolupráce s Tureckem 

a západními státy
325

. 

Mezi hlavní dovozce patří pochopitelně Rusko, které je následováno Tureckem a 

zeměmi EU. Svůj export se snaží diverzifikovat a tak se v roce 2005 stalo jejím hlavním 

exportním partnerem Turecko. Rusko se ocitlo až na druhém místě, následováno 

Ázerbájdžánem
326

.  

Špatné vztahy mezi Ruskem a Gruzií se projevily v roce 2006. Rusko uvalilo 

embargo na dovoz gruzínského vína a minerálních vod. Toto embargo trvalo až do 

letošního roku a jeho zrušení bylo výsledkem zvolení nové vlády v Gruzii v roce 2012. 

Nová vláda se snaží o urovnání vztahů s Ruskem a Rusko chce nové vládě ukázat svou 

vstřícnost
327

.  
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Po rozpadu Sovětského svazu bylo gruzínské hospodářství zcela závislé na 

ruských energetických dodávkách. Gruzie sama nedisponuje žádnými vlastními zdroji a 

tak přetrvává její závislost na sousedních dodavatelských státech, kterými je 

Ázerbájdžán a Rusko. Gruzie je však velmi významný stát pro tranzit do dalších zemí. 

Gruzie figuruje v projektu plynovodu BTE (Baku-Tbilisi-Erzurum), který byl otevřen 

v roce 2005 a proudí v něm plyn z Ázerbájdžánu do Turecka. Dále projekt BTC (Baku-

Tbilisi-Ceyhan), který byl otevřený v témže roce a v podstatě kopíruje trasu ropovodu 

BTE. Do budoucna se také počítá s gruzínskou účastí na projektu Nabucco a White 

Stream. Díky zapojení do BTE a BTC se Gruzii podařilo snížit svou energetickou 

závislost na Rusku
328

. 

Gazprom postupně zvyšoval svou cenu zemního plynu pro Gruzii. První zvýšení 

proběhlo v roce 2006, kdy byla cena stanovena na 110 USD za 1000 m
3
 a už o rok 

později se cena zdvojnásobila na 230 USD. V ceně ruského plynu pro Gruzii se 

pochopitelně odráží dlouhodobě špatné vzájemné vztahy
329

.  

Největší nedostatky má gruzínské hospodářství v sektoru zdravotnictví, sociální 

péče a zemědělství, na které se chce zaměřit nová vláda a zvýšit celkovou produktivitu 

práce. V současnosti je v zemi HDP na hlavu 5 902 USD
330

.  

6.3.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Rusko-gruzínské vztahy ve vojenské oblasti jsou asi nejvíce ze všech 

ovlivňované spory, které se týkají separatistické oblasti Jižní Osetie a Abcházie. Po 

rozpadu SSSR souhlasila Gruzie s přítomností mírových sil SNS na svém území. 

Mírové síly SNS měly za cíl udržet mír v Abcházii. To ale jasně označovalo míru 

politického vlivu Ruska v Gruzii, protože mírové síly SNS byly tvořeny převážně 

ruskými jednotkami. Rusko se pokoušelo své jednotky v Gruzii udržet a Gruzie se 

naopak snažila o jejich odchod. Tento spor byl dlouhou dobu klíčovým bodem vztahů 

mezi oběma zeměmi. Postupně začalo docházet ke stahování ruských jednotek, i když 

Rusko se pokoušelo tento proces, co nejvíce protahovat. Nakonec došlo k dohodě a 

Rusko přislíbilo, že do roku 2008 vyklidí všechny své základny v Gruzii
331

. Tuto 
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dohodu, ale Rusko i přes mnohé naléhání nedodrželo a některé jeho jednotky jsou stále 

na území Gruzie. 

Další problematický bod vzájemných vztahů je spor týkající se ostrahy státních 

hranic, který je propojen s rusko-čečenským konfliktem. Rusko tvrdí, že Gruzie 

nedostatečně střeží své hranice s Čečenskem. Přičemž se Rusko snaží o to, aby byl 

konflikt v Čečensku začleněn do mezinárodního boje proti terorismu
332

. 

V roce 2008 proběhla válka v Gruzii. Gruzie bojovala proti abchazským 

jednotkám, které měly podporu Ruska (tomuto konfliktu jsem se již podrobněji 

věnovala ve 2. kapitole). 

Gruzie se snaží o zapojení do západních struktur a je jedním z nejaktivnějších 

členů NATO Partnerství pro mír. Od roku 2004 se pracuje na Akčním plánu pro Gruzii. 

Po válce v roce 2008 se spolupráce Gruzie a NATO stala ještě více intenzivní
333

. 

Gruzie plánuje modernizaci své armády, v čemž přislíbily pomoc Spojené státy 

americké. Na rok 2013 byla schválena velikost gruzínské armády 37 000 osob
334

.  

7. Vztah Ruské federace se zeměmi Střední Asie 

Do zemí Střední Asie řadíme Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, 

Tádžikistán a Kyrgyzstán. Tato oblast se stala po rozpadu SSSR zónou, ve které se 

prolínají geopolitické zájmy Ruské federace, Spojených států amerických a Číny. Pro 

USA je region cenný z hlediska afghánského válečného úsilí. Pro Rusko se jedná o 

oblast, ve které chce vyvíjet svůj politický vliv a pro Čínu je oblast důležitá převážně 

z energetického hlediska
335

.  

V oblasti se dnes nejvíce projevuje soupeření Číny a Ruské federace. Obě země 

se byly sice v roce 2001 spojenci v rámci boje proti terorismu, čímž bylo jejich 

soupeření zmírněno. Jejich vztahy se také zlepšily díky americké přítomnosti ve Střední 

Asii
336

. 
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Současná rivalita RF a Číny se začala plně projevovat po americkém útoku na 

Afghánistán a po válce v Iráku, protože v tomto období došlo ke zvýšení ceny ropy. 

Čína z tohoto důvodu zvýšila svůj zájem o Střední Asii, která jí muže zajistit dodávky 

surovin bez závislosti na dalších zprostředkovatelích. Čína tak zahájila rozsáhlé 

investice v oblasti těžby energetických surovin, hlavně v Kazachstánu a 

Turkmenistánu
337

.   

Pro Rusko je tato oblast vnímána jako významná sféra vlivu, i když přístup 

k jednotlivým zemím je odlišný. Stejně tak se liší i ochota samotných republik 

s Ruskem spolupracovat
338

. 

7.1 Kazachstán 

Kazachstán je svou rozlohou 2 724 900 km
2
 a počtem obyvatel 17 053 000 

největší zemí Střední Asie a zaujímá strategickou pozici mezi Ruskem, Čínou a také 

nově vzniklými nezávislými státy bývalého Sovětského svazu
339

. Vztahy 

s Kazachstánem patří k prioritám ruské politiky vůči zemím bývalého Sovětského svazu 

a to především, protože Kazachstán umožňuje přístup ruského vlivu do ostatních zemí 

Střední Asie. Kazachstán také disponuje velkými zásobami ropy a zemního plynu a 

nachází se v něm největší ruská komunita ze všech zemí SNS
340

. 

7.1.1 Politická dimenze vztahů 

Ze strany Ruska nebyla po rozpadu SSSR věnována Kazachstánu tak velká 

pozornost, jakou by si nový prezident Nursultan Nazarbajev představoval. Nazarbajev 

tedy napsal nótu svému ruskému protějšku Jelcinovi, ve které se vyjádřil, že má 

Kazachstán zájem o harmonické a přátelské vzájemné vztahy. Rusko snahu přivítalo a 

tak následovala série bilaterálních dohod, které měly zajistit harmonickou spolupráci
341

. 

V polovině 90. let byly rusko-kazašské vztahy poznamenány otázkou ruského 

nájmu kosmodromu Bajkonur a demarkace společných hranic. V roce 1997 proběhlo 
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několik složitých jednání a většina sporných otázek byla vyřešena, i když například 

otázka ropných polí stále ovlivňovala intenzitu vzájemných vztahů
342

. 

 Poté, co se stal ruským prezidentem Vladimír Putin, se Rusko začalo mnohem 

více zasazovat o posílení svého vlivu v Kazachstánu, protože se pro něj stal klíčovým 

aktérem pro vyvážení vlivu USA v oblasti Střední Asie
343

.  

  Vztahy Ruska a Kazachstánu jsou na velmi vysoké úrovni a o jejich 

prohlubování stojí obě strany. Důkazem toho je vytvoření Celní unie Rusko – 

Kazachstán – Bělorusko, kterému jsem se již věnovala v předchozích částech své práce.  

Skutečnost, že jsou vzájemné rusko-kazašské vztahy na tak dobré úrovni, byla a 

stále je, umožněna díky velmi dobrým osobním vztahům Nursultana Nazarbajeva s 

Vladimírem Putinem a následně Dmitrijem Medveděvem
344

. Kazachstán je zemí s velmi 

silným centralizovaným prezidentským systémem, a tak jsou dobré vztahy prezidenta 

s Ruskem rozhodující i při posuzování zahraničněpolitické orientace země. 

I přes svou hlavní orientaci na spolupráci s Ruskou federací udržuje Kazachstán 

dobré vztahy také s Evropskou unií. V roce 1995 uzavřel Dohodu o partnerství a 

spolupráci. V této dohodě najdeme základní principy kooperace mezi Kazachstánem a 

EU. Od roku 2011 probíhá příprava nové verze této dohody
345

. 

7.1.2 Ekonomická dimenze 

Po roce 2000, kdy se podařilo Rusku stabilizovat svou ekonomiku, se tento efekt 

přenesl i na ekonomiky ostatních států SNS, včetně Střední Asie. Kazašská ekonomika 

během let 2000 až 2005 rostla průměrně o 10 procent
346

. Pro kazachstánský export i 

import je hlavním partnerem Rusko. Po rozpadu SSSR se objevila idea vytvoření 

hospodářské unie. V roce 1999 byla podepsána Dohoda o Celní unii a Jednotném 

hospodářském prostoru mezi Běloruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Ruskou 

federací a Tádžikistánem. Hlavním propagátorem těchto integračních snah byl právě 

kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Ale i přes jeho snahu se v oblasti otevírání 

vzájemných trhů dlouho nic podstatného neodehrávalo. Integrace se později přesunula 
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pod agendu Celní unie a týkala se tak pouze tří zúčastněných států (Ruska, Běloruska a 

Kazachstánu), i když podle slov Vladimíra Putina jsou další členové vítání. Pro Rusko i 

Kazachstán je ekonomická integrace v prostoru Střední Asie výhodná, protože jejich 

ekonomiky jsou vyspělejší a tak mohou z takové spolupráce mnoho vytěžit
347

. Celní 

unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu začala fungovat v roce 2010 a od té doby se 

pracuje na prohloubení spolupráce. 

Příjmy kazašského hospodářství jsou závislé na exportu energetických surovin, 

k čemuž jsou pro zemi nezbytné ruské produktovody. Země se po rozpadu SSSR 

pokoušela o snížení své závislosti v energetickém sektoru na Rusku a oslovila západní 

investory. Příkladem této snahy byla dohoda s americkou ropnou společností Chevron 

z roku 1993 týkající se těžby na kazachstánském poli Tengiz. V roce 2001 se ale Rusku 

podařilo prosadit své zájmy v oblasti kazachstánské energetiky a byl otevřen ropovod 

spojující toto pole s ruským přístavem Novorossijsk. Tento projekt se stal největším 

projektem v oblasti Kaspického moře a znamená pro Kazachstán zvýšení jeho závislosti 

na ruských produktovodech
348

. 

Dalším významným ropným polem v Kazachstánu je Kašagan. Rusové 

prosazovali variantu, aby se ropovod z tohoto pole napojil na výše zmiňovaný projekt 

Tengiz-Novorossijsk, ale kazašská vláda se dohodla se západními ropnými 

společnostmi na 40 letém kontraktu. Díky tomuto rozhodnutí se Kazachstánu podařilo 

zmírnit závislost na Rusku, protože pokud by byl prosazen ruský návrh, tak by 

kazachstánská závislost byla už zcela nezpochybnitelná. Kazachstán se také zapojil do 

projektu BTC, i když zpočátku s podpisem váhal, protože měl obavy, že to může omezit 

jeho šance stát se v budoucnu zajímavým partnerem pro Čínu. Tyto obavy však byly 

zbytečné, protože v roce 2006 otevřel Kazachstán přímý ropovod do Číny
349

. 

Západní velmoci vidí v Kazachstánu možnost zajištění pravidelných 

„neruských“ dodávek ropy, takže by se dalo očekávat, že dojde k vybudování nových 

„neruských“ tras, kterými by na Západ ropa proudila. Tuto možnost by uvítal i 

Kazachstán, protože by poté nebyl zcela závislý na ruských transportních kapacitách
350

. 

Nicméně zatím žádné nové trasy vedoucí na Západ nevznikly. Pro Kazachstán je tedy 

hlavní možností exportu mimo ruské trasy ropovod vedoucí do Číny, který byl v roce 
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2009 dokončen a je plánováno postupné zvyšování jeho kapacity
351

. V rámci již 

zmiňované čínské snahy prosazovat své zájmy v oblasti, se Čína podílí na energetickém 

sektoru Kazachstánu velmi aktivně. Stala se vlastníkem největšího producenta ropy 

v zemi a podílí se také na těžbě ropy již zmiňovaného kazašského naleziště Kašagan, 

které je považováno za největší v zemi
352

. 

Oproti jiným postsovětským zemím je kazachstánská ekonomika v dobrém stavu 

a současné HDP na hlavu je 13 917 USD
353

. 

7.1.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

V roce 1992 byla mezi Kazachstánem a Ruskem podepsána Smlouva o 

přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, která v případě napadení jedné ze zemí 

zaručuje pomoc ze strany té druhé. Ve stejném roce došlo také k podpisu tzv. 

Taškentské smlouvy, která zahrnovala politicko-vojenskou spolupráci
354

. Počáteční 

úspěchy na poli vojenské spolupráce, ale později zeslábly a Kazachstán odmítl některé 

ruské snahy vytvořit vojenské základny na jeho území. Vzájemné vztahy negativně 

ovlivňovala otázka odstranění bývalých sovětských zbraní
355

. Kazachstán se nakonec 

v roce 1994 rozhodl přistoupit ke smlouvě NPT a Spojené státy americké mu poskytly 

finanční pomoc na demontáž raketových sil. Poslední sovětské zbraně tak opustily 

kazašské základny v roce 1995
356

. 

Rusko se snažilo o zachování alespoň části sovětských vojenských zařízení 

v zemi. V roce 1994 byla uzavřena smlouva o ruském pronájmu kosmodromu Bajkonur, 

která byla v roce 2000 prodloužena až do roku 2050
357

. Kazachstán si díky svému 

nerostnému bohatství může dovolit nezávislejší zahraniční politiku a tak v roce 2008 

podepsal vojenskou dohodu se Spojenými státy. USA se v této dohodě zavázalo, že 

pomůže přiblížit kazachstánskou armádu a vojenskou techniku na úroveň standardů 
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NATO. To vyžaduje vysokou úroveň vojenské spolupráce a také řadu vojenských 

reforem
358

.  

V roce 2010 byla doplněna původní smlouva z roku 2001, která dovoluje USA 

vést přepravní trasy do Afghánistánu přes území Kazachstánu. Doplněním v roce 2008 

Kazachstán souhlasil také s leteckou přepravou vojenských dodávek do Afghánistánu 

přes svoje území
359

.  

Kazachstán se tedy nebrání úzké spolupráci se Západem, ale zároveň pokračuje 

v prohlubování svých vztahů s Ruskem. Příkladem této kazašské multivektorové 

politiky bylo v roce 2013 vytvoření nového plánu spolupráce s USA, který platí do roku 

2017
360

. A zároveň ve stejném roce uzavření Smlouvy o založení jednotného 

protileteckého obranného systému s Ruskem
361

. Kazachstán také ratifikoval Dohodu 

mezi vládou Kazachstánu a RF o vývoji v oblasti vojensko-technické spolupráce 

v zájmu ozbrojených sil Republiky Kazachstán a RF. Cílem této dohody je zajištění 

vojensko-technické spolupráce, ale také zvýšení kvality vojenského vybavení a 

provádění výzkumných prací na vytvoření nových typů zbraní
362

. 

Země si díky své ekonomické situaci může dovolit investovat do modernizace 

armády. Kazachstánskou armádu v současnosti tvoří asi 49 000 osob
363

.   

7.2 Uzbekistán 

Uzbekistán je díky své rozloze 447 400 km2 a počtu obyvatel 29 559 100 silným 

regionálním hráčem
364

. Vnitřní i vnější politika tohoto státu je pod kontrolou prezidenta 
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Karimova, v jehož rukou je v podstatě centralizovaná veškerá moc ve státě. Karimov je 

ve funkci od doby, kdy Uzbekistán získal nezávislost a od té doby se také snaží vytvořit 

ze země lídra v regionu Střední Asie
365

. Prezident má velmi rozsáhlé pravomoci včetně 

zákonodárné iniciativy. V podstatě všechny zákony, které byly v poslední době 

schváleny, vznikly právě z iniciativy prezidenta. V zemi panuje velmi tvrdý 

autoritativní režim v rámci, kterého dochází k porušování lidských práv a prezident 

Karimov je považován za jednoho z nejhorších diktátorů současnosti
366

. 

V Uzbekistánu se nachází poměrně početná ruská menšina, která tvoří 

významnou část uzbecké inteligence a vysoce kvalifikovaných odborníků. 

7.2.1 Politická dimenze 

Po rozpadu SSSR se stala hlavním bodem jednání mezi RF a Uzbekistánem tzv. 

ruská otázka. V letech 1989 – 1992 bylo totiž z Uzbekistánu do RF vystěhováno asi 143 

400 osob, což znamenalo největší počet migrantů v celé Střední Asii
367

. V roce 1993 

pak musela uzbecká vláda čelit otázce dvojího občanství, které by pro něj bylo velmi 

nepříjemné. Pokud by totiž skutečně ke vzniku dvojího občanství došlo, aniž by se 

osoby vlastnící jak uzbecký tak ruský pas vystěhovali z území Uzbekistánu, tak by to 

znamenalo přímé ohrožení pro existenci Uzbekistánu jako suverénního států. K vyřešení 

situace došlo v roce 1993, kdy Uzbekistán deklaroval, že život etnických Rusů žijících 

na jeho území není nijak ohrožen. Tyto garance znamenaly pro Rusko, že nemají nadále 

důvod snažit se o zavedení dvojího občanství
368,369

.  

Uzbecký prezident Karimov se snažil obhájit pozici silného hráče v regionu a tak 

kritizoval ruské snahy o mocenský průnik do Střední Asie. Sám Karimov se snažil vést 

zahraniční politiku nezávislou na Rusku. V roce 1999 se dokonce rozhodl vystoupit 
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z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti a naopak vstoupit do organizace 

GUAM
370

. Tento krok byl z ruské strany značně kritizován a Rusku se nakonec díky 

diplomatickému nátlaku podařilo docílit toho, že Uzbekistán v roce 2005 z organizace 

vystoupil
371

 a opět se stal členem Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti
372

. 

Členem však nebyl dlouho, protože v roce 2012 se opět rozhodl z Organizace smlouvy 

o kolektivní bezpečnosti vystoupit
373

.  

Uzbekistán také v roce 1999 uzavřel Dohodu o partnerství a spolupráci 

s Evropskou unií, jejímž předmětem byla podpora nezávislosti a suverenity 

Uzbekistánu, politického dialogu mezi oběma stranami a spolupráce v ekonomické, 

technologické a sociální oblasti.  

 7.2.2 Ekonomická dimenze 

Stejně jako i ostatní země bývalého SSSR zastihly Uzbekistán po rozpadu 

Sovětského svazu ekonomické problémy způsobené ztrátou dosavadních odbytišť pro 

své výrobky. Pro Uzbekistán je hlavním vývozním artiklem bavlna. V důsledku velkého 

rozšíření bavlníkových plantáží na úkor jiných zemědělských ploch nebyl od 70. let 20. 

století schopen pokrýt svou základní spotřebu potravin a dodnes dováží velké množství 

plodin
374

. 

  Hospodářství v Uzbekistánu je také ovlivňováno nedostatkem vody. Aralské 

jezero pomalu vysychá a okolo jezera navíc dochází k salinizaci, jejímž následkem je 

půda nepoužitelná pro zemědělství. To je pro zemi, ve které lze pro zemědělství využít 

jen 10 procent z celkového území, velkým nebezpečím. Ekonomická provázanost mezi 

Ruskem a Uzbekistánem je velká. Rusko nakupuje od Uzbekistánu převážné množství 

jeho produkce bavlny, čímž získává kontrolu nad hospodářstvím v zemi. Nicméně pro 
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jiné obory jako je těžba zlata, automobilový průmysl nebo těžba ropy a zemního plynu, 

upřednostňuje Uzbekistán spolupráci s investory ze Západu, Japonska, Turecka nebo 

Jižní Koreji
375

. 

V roce 2001 se stal Uzbekistán členem Šanghajské organizace spolupráce a 

v roce 2005 uzavřel několik dohod s Ruskem týkajících se spolupráce v dopravním 

průmyslu
376

.  

Pro hospodářství země je velmi důležitý energetický průmysl. V Uzbekistánu se 

sice nenachází tak významná naleziště ropy jako v Kazachstánu nebo plynu jako 

v Turkmenistánu, ale i tak jsou jeho zásoby velice významné. Problémem však je, že 

existuje velký rozdíl mezi prokázanými a odhadovanými zásobami, protože poté, co 

získal Uzbekistán nezávislost, tak byly věnovány do oblasti energetického průmyslu jen 

malé investice a nebyla věnována dostatečná pozornost průzkumným vrtům ani hledání 

nových ropných a plynových polí
377

. 

Uzbekistánský energetický průmysl je závislý na ruských produktovodech, 

protože díky jeho izolované pozici nemůže exportovat svoje energetické suroviny přímo 

na světové trhy
378

. Naopak Rusko potřebuje Uzbekistán pro transport plynu, který koupí 

od Turkmenistánu, na Západ. Díky čemuž může Uzbekistán profitovat z tranzitních 

poplatků
379

. 

Uzbekistán si je, ale velmi dobře vědom své vysoké závislosti na Ruské federaci 

a tak se snaží o diverzifikaci svých exportních tras, i když ne příliš úspěšně. Jako 

příklad může posloužit dohoda s britskou společností Trinity Energy, jejímž cílem bylo 

rozvinutí těžby ropy a plynu v centrálním Uzbekistánu během následujících 25 let. 

V roce 2005 však Uzbekistán prohlásil, že Britové neplní podmínky smlouvy a dohodu 

vypověděl.  

Pozitivnější výsledky přinesla spolupráce s Čínou, která se stejně jako i 

v ostatních zemích Střední Asie pokouší i v Uzbekistánu upevnit své postavení 

v energetickém sektoru. Čína tak uzavřela s Uzbekistánem několik dohod, na základě 

kterých investovala do renovace některých uzbeckých ropných polí. Spolupráce obou 

zemí se velmi dobře vyvíjí. Od roku 2009 zahájil provoz ropovod, ve kterém proudí 
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turkmenistánský plyn do Číny přes Uzbekistán a Kazachstán. Byla také postavena 

uzbecká větev Středoasijsko-čínského plynovodu. Spolupráce Uzbekistánu s Čínou se 

stále prohlubuje a v současnosti se obě země dohodly na vybudování další větve již 

zmiňovaného Středoasijsko-čínského plynovodu, díky které dodá Uzbekistán do Číny o 

25 miliard m
3
 více zemního plynu. Plynovod by měl být v provozu od roku 2015

380
. 

Současná míra HDP na hlavu je 3 591 USD
381

  a do budoucna se předpokládá 

jeho zvyšování díky dobré surovinové základně v zemi, dostupné pracovní síle a také 

přílivu zahraničních investic.  

7.2.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Díky silným zahraničněpolitickým ambicím prezidenta Karimova, Uzbekistán 

často v minulosti nesouhlasil s představami Ruska o mocenském uspořádání v regionu 

Střední Asie. Pozitivním signálem vzájemných vztahů obou zemí ve vojenské oblasti 

byl v roce 1995 podpis Protokolu o vojenské spolupráci, který mimo jiné obsahoval 

dohodu o založení Vysoké vojenské letecké školy uzbecké armády
382,383

. 

Ještě před útokem na Spojené státy americké v roce 2001 existovala 

v Uzbekistánu hrozba islámského extremismu, která ohrožovala stabilitu celého 

regionu. V roce 1999 explodovala v hlavním městě Uzbekistánu nálož, která zabila 

několik lidí a i samotný prezident Karimov byl zraněn. Odpovědí Uzbekistánu na tento 

útok bylo uzavření hranice s Tádžikistánem, protože ho obviňoval z účasti na tomto 

útoku. Útoky pokračovaly ještě téhož roku, když islámští radikálové zaútočili na oblast 

Fergánského údolí, které se nachází poblíž hranic s Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Po 

tomto útoku vyhlásil Uzbekistán válku proti islámskému extremismu, ve které požádal o 

pomoc Rusko. Následovalo upevnění spolupráce mezi Ruskem a Uzbekistánem 

v oblasti obrany a vojenské kooperace. Ve válce proti islámskému extrémismu navíc 

poskytly pomoc i další státy, včetně USA. Po útocích 11. září 2001 zahájili Spojené 

státy americké vojenský útok na Afghánistán a Uzbekistán vyhověl jejich požadavku na 

zřízení americké vojenské základny na svém území. Uzbekistánu se tak podařilo zapojit 
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do boje proti islámskému terorismu jak Spojené státy americké, tak i Rusko, díky čemuž 

nedošlo k oddálení od vedené proruské zahraniční politiky. Tento směr nepoznamenal 

ani souhlas Uzbekistánu s americkým útokem na Irák, se kterým Rusko nesouhlasilo
384

. 

Uzbekistánu se tak nějakou dobu dařilo hrát tzv. na obě strany. Tato politika, ale není 

dlouhodobě realizovatelná, a tak se Karimov v roce 2004 jednoznačně přiklonil na 

stranu Ruska. Ruský prezident tehdy prohlásil, že navzdory často protichůdným 

názorům v minulosti, se podařilo dosáhnout spolupráce na poli mezinárodní politiky. 

Potvrzení proruského směru následovalo hned o rok později v souvislosti s protesty 

proti vládě prezidenta Karimova, kterým jsem se věnovala výše. Došlo k podpisu 

Dohody o spojeneckých vztazích mezi Ruskem a Uzbekistánem, kterou označil 

prezident Karimov za upevnění pozice Ruska ve Střední Asii a také za spolehlivou 

garanci míru a stability v regionu
385

. 

K obratu došlo v roce 2012, kdy došlo k již zmiňovanému odstoupení 

Uzbekistánu z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Důvodem k jeho 

rozhodnutí byla dohoda s USA na výstavbě jejich nové vojenské základny na 

strategickém pomezí Turkmenistánu, Tádžikistánu a Afghánistánu, která bude na 

„dostřel“ od Iráku. Uzbekistán totiž nesouhlasil s postojem Organizace smlouvy o 

kolektivní bezpečnosti právě vůči Iráku
386

.  

V roce 2013 oznámil Uzbekistán, že plánuje v nejbližší době přeorganizovat 

svojí armádu na standardy NATO a také, že se stane hlavním partnerem USA v regionu 

Střední Asie
387

. Současná síla uzbecké armády je 68 000 osob, což z ní dělá nejsilnější 

armádu v regionu Střední Asie
388

. 
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7.3 Turkmenistán 

Turkmenistán je díky své rozloze 488 100 km
2
 a počtu obyvatel 5 105 300 

druhou největší zemí Střední Asie
389

. Vývoj v tomto státě byl až do roku 2006 spojen 

s postavou Saparmurata Nijazova známého pod pojmem Turkmenbaša, který po získání 

nezávislosti nastavil v zemi režim, ve kterém fungovala naprostá kontrola médii i 

politických stran a docházelo k porušování lidských práv
390

. 

Mírná změna nastala až v roce 2007, kdy byl zvolen nový prezident Gurbanguli 

Berdymuhammedov. Ten vyhlásil politiku otevřených dveří a Turkmenistán se tak po 

dlouhých letech v otázce energetické politiky alespoň částečně otevřel zahraničním 

investorům
391

. 

7.3.1 Politická dimenze 

Po získání nezávislosti se moci v zemi ujal Nijazov, který tvrdil, že se chce 

vyhnout mocenským tlakům jak USA, tak i Ruska. Označoval Turkmenistán jako 

neutrální zemi, i když spíše než o neutralitu se jednalo o izolaci Turkmenistánu. 

Neutralita byla oficiálně vyhlášena v roce 1993 a o dva roky později uznána Valným 

shromážděním OSN. Vzájemným vztahům s Ruskem příliš nepřispělo rozhodnutí z 

roku 1999, kdy se Turkmenistán rozhodl zavést jako jediný stát SNS vízovou povinnost 

pro ostatní občany bývalého Sovětského svazu a stejnou vízovou povinnost měli i 

občané Turkmenistánu. Naopak v otázce ruské menšiny nejprve Turkmenistán, jako 

jediný stát, vyhověl požadavkům Ruska na zavedení dvojího občanství. Smlouva o 

dvojím občanství byla podepsána v roce 1993 a podle sčítání obyvatelstva v roce 1995 

se na území Turkmenistánu nacházelo 7 procent Rusů. Jejich počet však klesal, protože 

se většinou jednalo o specialisty v různých oborech a ti odcházeli do zahraničí hledat 

lepší pracovní podmínky. Turkmenistán navíc v této době přešel na tzv. turkmenizaci
392

, 

jejíž důsledkem bylo v roce 2003 zrušení institutu dvojího občanství, a také snaha 

vytlačit všechny Rusy z Turkmenistánu
393

. 
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V roce 2006 zemřel prezident Nijazov, ale situace v zemi se ani po jeho smrti 

příliš nezměnila. Novým prezidentem byl v roce 2007 zvolen Gurbanguli 

Berdymuhammedov
394

. V zemi byla vydána nová ústava, která odstranila kult osobnosti 

prvního prezidenta, ale zároveň zavedla novou ideologii tzv. Velkého obrození. 

Prezident zůstal ústřední postavou, ale nedisponoval tak silným kultem osobnosti jako 

jeho předchůdce. Nicméně prvky autoritářského režimu v ústavě stále zůstávají, 

například prezident má právo vydávat zákonné dekrety bez schválení Medžlisem a je 

také vynecháno klasické omezení prezidenta na dvě funkční období, takže může být 

volen v podstatě doživotně
395

. 

Zatím poslední volby se v zemi uskutečnily v roce 2012 a svůj post opět obhájil 

prezident Gurbanguli Berdymuhammedov. Ve volbách získal 97 procent všech hlasů
396

.  

7.3.2 Ekonomická dimenze 

V souladu s konceptem trvalé neutrality, kterou vedl prezident Nijazov, byla 

země uzavřena zahraničním investorům. Nejvýznamnějším obchodním partnerem je 

Rusko, ale vzhledem k uzavřenosti země se oficiální statistiky turkmenské vlády často 

rozcházejí s odhady jiných světových ekonomů. Lze ale konstatovat, že rusko-

turkmenské vztahy jsou založeny především na energetice. Ostatní hospodářská 

spolupráce je sice pro Turkmenistán významná, ale z pohledu ruského zahraničního 

obchodu nezaujímá důležitou pozici
397

. 

Turkmenistán má obrovské zásoby zemního plynu a získáním nezávislosti se stal 

konkurentem Ruska na trhu se zemním plynem. Tomuto konkurenčnímu boji, však 

nebyl Turkmenistán z důvodu nedostatku finančních prostředků schopen obstát. Stal se 

tak závislým na ruských transportních trasách. Turkmenistán si byl své závislost vědom 

a pokoušel se diverzifikovat svůj trh se zemním plynem. Zájemců o spolupráci bylo 

několik – Irán, Pákistán, Turecko, Indie, Čína, ale i západní Evropa a USA. Začalo se 

jednat o možnosti vybudovat nové trasy pro turkmenský plyn. Pozice Ruska však 

nebyla nijak omezena, protože Turkmenistán si byl dobře vědom, že zatím neexistuje 
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jiná možnost, jak dostat plyn do Evropy než přes Rusko. V roce 1995 tedy došlo 

k uzavření dohody s RF o exportu zemního plynu v regionu Kaspického moře, který 

měl zajišťovat ruský Gazprom. V roce 2003 byla podepsána další smlouva o účinnosti 

do roku 2004, na jejímž základě se stal Gazprom exkluzivním nákupcem turkmenského 

plynu vyváženého na sever. Platnost smlouvy byla stanovena na následujících 25 let, 

což je jasný důkaz zájmu o vzájemnou spolupráci
398,399

. 

Ve snaze vybudovat plynovod, který nepovede přes Rusko, se Turkmenistán 

obrátil na Írán a také na své další sousedy. V roce 1997 byl tak otevřen plynovod 

z Turkmenistánu do Íránu. Velké naděje byly vkládány také do projektu Turkmenistán-

Afghánistán-Pákistán, ale projekt byl ze strany USA v roce 1998 pozastaven z důvodu 

politické nestability v Afghánistánu. Turkmenistán se snažil o obnovení projektu, ale 

dokud nebude Afghánistán politicky stabilní tak není možné ho realizovat
400

. 

K obratu v turkmenské energetické politice došlo po incidentu na plynovodu 

Střední Asie – Centrum v roce 2009, kdy v důsledku havárie byly přerušeny dodávky 

turkmenského plynu do Ruska. Turkmenistán obviňuje z havárie Rusko, které údajně 

nemělo zájem na cenově nevýhodných dodávkách z Turkmenistánu. Rusko naopak 

označuje za viníka Turkmenistán, který podle něj špatně udržoval plynovod
401

. 

Dodávky plynu byly obnoveny ještě téhož roku, ale už v mnohem menším objemu než 

tomu bylo předtím. Navíc se nedá do budoucna očekávat jejich zvýšení, protože zájem o 

plyn v Evropě klesá a Rusko nakupuje turkmenský plyn za poměrně vysokou cenu. 

Současná výše odběru turkmenského plynu slouží tedy spíše jen k udržení 

plynárenských kontaktů obou států a zabránění Turkmenistánu, aby se zcela 

přeorientoval na jiné trhy
402

. 

Díky této události tedy došlo k přeměně turkmenské energetické strategie. Stejně 

jako v Kazachstánu se i zde projevila čínská snaha o zvyšování svého vlivu v oblasti a 

byl vybudován nový plynovod vedoucí z Turkmenistánu do Číny. Dalším novým 

projektem byla výstavba plynovodu z jižního Turkmenistánu do severovýchodního 

Iráku. Turkmenistán zahájil diplomatická jednání ohledně stavby dalších nových 

plynovodů, z nichž jsou hlavní dva projekty. První plynovod by vedl směrem na Balkán 
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a dále pokračoval na západ. Druhý plynovod by byl vedený jižním směrem do 

Afghánistánu a dále do jižní Asie. V roce 2010 byla skutečně podepsána dohoda mezi 

zástupci Afghánistánu, Pákistánu a Indie o vybudování plynovodu TAPI. Názory na 

tento plynovod se však liší a jeho realizace bude hlavně záležet na politické situaci 

v Afghánistánu
403

. 

Uzbecká ekonomika vykazuje pozitivní výsledky a v posledních letech roste 

HDP průměrně o 10 procent ročně. V současnosti činí HDP na hlavu 10 583 USD
404

 a i 

přes mnohé nedostatky uzavřené turkmenské ekonomiky, se dá do budoucna díky 

diverzifikaci exportních tras, a také vysokým zahraničním devízovým rezervám 

očekávat jeho zvyšování
405

.  

7.3.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Vztahy Turkmenistánu a Ruska byly pochopitelně ovlivněny sovětskou 

minulostí. V době SSSR bylo území Turkmenistánu považováno za strategicky důležité, 

protože hraničí s Íránem a Afghánistánem. Z tohoto důvodu tu byla umístěná početná 

sovětská vojska, která po pádu SSSR zemi opustila. Turkmenistán tak musel čelit 

hrozbě, že se nedokáže ubránit případné agresi sousedních států. Jediným garantem 

bezpečnosti se tak pro Turkmenistán stalo Rusko. Turkmenská bezpečnostní politika, 

však nebyla založena jen na bilaterálních vztazích s Ruskem, protože zároveň začala 

země prosazovat již zmiňovanou politiku neutrality. S tou bylo také spojené pravidlo o 

neúčasti ve vojensko-politických aliancích. V roce 1992 RF a Turkmenistán uzavřely 

Rámcovou dohodu o přátelství a spolupráci, na jejímž základě vznikla turkmenská 

armáda, ve které sloužilo asi 2000 ruských vojáků. Dále se stalo Rusko hlavním 

dodavatelem vojenského materiálu a zbraní a kontrolovalo turkmenské vzdušné síly i 

vzdušnou obranu. V roce 1993 došlo k dohodě týkající se společné ochrany státních 

hranic. Ruská vojska střežila hranici do roku 1999, kdy se na uzbeckou žádost stáhla a 

v roce 2000 je vystřídala turkmenská armáda
406

.  
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V souladu se snahou Turkmenistánu vystupovat jako neutrální země, si financuje 

veškeré výdaje na obranu ze svých zdrojů. Faktem, ale zůstává, že neutralita je spíše 

relevantní pojem, protože ve vojenské oblasti je téměř zcela závislý na Rusku. Tento 

fakt se nezměnil ani po událostech z 11. září 2001, kdy Nijazov vyhověl americké 

žádosti o pomoc v boji proti Talibánu. Přes území Turkmenistánu sice vedly významné 

transporty humanitární pomoci pro afghánské obyvatele, ale k prolomení celkové 

izolace země nedošlo a o úzké turkmensko-americké spolupráci nelze mluvit
407

. 

V roce 1994 se Turkmenistán připojil k programu NATO Partnerství pro mír, ale 

vzhledem ke své neutralitě nenabízí žádné ozbrojené jednotky ani svou infrastrukturu 

pro použití v rámci operací NATO
408

. Vzhledem k uzavřenosti Turkmenistánu nejsou 

data o jeho současné armádě přesně zjistitelná, ale uvádí se, že síla turkmenské armády 

je asi 22 000 osob, i když některé zdroje také uvádí 26 000 osob
409

. 

7.4 Kyrgyzstán 

Kyrgyzstán je z geopolitického hlediska nepříliš důležitou zemí a nemá 

předpoklady k získání reálného vlivu v regionu. Země je velmi řídce osídlena. Při její 

rozloze 199 814 km
2
 je počet obyvatel jen 5 507 000. Etnické složení je velmi 

nehomogenní, protože jen 67 procent obyvatel tvoří Kyrgyzové, dále je v zemi velké 

procento Uzbeků (14,2%) a Rusů (10,3%)
410

. V otázce zahraniční politiky je 

Kyrgyzstán velmi silně orientován na spolupráci s Ruskou federací
411

. 

7.4.1 Politická dimenze 

Po získání nezávislosti se k moci dostal Askar Akajev, který provedl mnohé 

demokratické reformy a země byla považována za nejvíce demokratickou v regionu. 

Tato politika, ale nevydržela dlouho a Akajevova vláda se postupně změnila v 

autoritativní režim. Z počátku existovala snaha udržovat v zahraniční politice neutrální 

postoj, ale brzy se ukázalo, že existence státu bez úzké spolupráce s Ruskem není 

možná. Autoritářský režim prezidenta Akajeva skončil v roce 2005 tzv. tulipánovou 
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revolucí
412

. Do funkce prezidenta nastoupil vůdce opozice Kurmanbek Bakijev, který se 

však také držel již určené orientace země na spolupráci s Ruskou federací
413

. 

V roce 2009 se v zemi uskutečnily další volby, ve kterých opět zvítězil 

Kurmanbek Bakijev. Volby však byly označené za zfalšované a vyvolaly vlnu 

demonstrací. Vláda byla nucena rezignovat a došlo k vytvoření nové prozatimní vlády, 

v jejímž čele stála představitelka opozice Roza Otunbajerová
414

. Nové volby, které byly 

označeny za první demokratické volby v zemi, se uskutečnily v roce 2011. Zvítězil 

v nich dosavadní premiér Almazbek Atambaje. Ten se netají svým proruským postojem 

a tak se dá předpokládat, že se bude spolupráce Kyrgyzstánu s RF ještě více 

prohlubovat
415

. 

7.4.2 Ekonomická dimenze 

Ekonomika země nebyla ani před rozpadem SSSR v příliš dobrém stavu a 

následný rozpad pro ni znamenal ještě větší oslabení. Ekonomika země následně prošla 

silnou recesí a situace se zhoršila následnou ruskou ekonomickou krizí v roce 1998. 

Země nedisponuje výraznými nalezišti ropy ani zemního plynu, ale díky vysokým 

horám má možnost produkovat vysoké množství elektrické energie, kterou prodává do 

sousedních zemí. Díky poskytovaným dodávkám elektřiny do Uzbekistánu, 

Turkmenistánu a Tádžikistánu se upevňují vzájemné hospodářské vazby těchto zemí, 

protože Kyrgyzstán za poskytnutou elektřinu nakupuje bavlnu nebo různé průmyslové 

výrobky
416

. 

Nedostatkem hospodářství Kyrgyzstánu je poměrně vysoká závislost na 

zemědělství. Země se sice pokouší podíl zemědělství snižovat, ale stále je závislost 

velmi vysoká, což není pro zemi vzhledem k nestabilnosti zemědělství, příliš výhodné. 

                                                 
412
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V průběhu roku 2002 došlo k podepsání několika dohod týkajících se spolupráce 

s Ruskem v ekonomické oblasti a dnes je možné říci, že se Rusko podílí téměř na všech 

odvětvích kyrgyzského hospodářství. V budoucnu je možné očekávat, že se 

v Kyrgyzstánu bude, stejně jako ve zbytku Střední Asie, snažit prosadit Čína
417

. 

V energetickém sektoru je Kyrgyzstán závislý na dovozu ze sousedních zemí, protože 

jeho vlastní zásoby ropy a zemního plynu jsou zanedbatelné. V dodávkách zemního 

plynu země nejvíce spoléhá na Uzbekistán, ale vzájemné vztahy obou států jsou 

narušeny častou kyrgyzskou platební neschopností, což několikrát způsobilo přerušení 

dodávek plynu. Kyrgyzstán se snažil za plyn platit dodávkami elektřiny a vody
418

. 

V roce 2005 mezi sebou země uzavřely dohodu na základě, které bude Kyrgyzstán platit 

za zemní plyn v hotovosti a dopředu. Byl tedy zrušen předchozí systém barteru
419

.  

V roce 2006 bylo vytvořené konsorcium s ruským Gazpromem, jehož cílem je 

výzkum nových nalezišť zemního plynu v Kyrgyzstánu. V roce 2013 podepsaly obě 

země další dohodu o spolupráci týkající se oblasti dodávek, rozvodu a prodeje plynu na 

kyrgyzském území. Podle dohody bude vytvořen společný podnik, který po dobu 25 let 

povede ruský Gazprom. Obě strany se dohodly na rozvoji plynové infrastruktury 

v Kyrgyzstánu
420

. 

Ekonomická situace Kyrgyzstánu není nijak příznivá, i když v posledních letech 

dochází k pomalému růstů HDP. V současnosti je HDP na hlavu 2 409 USD
421

. 

7.4.3 Vojensko-bezpečností dimenze 

Vzájemné vztahy Ruska a Kyrgyzstánu v této oblasti jsou mnohem intenzivnější 

než v jiných oblastech. Kyrgyzstán se sice na počátku své nezávislosti snažil jít cestou 

neutrality, ale nakonec bylo rozhodnuto, že země potřebuje svou vlastní profesionální a 

dobře vyzbrojenou armádu. Za svého spojence si Kyrgyzstán zvolil Rusko a roku 1994 

byla podepsána dohoda, na základě které se Rusko zavázalo nepodporovat odchod 

ruských důstojníků z kyrgyzské armády. Kyrgyzstán se naopak zavázal hradit veškeré 

náklady spojené s jejich pobytem v zemi. Díky této dohodě zůstala kyrgyzská armáda 
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bojeschopná. V roce 1992 došlo také k podepsání dohody týkající se ochrany 

kyrgyzských hranic před nekontrolovaným transportem drog a islámských radikálů. Na 

základě této dohody střežilo Rusko až do roku 1999 kyrgyzské hranice s Tádžikistánem 

a Čínou. V Kyrgyzstánu také nikdy nepřestalo fungovat středisko pro komunikaci 

s flotilou RF v Tichém oceánu a výzkumné středisko Ozero, ve kterém se testují zbraně 

pro ruské válečné námořnictvo. Po nástupu Putina do funkce prezidenta RF se vztahy 

ještě upevnily a v Kyrgyzstánu bylo zřízeno antiteroristické středisko SNS. Velký 

význam mělo také rozhodnutí v roce 2003, na základě kterého došlo k vytvoření první 

zahraniční vojenské základny po rozpadu SSSR. Letecká základna se nachází poblíž 

hlavního města Kyrgyzstánu a byla vytvořena se záměrem použít ruskou leteckou 

jednotku v případě nutnosti zasáhnout proti ozbrojeným islámských radikálům nebo 

pašerákům drog
422

. 

Výzvou pro vzájemné vztahy Ruska a Kyrgyzstánu bylo rozhodnutí 

Kyrgyzstánu vyhovět americkému požadavku zřídit na jeho území americkou základnu 

na pomoc v boji proti Talibánu. Z počátku byl americký pronájem dohodnutý na jeden 

rok, ale Kyrgyzstán souhlasil s jeho prodloužením. Ani toto rozhodnutí však s ruskou 

pozicí v zemi neotřáslo a hned o rok později při své návštěvě v Kyrgyzstánu, potvrdil 

ruský prezident silnou pozici Ruska v zemi. Došlo k podepsání dohod o vojenské 

spolupráci a Rusko vyslalo na vojenské základny v Kyrgyzstánu několik letadel a 

bombardérů
423

. 

V září 2012 uzavřel Kyrgyzstán dohodu s Ruskem na základě, které prodloužil 

Rusku povolení používat vojenské základny v zemi do roku 2032. Zároveň také uvedl, 

že pronájem americké základny skončí v roce 2014
424

.   

Rusko se zavázalo poskytnout Kyrgyzstánu v roce 2014 velké množství 

vojensko-technické pomoci
425

. Současná síla kyrgyzské armády je 12 000 osob
426

.  
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7.5 Tádžikistán 

Svou rozlohou 143 000 km
2
 a počtem obyvatel 7 768 386 představuje nejmenší 

stát ve Střední Asii
427

, který je také označován za nejchudší zemi tohoto regionu. Po 

rozpadu SSSR byla země zmítána vnitropolitickou nestabilitou, která byla způsobena 

občanskou válkou. Díky své poloze a celkové slabosti nemá tento stát možnost výrazně 

ovlivňovat situaci ve středoasijské geopolitice
428

. 

7.5.1 Politická dimenze 

Po získání nezávislosti propukla v zemi občanská válka, která zcela ochromila 

zemi
429

. Situace byla stabilizována poté, co se souhlasem tádžické vlády zasáhly ruské 

jednotky. Po pěti letech sporu byla v roce 1997 uzavřena v Moskvě mírová dohoda. 

V roce 1994 byl novým prezidentem zvolen Emomalii Rahmon, který je ve funkci 

prezidenta dodnes
430

. Skutečnost, že bylo Rusko požádáno o zapojení do tohoto sporu, 

pro něj znamenala mocenský návrat do oblasti Střední Asie a suverenita nově vzniklých 

států byla podrobena tvrdé zkoušce. Po rozpadu SSSR se nacházela na území 

Tádžikistánu poměrně početná ruská menšina (asi 6,5%). Ta musela čelit tlaku 

tádžických nacionalistických sil, což Rusy často donutilo k odchodu ze země. Vrcholem 

protiruské propagandy byl rok 1992, kdy byli Rusové během opozičních demonstrací 

vyhlášeni za zajatce
431

. Výsledkem toho bylo, že většina Rusů ze země odešla, což pro 
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Tádžikistán znamenalo velkou ztrátu, protože Rusové v Tádžikistánu byli vzdělaní lidé 

a techničtí experti, takže jejich odchod pochopitelně ovlivnil ekonomiku země
432

. 

Současné vztahy Ruska s Tádžikistánem jsou velice intenzivní, ale ne příliš 

dobré. Obě země si jsou vědomé, že mají na území té druhé země své zájmy, které se 

snaží maximálně hájit. Tádžikistán se také snaží o udržování dobrých vztahů s USA a 

Evropskou unií. V roce 2009 byla uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci mezi 

Tádžikistánem a Evropskou unií
433

. 

7.5.2 Ekonomická dimenze 

Občanská válka, která vypukla v zemi ihned po jejím osamostatnění, měla velmi 

neblahý vliv na ekonomiku. Téměř všechna průmyslová střediska byla zničena stejně 

jako celková infrastruktura v zemi
434

. 

Pro Tádžikistán je jediným perspektivním oborem vodní energetika, protože jako 

jediná země v oblasti disponuje přístupem k vodním zdrojům. Právě díky tomu se dostal 

Tádžikistán do sféry ruských zájmů a v roce 2004 byla podepsána smlouva, na základě 

které Rusko vložilo obrovské investice do tádžické energetiky
435

. Rusko věnovalo 

svému zapojení do tádžického energetického potenciálu velkou pozornost. Zapojilo se 

do rekonstrukce sangtudinské a regunské hydroelektrárny. V případě sangtudinské byl 

společný projekt úspěšně dokončen a od roku 2008 začala hydroelektrárna úspěšně 

fungovat
436

. Avšak druhý projekt regunské hydroelektrárny už tak úspěšný nebyl. Rusko 

od projektu odstoupilo, protože se nedokázalo s Tádžikistánem dohodnout na 

technických parametrech přehrady. Od roku 2009 tedy pracuje na výstavbě této 

hydroelektrárny Tádžikistán bez ruské účasti. Projekt však nepokračuje příliš pozitivně, 

odborníci se totiž obávají, že bude elektrárna nepříznivě ovlivňovat životní prostřední. 

V současnosti probíhají šetření týkající se této otázky
437

. 
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Do roku 2004 byly vzájemné vztahy obou zemí ovlivňovány velkým tádžickým 

dluhem vůči RF. Tato otázka však byla vyřešena odepsáním velké části tádžického 

dluhu výměnou za výhody ve vojenské a ekonomické sféře pro RF
438

. 

Pro Tádžikistán je hospodářská spolupráce s Ruskem velmi důležitá. Rusko 

nakupuje v zemi bavlnu a jiné zemědělské produkty a naopak dováží do Tádžikistánu 

stroje, dřevo, automobily a různé spotřebitelské zboží. Důležité jsou pro tádžické 

hospodářství také příjmy, které posílají do země Tádžikové pracující nelegálně v Rusku. 

Jejich nezákonný pobyt v Rusku je veřejným tajemstvím, a pokud by Rusko provedlo 

jen nepatrné změny vízové politiky, tak by to pro ekonomiku země znamenalo velké 

ztráty. Rusko si tak drží velmi silnou pozici ve vzájemných jednáních
439

. 

V kontextu energetické politiky není země kromě svých vodních zdrojů nijak 

zajímavá. Tádžikistán nemá žádná významná naleziště ropy ani zemního plynu a díky 

své geografické pozici nemá ani zásadní význam pro transport těchto surovin. Téměř 

veškeré energetické suroviny musí dovážet ze sousedních zemí, převážně 

z Uzbekistánu. Vzájemné vztahy těchto zemí jsou ale na velmi špatné úrovni, právě 

díky již zmiňované hydroelektrárně Rogun. Pokud by se jí totiž podařilo dokončit, tak 

by mohla zajistit Tádžikistánu dostatek elektrické energie pro vlastní potřebu i export. 

V důsledku tohoto sporu se nebyly země schopny dohodnout na ceně plynu pro rok 

2013. V roce 2012 platil Tádžikistán historicky nejvyšší cenu 300 USD za 1000 m
2
. 

Dodávky plynu byly přerušeny na konci roku 2012 a nebyly dosud obnoveny, což má 

velmi špatný dopad na tádžické hospodářství, které je na uzbeckém plynu závislé. 

Tádžikistán doufá, že se mu může podařit získat zemní plyn z vlastních polí. Největší 

naděje vkládá do pole Sarikamyš, kde se na práci podílí také ruský Gazprom. V říjnu 

2013 byla obnovena jednání během, kterých se bude Tádžikistán snažit dohodnout se 

s Uzbekistánem na obnovení dodávek zemního plynu
440

. 

I přestože HDP v zemi vykazuje jistý růst, tak není stav tádžického hospodářství 

na příliš dobré úrovni. V současnosti je HDP na hlavu 2 249 USD
441

.   
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7.5.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Vztahy v této dimenzi představují nejdůležitější aspekt vzájemných vztahů a 

velký vliv na ně měl ruský zásah k ukončení občanské války v zemi. Tádžikistán je 

v otázce ochrany hranic s Afghánistánem a zajištění bezpečnosti odkázán na spolupráci 

s Ruskem. Obě země tak v roce 1993 uzavřely Smlouvu o přátelství a spolupráci, od 

které se vyvíjí jejich následovná intenzivní spolupráce. 

V roce 1999 byla uzavřena dohoda, na základě které Tádžikistán formálně uznal 

přítomnost ruských vojsk na jeho území po dobu deseti let. Ratifikace smlouvy o úpravě 

podmínek pro existenci ruské základy na území Tádžikistánu byla z důvodů sporů 

ohledně tádžických požadavků odkládána. Spory byly nakonec urovnány a byla 

podepsána dohoda a přítomnosti tzv. 4. stálé ruské základny, která byla ještě téhož roku 

otevřena. Tádžikistán též poskytl Rusku na dobu 49 let pronájem opticko-

elektronického komplexu vyhledávání orbitálních družic Okno, který je považován za 

jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu
442

. 

Tádžikistán je strategicky důležitý kvůli Afghánistánu, což ještě získalo na 

důležitosti v souvislosti s událostmi z 11. září 2001 a následným bojem proti terorismu. 

Tádžikistán se ve snaze získat zahraniční pomoc ze strany USA a dalších západních 

spojenců snažil vypovědět smlouvu s Ruskem o pobytu ruských pohraničních vojsk, což 

způsobilo ve vzájemných vztazích krizi. Spor se však nakonec podařilo urovnat a 

spolupráce obou zemí mohla dále pokračovat
443,444

.  

Důkazem prohlubování vzájemných vztahů v této oblasti je dohoda z roku 2013 

zaručující Rusku vojenskou přítomnost v zemi nejméně do roku 2042
445

. V současnosti 

má Rusko v Tádžikistánu tři vojenské základny a asi 7500 vojáků
446

. Samotná tádžická 

armáda nedisponuje příliš dobrým vybavením ani disciplinovaností a tvoří ji asi 20 000 

osob
447

.   
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8. Vztah Ruské federace a Pobaltských zemí 

Mezi Pobaltské státy patří Litevská republika (Litva), Lotyšská republika 

(Lotyšsko) a Estonská republika (Estonsko). Situace, která v těchto zemích nastala po 

rozpadu Sovětského svazu, je naprosto odlišná od ostatních bývalých zemí SSSR. 

Baltské státy se totiž vydaly se ve své zahraniční politice zcela protiruským směrem. 

V souladu s touto strategií se také všechny tři země rozhodly nevstoupit do Společenství 

nezávislých států
448

. 

Díky jejich prozápadní orientaci je vliv Ruské federace po jejich osamostatnění 

slabší a vzájemné vztahy všech tří Pobaltských zemí s Ruskou federací, jsou na zcela 

jiné úrovni než u ostatních bývalých svazových republik. Základní charakteristiky 

vzájemných vztahů jsou v mnohem podobné, ale v některých aspektech se odlišují, což 

je způsobeno historickými, jazykovými nebo ekonomickými důvody
449

.  

8.1 Litva 

Litva je zemí, která má s Ruskem nejméně konfliktní vztahy v regionu. Právě 

Litvě se podařilo v roce 1997 jako první zemi Pobaltí vyřešit otázku společných hranic 

s Ruskem. Vzájemným dobrým vztahům napomáhá skutečnost, že Litva sousedí s 

ruskou enklávou Kaliningrad, díky čemuž je zvýhodněná oproti ostatním baltským 

zemím
450

. 

Po rozpadu SSSR se v Litvě stejně jako v ostatních Pobaltských státech 

nacházela ruská menšina, ale její počet je značně nižší než je tomu v případě Lotyšska či 

Estonska
451

. Rozloha Litvy je 65 303 km
2 

a počet obyvatel v roce 2012 byl 2 988 000
452

. 

8.1.1 Politická dimenze 

Počátky rusko-litevských vztahů můžeme hledat ve smlouvě z roku 1991, která 

byla uzavřena ještě před samotným rozpadem. Již v této smlouvě bylo Rusko vůči Litvě 

benevolentnější než vůči ostatním dvěma pobaltským státům
453,454

.   
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Vzájemné vztahy podpořilo rozhodnutí Litvy ohledně ruské diaspory, která žije 

v zemi. Litva se rozhodla přistoupit na tzv. nulovou variantu při udělování státního 

občanství. Státní občanství bylo tedy uděleno všem obyvatelům, kteří žili v Litvě v době 

získání nezávislosti. Díky této skutečnosti je Litva jedinou zemí regionu, která nevede 

spory s Ruskem ohledně udělování státního občanství po rozpadu SSSR
455

.  

Stejně jako ostatní baltské země si držela Litva od získání nezávislosti svou 

západní orientaci a usilovala o vstup do Evropské unie, ke kterému skutečně došlo 

v roce 2004
456

. 

I přes své členství v Evropské unii se může Litva dodnes pyšnit nejlepšími 

vztahy s Ruskou federací v regionu. Obě země mají zájem o vzájemné dobré vztahy a 

vzájemnou spolupráci, kterou se snaží prohlubovat
457

.  

8.1.2 Ekonomická dimenze 

Litva udržuje s Ruskem poměrně úzké hospodářské vazby. V zájmu své 

hospodářské situace se snaží udržovat úzké vazby jak s Ruskem tak i se zeměmi 

Evropské unie
458

. 

Litva provedla zásadní změny ve své ekonomice. Kvalitní legislativní prostředí i 

nízké daně jsou lákavou příležitostí pro zahraniční kapitál. Růst litevského HDP je nad 

unijním průměrem a v současnosti je HDP na hlavu 23 399 USD
459

.  

Je poměrně protikladné, že Litva svou hard security zajišťuje pomocí členství 

v NATO, ale z ekonomického a hlavně energetického hlediska je téměř zcela závislá na 

Rusku. Litva však poměrně rezolutně odmítá ruský kapitál, který chce Rusko investovat 

do litevské energetiky. To je možné pozorovat na příkladu privatizace rafinerie 

Mažeikiu. Poté co litevská vláda prohlásila, že je rafinérie připravena k privatizaci tak 

se objevili dva hlavní konkurenti. Prvním z nich byla americká společnost Williams 

International a druhým ruský LUKoil, který byl v té době hlavním dodavatelem ropy do 
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Mažeikiu. Litva se navzdory velmi lukrativní ruské nabídce ze strategických důvodů 

rozhodla pro americkou nabídku. Rusko však pohrozilo přerušením dodávek do surovin 

do Mažeiku, k čemuž skutečně během roku 2001 několikrát došlo. Přerušení ruských 

dodávek znamenalo pro litevskou rafinerii omezení nebo úplně zastavení provozu a tak 

nakonec americká firma Williams International v roce 2002 postoupila kontrolní balík 

akcií ruské společnosti JUKOS. JUKOS se však dostal do konfliktu s ruskými úřady a 

jeho aktiva převzal státní podnik Rosněfť, od kterého kontrolní balík akcií v Mažeiku 

odkoupila polská skupina PKN Orlen
460

. 

Litva je závislá na ruské ropě, elektrické energii i zemnímu plynu. Příznivé 

vztahy obou zemí se odrážely také v ceně plynu, kterou Rusko pro Litvu stanovilo. 

V roce 2006 platila Litva 105 USD za 1000 m
3
, což je velmi příznivá cena vzhledem ke 

členství země v EU. V roce 2007, ale došlo k harmonizaci cen se zbytkem Evropské 

unie a Litva tak začala platit 240 USD
461

. Postupně docházelo k dalšímu zdražování 

plynu a v roce 2011 platila Litva 367 USD za 1000 m
3
, což je více než v té době platily 

jiné země Evropské unie
462

. Během let 2012 a 2013 se poté průměrná cena pohybovala 

okolo 500 USD. V současnosti probíhají jednání mezi Ruskem a Litvou, která usiluje o 

snížení této ceny
463

. 

V roce 2013 utrpěly vzájemné hospodářské vztahy z důvodu litevského 

předsednictví v Evropské unii a také summitu Východního partnerství, který proběhl ve 

Vilniusu. Na tomto summitu bylo plánováno podepsání Asociační dohody s Ukrajinou, 

s čímž Rusko nesouhlasilo
464

. K podpisu dohody sice nakonec nedošlo, ale před 

konáním summitu vyhlásilo Rusko zákaz dovozu mléčných výrobků z Litvy, což 

negativně ovlivnilo litevskou ekonomiku. Tomuto zákazu předcházelo zpřísnění 

kontroly litevských kamionů na ruských hranicích. Litva naopak pohrozila Rusku, že 
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pokud tento nátlak z jeho strany nepřestane, tak může přistoupit k zablokování ruského 

spojení s Kaliningradem
465

. 

8.1.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Pro zemi se po získání nezávislosti stalo bezpečnostní prioritou členství 

v NATO, které bylo viděno jako nejlepší možnost zajištění bezpečnostních záruk. Tento 

záměr se samozřejmě nesetkal s ruským nadšením. Litevský ministr obrany se snažil 

situaci zachránit prohlášením, že úsilí země o vstup do NATO není nijak naměřeno proti 

Ruské federaci a nebrání ani další vzájemné spolupráci v bezpečnostní oblasti. Poté co 

poslední ruské jednotky v roce 1993 opustili území Litvy, se začala země více věnovat 

novým vojenským strategiím, které byly blízké strategiím používaným v NATO
466

. 

Litva byla po několikaletém úsilí spolu s ostatními baltskými státy v roce 2004 do 

NATO skutečně přijata. Pro Rusko byla skutečnost, že se tři bývalé sovětské republiky 

vybavené sovětskými zbraněmi, dostaly pod naprostý vliv USA, které je v současnosti 

zásobuje zbraněmi, dodává jim vojenskou techniku a také poskytuje vojenský trénink, 

velmi těžko akceptovatelná
467

. 

V době vstupu Litvy do NATO byla polovina litevské armády schopna operovat 

mimo vlastní území. V zemi probíhá restrukturalizace armády, která má být definitivně 

ukončena v roce 2014. V současnosti je armáda tvořena asi 14 000 muži
468

.  

Litva podporovala americké vojenské akce v Afghánistánu a Iráku, se kterými 

Rusko nesouhlasilo, ale zároveň plně podporuje rusko-atlantický dialog, který probíhá 

formou Rady Rusko-NATO. Rusko klade velký důraz na své vztahy s Litvou především 

díky své enklávě Kaliningrad. Dohody o vzájemné spolupráci vznikaly postupně. 

Nejprve uplatňovala Litva s obyvateli Kaliningradu bezvízový styk, ale po vstupu Litvy 

do EU byla zavedena vízová pravidla. Rusko proti jejich zavedení pochopitelně 

protestovalo a vyžadovalo vybudování bezvízového koridoru přes litevské území, ale 

jejich požadavky zůstaly nevyplněny
469

.  
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V listopadu 2013, před summitem Východního partnerství EU, který se 

uskutečnil v hlavním městě Litvy, byly rusko-litevské vztahy týkající se Kaliningradu 

velmi napjaté. Litva totiž varovala Rusko, že pokud nepřestane vyvíjet tlak na státy 

Východního partnerství, které plánují na summitu usilovat o větší sblížení s Evropskou 

unií, tak zablokuje železniční a silniční spojení mezi Ruskem a Kaliningradem
470

.  

8.2 Lotyšsko a Estonsko 

Lotyšsko a Estonsko udržuje s Ruskem vztahy na téměř stejné úrovni, a proto se 

budu těmto dvěma zemím věnovat společně. V obou zemích se nachází poměrně 

početná ruská menšina, která se po rozpadu SSSR stala důvodem pro spory s Ruskou 

federací. Obě země jsou členy Evropské unie a NATO a vedou velmi prozápadní 

politiku
471

. 

Rozloha Lotyšska je 64 589 km
2 

a počet obyvatel je 2 067 887
472

. Estonsko je 

svou rozlohou 45 227 km
2
 a počtem obyvatel 1 286 540 nejmenší zemí regionu

473
.  

8.2.1 Politická dimenze 

Po rozpadu SSSR vznikl spor ohledně uznání státních hranic obou zemí. 

Estonsko se odvolávalo na Smlouvu z Tartu z roku 1920, ve které tehdejší SSSR uznalo 

sporné území o rozloze 2300 km
2
 za estonské. Ppo druhé světové válce však bylo toto 

území převedeno na RSFSR a dodnes je součástí Pskovské a Leningradské oblasti RF. 

Lotyšské spory se týkaly oblasti Pytalovo s rozlohou 1600 km
2
, která byla postoupena 

za podobných podmínek a je dodnes součástí Pskovské oblasti RF
474

. 

K uzavření rusko-estonské smlouvy došlo v roce 2005, ale během procesu 

ratifikace změnilo Estonsko znění smlouvy, když do preambule přidalo část týkající se 

ilegální sovětské okupace, což vedlo ruskou stranu ke stažení svého podpisu ze 

smlouvy. O připojení podobného dodatku uvažovalo také Lotyšsko, ale po ruské reakci 
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na estonské snahy od této ideji opustilo a rozhodlo se žádné dodatky týkající se sovětské 

okupace neuvádět
475

. 

Dalším předmětem sporu mezi těmito státy a Ruskem se stala odmítavá politika 

vzhledem k ruské menšině. Země zavedly pojem „neobčan“. Jedná se o osobu 

neoprávněnou pobývat na území země, které hrozí vyhoštění. Mezi neobčany se 

počítala více než polovina ruské menšiny, protože země odmítly udělit státní občanství 

těm, kteří nebyli občany před rokem 1940. K nabití státního občanství je navíc nutné 

složit zkoušky z jazyka a historie
476

. 

Situace neobčanů se zlepšila v období vstupních vyjednávání o vstupu do 

Evropské unie. Byly zrušeny kvóty pro udělení občanství a také byla zaručena garance 

občanství všem dětem bez ohledu na status jejich rodičů. Došlo ke zjednodušení 

procesu přidělení občanství po finanční a technické stránce. Důležitá byla také změna 

týkající se náročnosti jazykových testů. Všechny tyto úpravy vedly k usnadnění procesu 

udělování občanství
477

.  

Obě země vstoupily v roce 2004 do Evropské unie, ale situace ohledně neobčanů 

není dodnes zcela vyřešena. V roce 2013 se na území Lotyšska, které vede o otázce 

získání občanství nejpřísnější politiku, nachází asi 300 000 neobčanů. Rusové 

v Lotyšsku se nedávno pokoušeli o schválení ruského jazyka jako druhého oficiálního 

jazyka, ale v následujícím referendu byl jejich návrh odmítnut
478

. 

Pro Lotyšsko a Estonsko je díky skutečnosti, že se na jejich území nachází 

početná ruská menšina, velmi důležitá nová Vojenská doktrína RF z roku 2010, ve které 

Rusko uvádí, že je připraveno vojensky zasáhnout na území jiného státu k ochraně 

svých zájmů a také zájmů ruských občanů, kteří žijí v zahraničí. Tím vzniká pro obě 

země riziko, že může Rusko přistoupit k vojenskému zásahu na jejich území pod 

záminkou ochrany svých občanů
479

. 
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8.2.2 Ekonomická dimenze 

Rozpad SSSR pro obě země znamenal ztrátu klíčových obchodních partnerů, ale 

výrazně protiruský směr a zákon o státním občanství nedovolil Rusku ovlivňovat chod 

jejich hospodářství. Nejlépe se podařilo diversifikovat odbytiště pro své výrobky 

Estonsku, které navázalo silné hospodářské vazby s Finskem, s nímž ho spojuje 

geografická blízkost a také jazyková příbuznost
480

. 

Pro Estonsko je klíčová spolupráce s Ruskem hlavně v otázce rozvoje zestátněné 

železniční sítě. K rozvoji železnice totiž může dojít, pouze pokud dojde k rozvoji 

spolupráce s RF. Pokud by Rusko přepravovat po železnici své suroviny a následně je 

přeložilo v estonských přístavech, tak by to ze země vytvořilo důležitý dopravní uzel 

mezi Ruskem a Evropskou unií
481

.  

Lotyšsko bylo zpočátku závislé na ruském trhu, ale postupně se mu podařilo 

přeorientovat své obchodní výměny na členské země Evropské unie, i když Rusko stále 

zůstává nejdůležitějším obchodním partnerem mimo země EU a má stále vysoký podíl 

hlavně na lotyšském importu. Lotyšsko je totiž oproti Estonsku znevýhodněné svou 

polohou, protože Estonsko může rozvíjet úzké vztahy se sousedícím Finskem. Estonsko, 

ale sousedí pouze s Ruskem a Běloruskem, které je ale pro Evropskou unii 

neakceptovatelné. Musí tedy navazovat vztahy se vzdálenými zeměmi Evropské unie
482

.  

Obě země jsou na Rusku závislé z energetického hlediska a jejich energetická 

politika je díky konfliktním vztahům s Ruskem ve velmi těžké pozici
483

. Estonsko má 

výjimečnou pozici díky tomu, že získává velkou část energie z hořlavé břidlice, ale i tak 

potřebuje importovat velké množství plynu z Ruska. Do roku 2006 platilo Estonsko za 

plyn 120 USD za 1000 m
3
. Stejná cena platila také pro Lotyšsko, které je na plynu z 

Ruska téměř zcela závislé. Tato cena byla vzhledem ke členství zemí v Evropské unii 

velice příznivá a důvodem pro takto výhodnou cenu byl lotyšský přístav Ventspils, 

který je pro Rusko důležitým obchodním opěrným bodem
484

. V současnosti platí obě 

země za 1000 m
3
 asi 320 USD

485
. 
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Ekonomická situace obou zemí je poměrně dobrá a HDP vykazuje růst. 

Současná míra HDP na hlavu v Estonsku je 23 065 USD a v Lotyšsku 20 969 USD
486

. 

8.2.3 Vojensko-bezpečnostní dimenze 

Estonské i Lotyšské priority ve vojenské oblasti jsou definovány v souladu 

s dlouhodobou strategií NATO, jehož jsou od roku 2004 členy. Obě země se aktivně 

zapojují do operací Aliance a podporují vojenské projekty Evropské unie
487

. 

Lotyšsko i Estonsko podporovaly mise NATO v Afghánistánu a Iráku, se 

kterými Rusko nesouhlasilo. Toto rozhodnutí ještě více zhoršilo vztahy s RF. Země také 

podporují vstup Ukrajiny do Evropské unie, což by Rusko vidělo jen velmi nerado. 

V případě Estonska jsou vztahy s Ruskem v této oblasti navíc komplikované i 

v symbolickém významu. V roce 2006 totiž estonský parlament schválil zákon o 

odstranění pomníků padlých sovětských vojáků, kteří zemřeli během bojů s nacisty 

v Estonsku. Rusko proti tomu velmi protestovalo, ale i tak estonský prezident zákon 

podepsal. Na oplátku uvalilo Rusko na Estonsko ekonomické sankce
488

.  

Obě země mají vůči Rusku velmi ostrý přístup, který je stále reflexí paktu 

Molotov-Ribbentrop
489

. Putin se sice roku 2005 vyjádřil, že je ochoten ho anulovat, ale 

zároveň připomněl, že k jeho uzavření došlo až rok poté, co Evropa souhlasila 

s Hitlerem ve stejné otázce dělení střední Evropy na základě Mnichovské smlouvy
490

. 

Estonská a lotyšská armáda neustále prochází reformou, aby se přizpůsobila 

požadavkům NATO. Estonsko má v současnosti 3 100 profesionálních vojáků, kteří 

jsou součástí ozbrojených složek spolu s 22 250 příslušníky Ligy obrany, což je 

polovojenská domobrana, která má v budoucnu převzít hlavní roly v teritoriální 

obraně
491

. Lotyšská armáda se skládá z 5 500 aktivních vojáků a asi 10 000 

záložníků
492

.  
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V roce 2013 se objevil návrh lotyšského prezidenta vytvořit společné pobaltské 

bezpečnostní síly, ale tento návrh se nesetkal s úspěchem v Estonsku, podle kterého by 

mělo Lotyšsko nejprve zvýšit svůj rozpočet na obranu na požadovaná dvě procenta 

HDP, jak vyžaduje NATO a až poté se pouštět do podobných návrhů. Estonsko jako 

jediná pobaltská země totiž přispívá požadovaná dvě procenta na obranu. Litva a 

Lotyšsko přispívají tyto dvě procenta dohromady
493

. 

Závěr 

Tato práce se zabývala postavením Ruské federace v rámci postsovětského 

prostoru. V jednotlivých kapitolách mé práce byly analyzovány změny v ruské zahraničí 

politice vůči postsovětskému prostoru a také vývoj vztahů Ruské federace 

s jednotlivými státy. Dále byly u každého státu uváděny údaje týkající se rozlohy a 

počtu obyvatel, míry HDP a velikosti armády, čímž jsem chtěla upozornit na rozdíly 

mezi jednotlivými státy v oblasti. Vzájemné vztahy jednotlivých zemí s Ruskem byly 

rozděleny na ekonomickou, politickou a vojensko-bezpečnostní dimenzi, přičemž 

u každé z těchto dimenzí byla sledována míra závislosti na Ruské federaci, což mělo 

pomoci k zodpovězení mé výzkumné otázky, do které kategorie dle typologie Anglické 

školy spadá postavení Ruské federace v rámci postsovětského prostoru a také 

k potvrzení mé hypotézy, že Ruská federace je neustále hegemonem v této oblasti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že po rozpadu SSSR se začala v postsovětském 

prostoru formovat nová integrační uskupení, tak i jim byla v rámci mé práce věnována 

pozornost. Pokud se podíváme na to jaké postavení má Ruská federace v rámci 

jednotlivých organizací, tak pouze Organizace pro demokratický a ekonomický rozvoj 

(GUAM) funguje bez členství Ruské federace, protože její členové ji založili jako 

strukturu k obraně před ruskou mocenskou nadvládou. GUAM je tedy na rozdíl od 

ostatních organizací zaměřen na spolupráci se západními mocnostmi.  

Ve všech ostatních regionálních integračních uskupeních, kterým jsem se ve své 

práci věnovala, je Ruská federace jedním ze členských států. Navíc ve většině těchto 

organizací má Rusko dominantní postavení, z čehož často vznikají problémy, protože 

ostatní členové se snaží z ruské mocenské nadvlády vymanit a tím často dochází 

k desintegraci společenství. Asi nejvíce je ruský vliv patrný v rámci Organizace 
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smlouvy o kolektivní bezpečnosti a Svazového státu Ruska a Běloruska. Právě ruská 

snaha udržet si hlavní postavení v těchto organizacích ztěžuje jejich fungování, protože 

Rusko je používá především jako struktury sloužící k prosazení svých mocenských 

zájmů.  

Jasný příklad toho jaký má ruská mocenská nadvláda v rámci integračních 

uskupení desintegrační vliv je Organizace Středoasijské spolupráce. Ruská federace 

neměla na existenci této organizace zájem, a tak docílila jejího sloučení s Euroasijským 

ekonomickým společenstvím, ve kterém je nadřazeným členem.  

Zvláštním případem je poté Šanghajská organizace spolupráce v rámci, které se 

Ruská federace o klíčovou roli dělí spolu s Čínou a to díky tomu, že obě země mají na 

prohlubování spolupráce v rámci členských zemí stejně velký zájem.   

V současnosti je pro Rusko důležitý projekt Eurasijské unie, který je však teprve 

v počátkách a tak není možné říci, zda bude dobře fungovat. Zatím se počítá, že se členy 

v roce 2015, kdy je plánováno založení unie, stanou Rusko, Kazachstán, Bělorusko, 

Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Velký vliv na budoucnost Eurasijské unie bude mít 

rozhodnutí Ukrajiny, zda je k unii také připojí nebo se naopak rozhodne pro vstup do 

Evropské unie, což je ale vzhledem k současné situaci na Ukrajině velmi těžko 

odhadnutelné. 

Na základě sledování je tedy možné říci, že v rámci všech integračních uskupení 

v postsovětském prostoru, s výjimkou GUAM a částečně Šanghajské organizace, si 

Rusko udrželo svou mocenskou nadvládu.  

Podíváme-li se, ale na vztahy Ruska s jednotlivými státy, tak se v jednotlivých 

případech jejich hloubka liší.  

V oblasti Východní Evropy lze pozorovat silný ruský vliv, což je způsobeno 

hlavně tím, že všechny státy v oblasti jsou závislé na ruských energetických zdrojích. 

To dává Rusku velmi silnou roli a umožňuje mu ovlivňovat jednání těchto států. 

Zvláštním případem je Ukrajina, která se od Oranžové revoluce odvrátila od Ruska a 

její prioritou se stal vstup do Evropské unie. Nicméně odstoupení Ukrajiny od podpisu 

Asociační dohody s EU připomíná, že ruský vliv je stále velmi silný, protože to byl 

právě ruský tlak, který vedl Ukrajinu k tomuto rozhodnutí. Budoucnost Ukrajiny je 

zatím nejistá, protože vzhledem k demonstracím, které v zemi v současnosti probíhají, 

nikdo nemůže předpokládat, jakým směrem se bude situace dále vyvíjet. Rusko by 

samozřejmě nejvíce přivítalo rozhodnutí Ukrajiny vstoupit do Eurasijské unie, čímž by 
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se potvrdila ukrajinská orientace na Rusko a ukončení snah o integraci do evropských 

struktur.  

Pokud se týká Běloruska, tak to udržuje s Ruskem nejsilnější spolupráci, což 

dokazuje také založení Svazového státu a velmi úzká spolupráce v rámci vojensko-

bezpečnostní dimenze.  

Poslední zemí regionu je Moldavsko, které je pro Rusko nejméně strategicky 

zajímavé a tak se Rusko v jeho případě ani příliš nesnažilo zabránit podpisu Asociační 

dohody s EU, ke kterému došlo v letošním roce. Z mého sledování tedy vyplívá, že 

v oblasti Východní Evropy je Rusko hegemonem a v případě Běloruska ho lze dokonce 

považovat za dominium, protože má Rusko v zemi silný politický vliv a ovlivňuje 

vnitropolitickou situaci, což splňuje podmínku pro dominium, kterou uvádí Adam 

Watson ve své teorii. O dominiu by se dalo také uvažovat v případě Ukrajiny, protože to 

byl právě ruský vliv, který ji přiměl odstoupit od záměru podepsat Asociační dohodu, 

ale vzhledem k současné situaci v zemi a nejistotě jakou cestou se Ukrajina vydá, zatím 

není možné status dominia potvrdit.  

V oblasti Kavkazu jsou vzájemné vztahy s Ruskem ovlivněny spory, které 

v oblasti probíhaly. Závislost na Rusku je nejvíce patrná ze strany Arménie, která je na 

něm závislá ve všech třeba sledovaných dimenzích. Vliv Ruska je také velmi patrný na 

rozhodnutí země nepřistoupit k podpisu Asociační dohody s EU, který byl plánován na 

letošní rok a naopak rozhodnutí země stát se členem Celní unie Ruska, Běloruska a 

Kazachstánu. Ve vojensko-bezpečnostní dimenzi, i přes snahu Arménie prohlubovat 

spolupráci s NATO, zůstává Rusko garantem arménské bezpečnosti. Arménie je navíc 

závislá na dodávkách ruských energetických zdrojů. Ve vztahu k Arménii je tedy Rusko 

hegemonem, který má i jisté znaky dominia. To je způsobeno především tím, že je 

garantem arménské bezpečnosti a také díky síle ruského vlivu, který zemi přiměl 

odstoupit od Asociační dohody a následně vstoupit do Celní unie Ruska, Běloruska a 

Kazachstánu.  

Gruzie je stejně jako Arménie závislá na Rusku v energetické otázce, ale 

v dalších oblastech není její spolupráce s Ruskem příliš rozvinutá, což je způsobeno 

ruskou podporou separatistických oblastí Abcházie a Jižní Osetie. Gruzie prosazuje ve 

své politice prozápadní směr, ve kterém pokračuje, i přes jisté obavy poté, co se moci 

v zemi ujala koalice Gruzínský sen. Ta je sice více nakloněna spolupráci s Ruskem než 

předchozí vláda, ale i tak se Gruzie nevzdálila od své prozápadní politiky a v letošním 

roce podepsala Asociační dohodu s Evropskou unií. Ve vojensko-bezpečnostní oblasti 
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se Gruzie snaží co nejsilněji zapojit do západních struktur, což se nejvíce začalo 

projevovat po válce, která v zemi proběhla v roce 2008. Ázerbájdžán se vydal stejně 

jako Gruzie ve své politice prozápadní cestou. Jeho neochota spolupráce s Ruskem je 

způsobena sporem o Náhorní Karabach. Země navíc není díky svým nalezištím ropy a 

zemního plynu, jako jediná země regionu, závislá na ruských energetických zdrojích. 

Pravdou sice zůstává, že je Ázerbájdžán částečně závislý na ruských ropovodech, ale 

poměrně se mu daří vymanit se z této závislosti, příkladem je ropovod BTC, který 

nevyužívá ruské infrastruktury. Ve vojenské oblasti je stejně jako v případě Gruzie 

spolupráce rozvíjena především se Západem a spolupráce s Ruskem je téměř minimální. 

V případě Gruzie je vzhledem k její závislosti na ruských energetických zdrojích možno 

považovat Rusko za hegemona, ale s jistými prvky nezávislosti, která je potvrzena 

velkou snahou země zapojit se do západních struktur. Vztah Ázerbájdžánu a Ruska lze 

identifikovat téměř jako nezávislost. I zde ale můžeme pozorovat jisté prvky 

hegemonie, které jsou způsobeny stále existující závislostí Ázerbájdžánu na ruských 

ropovodech. 

Oblast Střední Asie je specifická soupeřením mezi Ruskem a Čínou o prosazení 

svého vlivu. Rusko považuje Střední Asii za významnou sféru svého vlivu a Čína se 

zase snaží využít energetického potenciálu tohoto regionu. Toto soupeření se projevuje 

především v případě Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Kazachstán udržuje 

s Ruskem velmi silné vazby, což je patrné ze založení Celní unie spolu s Běloruskem a 

Ruskem. V případě vojensko-bezpečnostní oblasti rozvijí země spolupráci jak s Ruskem 

tak i se Západem V oblasti energetiky můžeme vidět snahu Číny o prosazování svého 

vlivu v regionu, což země přivítala, protože se snaží vymanit ze závislosti na ruských 

ropovodech. K tomu jí hlavně napomohlo vybudování přímého ropovodu do Číny a také 

zapojení do projektu BTC. I přes čínské snahy o prolomení ruského monopolu 

v energetické oblasti je stále pozice Ruska jako hegemona ve vztahu s Kazachstánem 

nevyvratitelná. Můžeme, ale pozorovat jisté znaky nezávislosti a to především ve 

zmiňované snaze diverzifikovat svou energetickou infrastrukturu a také ve vojensko-

bezpečnostní oblasti.  

Poměrně unikátní je případ Uzbekistánu, u kterého můžeme sledovat snahu 

balancovat mezi Ruskem a Západem a s tím spojené proměny v zahraniční politice, 

kterou země vede vůči Rusku. Z důvodu těchto častých změn je těžké vzájemné vztahy 

dlouhodobě specifikovat. Z ekonomického a především energetického hlediska je však 

Uzbekistán, stejně jako Kazachstán, závislý na ruských produktovodech. I tady se do 
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„hry“ zapojuje Čína, která investuje do renovace uzbeckých ropných polí a také byl 

otevřen ropovod, ve kterém proudí uzbecký plyn do Číny. Ve vojensko-bezpečnostní 

oblasti udržovala země úzkou spolupráci s Ruskem, ale obrat nastal v roce 2012, kdy 

došlo k opakovanému vystoupení z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti 

(OSKB). Je však možné, že stejně jako v předchozím případě se projeví ruský vliv a 

země se k OSKB opět připojí. V současné době je možné považovat Rusko ve vztahu 

k Uzbekistánu stále za hegemona, což je dáno tím, že i přes snahu o diverzifikaci 

energetické infrastruktury je stále patrná závislost na ruských ropovodech. Vzhledem 

k uzbecké nerozhodnosti v zahraniční politice zůstává otázkou, pro jaký směr se země 

v budoucnu rozhodne. 

Situace v Turkmenistánu je odlišná od všech ostatních zemí regionu, protože 

v zemi byla dlouho prosazována politika izolacionismu. V zemi se nachází obrovská 

naleziště ropy a zemního plynu, ale do roku 2009 byla téměř zcela závislá na ruských 

produktovodech. Po incidentu v roce 2009 se naskytla příležitost pro Čínu, která si i zde 

snaží o prosazení svého vlivu. Byl tak vybudován plynovod vedoucí do Číny. Ten však 

není jediným neruským ropovodem, kterým se Turkmenistán pokouší snížit svou 

závislost na Rusku. Ve vojensko-bezpečnostní oblasti je sice prosazována politika 

neutrality, ale z faktického hlediska je země závislá na Rusku. Ze všech těchto faktů je 

možné považovat Rusko ve vztahu k Turkmenistánu za hegemona a to především díky 

stále poměrně vysoké závislosti v energetickém a také ve vojensko-bezpečnostním 

sektoru.  

Tádžikistán spolu s Kyrgyzstánem jsou nejchudšími zeměmi regionu a jejich 

závislost na Rusku je tak ve všech třech oblastech velmi výrazná. Kyrgyzstán prosazuje 

nejužší spolupráci s Ruskem ze všech zemí regionu, a proto je na něm také nejvíce 

závislý. V tomto případě je tedy ruská hegemonie naprosto jasná. Ve vojensko-

bezpečnostní oblasti je pak dokonce možné sledovat jisté prvky dominia, zvláště pokud 

vezmeme v úvahu, že Rusko má na území Kyrgyzstánu stále své vojenské základny. 

Vztahy Tádžikistánu s Ruskem jsou také velmi intenzivní, ale ne na tak dobré úrovni 

jako je tomu u Kyrgyzstánu. Nejvíce závislá je země na Rusku v ekonomické oblasti a 

vojensko-bezpečnostní oblasti. V zemi jsou přítomny ruské vojenské jednotky, které 

mají svou přítomnost zaručenou až do roku 2042. Stejně jako v případě Kyrgyzstánu je 

tedy ruská hegemonie zcela zřejmá a i tady můžeme díky ruské vojenské přítomnosti 

v zemi a velké ekonomické závislosti, která je pro zemi s tak slabou ekonomikou 

zásadní, pozorovat znaky dominia.  
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Situace v Pobaltských státech je zcela odlišná od ostatních postsovětských států. 

Všechny tři země totiž po rozpadu Sovětského svazu odmítly pokračovat v integraci do 

postsovětských struktur a vydaly se zcela protiruským směrem. Pobaltské země jsou bez 

výjimky členy Evropské unie a NATO a o jejich závislosti na Rusku nelze mluvit. 

Samozřejmě pokud pomineme jejich závislost na ruských energetických dodávkách, 

která je však zcela běžná také u jiných zemí Evropské unie. Všechny Pobaltské státy 

tedy může klasifikovat ve vztahu k Ruské federaci jako nezávislé. 

Pokud se podíváme na údaje týkající se rozlohy jednotlivých států tak nemůže 

ruské rozloze 17 098 246 km
2
 ani jedna ze zemí konkurovat

494
. Stejně tomu je i u počtu 

obyvatel, protože Rusko má 143 347
495

 milionu obyvatel, čemuž se Ukrajina, jako 

druhá nejlidnatější země postsovětského prostoru, s počtem obyvatel 45 644 419 

nemůže rovnat. Ohledně výše HDP na hlavu, kterou jsem v práci srovnávala, můžou 

Rusku konkurovat jen Pobaltské státy, jejichž výše HDP na hlavu je téměř identická 

s ruským výsledkem 23 501 USD na hlavu
496

 (nejblíže je Litva s 23 399 USD). Nad 

ostatními státy je však Rusko ve značné převaze, protože nejvyšší HDP na hlavu po 

Pobaltských státech má Bělorusko 15 592 USD, což je téměř o 8 000 USD méně než 

Rusko. S nejslabším Tádžikistánem, jehož HDP na hlavu činí 2 249 USD, pak Rusko 

dělí více než 20 000 USD. 

Ve světle všech uvedených faktů se tedy potvrdila má hypotéza, že Rusko je 

stále hegemonem v oblasti postsovětského prostoru, kterou jsem si stanovila na začátku 

práce. Z tohoto plyne také odpověď na mou výzkumnou otázku, do které kategorie 

můžeme zařadit Ruskou federaci na základě typologie Anglické školy. U všech států 

postsovětského prostoru, s výjimkou Pobaltí, vystupuje Rusko na základě typologie 

Adama Watsona jako hegemon. V některých případech sice můžeme pozorovat znaky 

nezávislosti, ale zatím není u žádného státu na tak vysoké úrovni, aby byla ohrožena 

ruská hegemonie. Naopak u některých států byly sledovány dokonce situace, ve kterých 

je možné považovat Rusko za dominium.   

                                                 
494

 Rusko – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/, 6. 12. 2013. 
495

 Rusko – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/, 6. 12. 2013. 
496

 HDP na hlavu. Světová obchodní banka. Dostupné na: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_
value+wbapi_data_value-last&sort=desc, 6. 12. 2013. 
 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc


113 

 

Ruská federace splňuje podmínky, které stanovil Adam Watson pro hegemona, 

jelikož je schopna díky závislosti všech států postsovětské oblasti (opět s výjimkou 

Pobaltských států) vynutit si od nich určité závazky a ovlivňovat jejich jednání.  

Summary 

The paper clearly shows that Russia is still a hegemon in the post-soviet area. 

More than 20 years after break-up of the Soviet Union Russia is still the most powerfull 

country in the post-soviet area.  

The paper described situation in the post-soviet area, based on the typology of 

the English school, specifically, Adam Watson’s typology. This typology divide the 

spectrum into four broad categories of relationship: independence, hegemony, dominion 

and empire. 

In this paper I focused on the Russian federation´s relations with the other states 

and its degree of influence on the states within the post-soviet area. This study shows, 

that the Russian Federation satisfies the conditions of Adam Watson’s characteristics of 

hegemony. Except Baltic states, where we can not talk about any hegemony. This 

region satisfies the conditions of idependence, because from break-up of the Soviet 

Union are Baltic states cooperating with West and also all of them are members of the 

European Union. 

However, if we think  about the post-soviet area, except the Baltic states, we can 

say that, according to my research, Russia is still the hegemon. My research shows, that 

in some cases (states), we can find also signs of independence, but there is no country, 

where is independence on a higher level than hegemony. On the contrast, in some states 

have been observed situations, where it is possible to consider Russia as a dominion. 

Hovewer, Russia is still the hegemon than dominion towards these countries. 

This Russia's hegemony is also confirmed by area of the country, the amount of 

the population, GDP per capita and data about size of national army. From all of these, 

Russia is much powerfull, than other post-soviet states. Russia is also the main member 

of the most integration institutions in the post-soviet area. 

So, according to my paper in which I was comparing different characteristics of 

the states, Russia is still the hegemon of the post-soviet area, with exception for the 

Baltic states. 

 

  



114 

 

Prameny a literatura 

Monografie (neperiodické): 

 

ČAPKOVÁ, J. Vliv eurasianismu na zahraniční politiku Ruské federace. Plzeň, 2012. 

Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. 

 

DARCHIASHVILI, V. Kyrgyzstán. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako 

geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 155 

– 163. 

 

DILBAZI, E. Uzbekistán. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako geopolitický 

aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 183 – 192. 

 

DUGIN, A. G. Osnovy geopolitiki, Moskva: ARKTOGEYA-centr 2000.  

 

DUNNE, T. Inventing International Society: A History of the English School, Londýn: 

Macmillan - St Antony's Series 1998. 

 

FEDOROV, V. Евразийская экономическая интеграция в трегольнике – политика – 

економика – общество. In: Zadorin, I. ed. (2006): Интеграция в Евразии. Evropa: 

Moskva 2006 

 

HODAČ, J. – STREJČEK, P. Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a 

Střední Evropě. Masarykova univerzita: Brno 2008. 

 

HORÁK, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinium 2008. 

 

HORÁK, S. Proměny geopolitiky Turkmenistánu v letech 2009 – 2011. Možnosti a 

limity Evropy. In: Kolektiv. Studia Territoriallia. Karolinium: Praha 2012, s. 85 – 104. 

  

HORÁK, S. – KARÁSKOVÁ, I a kol. Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce 

a konfliktu. Praha: Matfyzpress 2011. 

 

HORÁK, S. Integrace a dezintegrace v postsovětské Střední Asii. In: Souleimanov, E. 

(ed., 2007): Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia 2007, s. 270 – 271. 

 

HORÁK. S.  Středoasijská integrace. Pouze pod vlivem velmocí? In:  Waisová, Š. (ed., 

2009): Regionální integrační procesy . Aleš Čeněk:  Plzeň 2009. 

 

HLAVÁČEK, P. Bělorusko. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako 

geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 51 – 

66. 

 

KEFELI, I., F. Geopolitika Evrazii. Sankt-Peterburg: Baltijskij gosudarstvennyj 

universitet 2010.  

 

 

KOFRÁNKOVÁ, A. Problematika neobčanů v Lotyšsku během přístupových jednání 

do Evropské unie. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

http://files.slavomirhorak.webnode.cz/200000093-aa976ac8d8/Integrace2010.pdf


115 

 

 

КOSOV, JU. V. – TOROPYGIN, А. V. Содружество независимых государств: 

Институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская 

дипломатия. Москва 2009. 

 

KUCHYŇKOVÁ, P. Utváření ruské zahraniční politiky po roce 1991 v postsovětském 

prostoru. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako geopolitický aktér 

v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 14 – 48. 

 

LAM, K. Hegemonic Project or Survival Strategy? Language Rights in the Former  

Soviet Space. Helsinky: Ulkopoliitinen instituuttii 2007.  

 

LARYŠ, M. Ukrajina. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako geopolitický 

aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 68 – 88. 

 

MANDELBAUM, M. The new Russian foreign policy. Council of Foreign Relations 

Press 1998.  

 

ŠMÍD, T. Jižní Kavkaz. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako geopolitický 

aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 103 – 137. 

 

PIVOVAR I. E. Постсоветское пространство – альтернативы интеграции. Aletejja. 

Sankt Petersburg 2008 

 

SMRČKOVÁ, M. Moldávie. In: KUCHUŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T.: Rusko jako 

geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Masarykova univerzita: Brno 2006, s. 91 – 

102. 

 

VORÁČEK, E. Eurasijství v ruském politickém myšlení: Osudy jednoho 

z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace, Praha: Set-out 2004. 

 

WATSON, A. The Evolution of International Society. New York: Routledge 2009. 

  

Monografie (periodické): 

 

DULEBA, Alexander, Rusko, stredna Európa a rozsirovanie NATO. Medzinarodnoe 

otázky. 1998, roč. 7, č. 4, s. 15-46. 

 

HYNEK, Nikola, Anglická škola a teorie mezinárodních vztahu: obsahový vesmír, 

akademický svět a kritiky přístupů. Mezinárodní vztahy. 2005, č. 2, s. 76-89. 

 

IVANOV, Igor: The New Russian Identity: Innovation and Continuity in Russian 

Foreign Policy. The 

Washington Quarterly 2001, http://www.twq.com/01summer/ivanov.pdf. 

 

KALINIČ, P. - NAXERA, V. Politická teorie a geopolitika A. G. Dugina. Rexter – 

časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. 2011. č. 2, s. 31–56. 

 

KRATOHVÍL, P., Ruská spolupráce s Čínou: proti USA na dvou frontách. Mezinárodní 

politika. 2006, roč. 30, č. 2, s. 6-9. 



116 

 

 

LITERA, B. Kozyrevova doktrína - ruská varianta Monroeovy doktríny. Mezinárodní 

vztahy.  1994. č. 4. roč. 29, s. 65-71.  

 

SRSTKOVÁ, N. Energetický sektor Gruzie. Na východ. 2010, č. 4. Dostupné na: 

http://navychod.cz/articles.php?id=432ba7f0-e3c2-11e2-bb9a-251f2970b950 

 

MEDVEDEV, Se: Rethinking the National Interest: Putin´s Turn in Russian Foreign 

Policy. Dostupné na: 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mc

Papers/mc-paper_6-en.pdf. 

 

POSPÍŠIL, I. Ruská menšina v Pobaltí: etnické čistky či náprava minulých 

nespravedlností? Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav 

Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 204 - 209. 

 

SERGUNIN, A. A., Měnící se paradigma. Mezinárodní vztahy v postkomunistickém 

Rusku. Mezinárodní vztahy. 2000, č. 3, s. 36–58. 

 

ZELENEV, I. Russia’s Policy Toward Compatriots in the Former Soviet Union. 

Moskva: Russia in Global Affairs 2008. 49 – 62 s. 

 

Slovníky a encyklopedie: 

Příruční slovník naučný: S-Ž. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha : Academia, 

nakladatelství československé akademie věd, 1967. 936 s. 
 

Internetové zdroje: 

Arménie je připravena rozvíjet současnou úroveň spolupráce s NATO. Hlas Ruska, 6. 9. 

2012. Dostupné na: http://czech.ruvr.ru/2012_09_06/87418038/, 21. 11. 2013. 

 

Ázerbájdžán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/azerbajdzan, 21. 11. 2013. 

 

Ázerbájdžán usiluje o rozvoj spolupráce s EU a NATO. Hlas Ruska, 5. 7. 2010. 

Dostupné na: http://czech.ruvr.ru/2010/07/05/11474010.html, 21. 11. 2013. 

 

Azerbaijan, Turkey start creating single army. Trend, 5. 3. 2013. Dostupné na: 

http://en.trend.az/news/politics/2176900.html, 21. 11. 2013. 

 

Arménie – základní informace. Ministerstvo zahraničních věcí. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/, 20. 11. 2013. 

 

BAKER, Luke - PAWLAK, Justina. Lithuania warns Russia over pressuring its 

neighbors. Reuters, 2. 11. 2013. Dostupné na: 

http://www.reuters.com/article/2013/10/02/us-lithuania-russia-

idUSBRE9910ER20131002, 1. 12. 2013. 

 

Bělorusko – základní informace. Ministerstvo zahraničních věcí. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belorusko/, 18. 11. 2013 

 

http://navychod.cz/articles.php?id=432ba7f0-e3c2-11e2-bb9a-251f2970b950
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mcPapers/mc-paper_6-en.pdf
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mcPapers/mc-paper_6-en.pdf
http://czech.ruvr.ru/2012_09_06/87418038/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/azerbajdzan
http://czech.ruvr.ru/2010/07/05/11474010.html
http://en.trend.az/news/politics/2176900.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/
http://www.reuters.com/article/2013/10/02/us-lithuania-russia-idUSBRE9910ER20131002
http://www.reuters.com/article/2013/10/02/us-lithuania-russia-idUSBRE9910ER20131002
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belorusko/


117 

 

Cena ruského plynu pro Bělorusko stoupne do 175 dolarů. Informační podnikatelský 

systém I-RU.CZ, 16. 9. 2013. Dostupné na: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-

/101000000000-belorusko/101002000000-belorusko--zapad/0-/302-energetika/25453-

cena-ruskeho-plynu-pro-belorusko/, 18. 11. 2013. 

 

COOLEY, A. The New Great Game in Central Asia. Foreign affairs, 7. 9. 2012. 

Dostupné na: http://www.foreignaffairs.com/articles/137813/alexander-cooley/the-new-

great-game-in-central-asia, 12. 12. 2013. 

 

Demonstranti v Kyrgyzstánu prý ubili ministra, vláda předala moc opozici. Mladá 

fronta, 7. 4. 2010. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/demonstranti-v-kyrgyzstanu-

ubili-ministra-v-zemi-plati-vyjimecny-stav-1nv-

/zahranicni.aspx?c=A100407_150541_zahranicni_btw, 27. 11. 2013. 

 

DUGIN, Alexandr, Geljevič. The Eurasian Idea. Meždunárodnoe evrazijskoe dviženie, 

2004. Dostupné z www: 

http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1884, 14. 12. 2013. 

 

Estonsko – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/estonsko/, 1. 12. 2013. 

 

Estonsko projektu společné baltské armády příliš nevěří. Natoaktual, 22. 7. 2013. 

Dostupné na: 

http://www.natoaktual.cz/na_media.aspx?r=na_media&c=A130722_201902_na_media

_m02, 1. 12. 2013 

 

Evropská unie zatím nepodepíše asociační dohodu s Ukrajinou. Český rozhlas, 18. 11. 

2013. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/evropska-unie-

zatim-nepodepise-asociacni-dohodu-s-ukrajinou--1282468, 20. 11. 2013. 

 

Gruzie – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/gruzie/, 22. 11. 2013. 

 

HOMOLOVÁ, Olga. Litevsko-ruské vztahy na prahu nového tisíciletí. Euroasijský 

express, 4/2001. Dostupné na: http://euroasia.euweb.cz/4-2001_po_homolova.htm, 30. 

11. 2013. 

 

HDP na hlavu. Světová obchodní banka. Dostupné na: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2

012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc, 18. 11. 2013. 

 

Janukovyč vyhrál prezidentské volby, Tymošenková to zatím neuznala. Mladá fronta, 8. 

2. 2013. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/janukovyc-vyhral-prezidentske-volby-

tymosenkova-to-zatim-neuznala-1gb-

/zahranicni.aspx?c=A100208_105342_zahranicni_stf, 17. 11. 2013. 
 

JUST, J. Nová koncepce ruské zahraniční politiky. Respekt, 31. 07. 2008. Dostupné na: 

http://just.blog.respekt.ihned.cz/c1-45998010-nova-koncepce-ruske-zahranicni-politiky, 

22. 10. 2013. 

 

http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/101000000000-belorusko/101002000000-belorusko--zapad/0-/302-energetika/25453-cena-ruskeho-plynu-pro-belorusko/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/101000000000-belorusko/101002000000-belorusko--zapad/0-/302-energetika/25453-cena-ruskeho-plynu-pro-belorusko/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/101000000000-belorusko/101002000000-belorusko--zapad/0-/302-energetika/25453-cena-ruskeho-plynu-pro-belorusko/
http://www.foreignaffairs.com/articles/137813/alexander-cooley/the-new-great-game-in-central-asia
http://www.foreignaffairs.com/articles/137813/alexander-cooley/the-new-great-game-in-central-asia
http://zpravy.idnes.cz/demonstranti-v-kyrgyzstanu-ubili-ministra-v-zemi-plati-vyjimecny-stav-1nv-/zahranicni.aspx?c=A100407_150541_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/demonstranti-v-kyrgyzstanu-ubili-ministra-v-zemi-plati-vyjimecny-stav-1nv-/zahranicni.aspx?c=A100407_150541_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/demonstranti-v-kyrgyzstanu-ubili-ministra-v-zemi-plati-vyjimecny-stav-1nv-/zahranicni.aspx?c=A100407_150541_zahranicni_btw
http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1884
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/estonsko/
http://www.natoaktual.cz/na_media.aspx?r=na_media&c=A130722_201902_na_media_m02
http://www.natoaktual.cz/na_media.aspx?r=na_media&c=A130722_201902_na_media_m02
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/evropska-unie-zatim-nepodepise-asociacni-dohodu-s-ukrajinou--1282468
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/evropska-unie-zatim-nepodepise-asociacni-dohodu-s-ukrajinou--1282468
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/gruzie/
http://euroasia.euweb.cz/4-2001_po_homolova.htm
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://zpravy.idnes.cz/janukovyc-vyhral-prezidentske-volby-tymosenkova-to-zatim-neuznala-1gb-/zahranicni.aspx?c=A100208_105342_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/janukovyc-vyhral-prezidentske-volby-tymosenkova-to-zatim-neuznala-1gb-/zahranicni.aspx?c=A100208_105342_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/janukovyc-vyhral-prezidentske-volby-tymosenkova-to-zatim-neuznala-1gb-/zahranicni.aspx?c=A100208_105342_zahranicni_stf
http://just.blog.respekt.ihned.cz/c1-45998010-nova-koncepce-ruske-zahranicni-politiky


118 

 

Kazachstán ratifikoval dohodu s Ruskem o vojensko-technické spolupráci. I-RU.cz, 15. 

5. 2013. Dostupné na: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-

/106000615000-astana-hlavni-mesto/305-militaria-vpk/24842-kazachstan-ratifikoval-

dohodu-s-ruskem/, 24. 11. 2013. 

 

Kazachstán ignoroval Rusko a novou vojenskou dohodu uzavřel s USA. Hospodářské 

noviny, 1. 2. 2008. Dostupné na: http://zpravy.ihned.cz/c1-22874840-kazachstan-

ignoroval-rusko-a-novou-vojenskou-dohodu-uzavrel-s-usa, 24. 11. 2013. 

 

Kazachstán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/, 24. 11. 2013. 

 

Kazakhstan–China pipeline hits capacity. Silk Road Intelligencer. 1. 5. 2011. Dostupné 

na: http://silkroadintelligencer.com/2011/01/05/kazakhstan-daily-news-roundup-

january-5-2011/, 10. 12. 2013. 

 

Konflikt v Čečensku. Encyklopedie. Dostupné na: 

http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=157, 14. 12. 2013. 
 

Koncepce ruské zahraniční politiky z roku 2000. Dostupné na 

http://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm, 21. 10. 2013. 
 

KREJČÍ, Oskar. Neobčané v Evropské unii. Britské listy, 19. 8. 2005. Dostupné na: 

http://blisty.cz/art/22013.html, 1. 12. 2013. 

 

Kyrgyzstán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/, 27. 11. 2013.  

 

Kyrgyzstán čeká z RF zbraně za miliardu dolarů. Hlas Ruska, 15. 11. 2013. Dostupné 

na: http://czech.ruvr.ru/2013_11_15/Kyrgyzstan-ceka-z-RF-zbrane-za-miliardu-dolaru/, 

27. 11. 2013. 

 

LARUELLE, Marlene, Dugin Aleksandr: Russian Version of the European Radical 

Right? Washington DC: Kennan Institute Occasional Paper No. 294 [online]. [14. 10. 

2013]. Dostupné z www: www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf. 

 

Lotyšsko – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/lotyssko/, 1. 12. 2013. 

 

Litva – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/litva/, 30. 11. 2013. 

 

Litva si přeje dobré vztahy s Ruskem. Hlas Ruska, 23. 3. 2010. Dostupné na: 

http://czech.ruvr.ru/2010/03/23/5572645.html, 30. 11. 2013 

. 

 

MEDVEDEV, S: Rethinking the National Interest: Putin´s Turn in Russian Foreign 

Policy [online]. Dostupné z: 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mc

Papers/mc-paper_6-en.pdf, 11. 12. 2013. 

http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000615000-astana-hlavni-mesto/305-militaria-vpk/24842-kazachstan-ratifikoval-dohodu-s-ruskem/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000615000-astana-hlavni-mesto/305-militaria-vpk/24842-kazachstan-ratifikoval-dohodu-s-ruskem/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000615000-astana-hlavni-mesto/305-militaria-vpk/24842-kazachstan-ratifikoval-dohodu-s-ruskem/
http://zpravy.ihned.cz/c1-22874840-kazachstan-ignoroval-rusko-a-novou-vojenskou-dohodu-uzavrel-s-usa
http://zpravy.ihned.cz/c1-22874840-kazachstan-ignoroval-rusko-a-novou-vojenskou-dohodu-uzavrel-s-usa
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/
http://silkroadintelligencer.com/2011/01/05/kazakhstan-daily-news-roundup-january-5-2011/
http://silkroadintelligencer.com/2011/01/05/kazakhstan-daily-news-roundup-january-5-2011/
http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=157
http://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm
http://blisty.cz/art/22013.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/
http://czech.ruvr.ru/2013_11_15/Kyrgyzstan-ceka-z-RF-zbrane-za-miliardu-dolaru/
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/lotyssko/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/litva/
http://czech.ruvr.ru/2010/03/23/5572645.html
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mcPapers/mc-paper_6-en.pdf
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mcPapers/mc-paper_6-en.pdf


119 

 

 

Moldavsko – základní informace. Ministerstvo zahraničních věcí. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/moldavsko/, 19. 11. 2013. 
 

Moldavané se dočkali. Po letech mají prezidenta. Lidové noviny, 16. 3. 2012. Dostupné 

na: http://www.lidovky.cz/moldavsko-se-dockalo-prezidenta-dan-/zpravy-

svet.aspx?c=A120316_104051_ln_zahranici_jv, 19. 11. 2013. 

 

Nato’s relations with Turkmenistan. NATO. Dostupné na: 

http://www.nato.int/cps/da/natolive/topics_50317.htm, 27. 11. 2013 

 

NOVÁK, Martin. Na věčné časy? Arménie má ruské vojáky do roku 2044. 

Aktuálně.cz,20. 8. 2010. Dostupné na: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=675286, 21. 11. 2013. 

 

Nová nejistota Ruska: jak si rozdělí moc Medveděv s Putinem. Mladá fronta, 2. 3. 

2008. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/nova-nejistota-ruska-jak-si-rozdeli-moc-

medvedev-s-putinem-pnx-/zahranicni.aspx?c=A080301_192538_zahranicni_ton, 22. 

10. 2013 
 

Oranžová revoluce vynesla Juščenka do čela Ukrajiny. Česká televize, 23. 11. 2009. 

Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/73289-oranzova-revoluce-vynesla-

juscenka-do-cela-ukrajiny/, 14. 12. 2013. 

 

Pobaltí 2012, 1. Část. Šlápoty.cz, 21. 12. 2012. Dostupné na: 

http://www.slapoty.cz/clanky/pobalti-2012-1-cast-264/, 12. 12. 2013. 

 

Po 15 letech jednání se Moskva vzdává NATO. Lidové noviny, 11. 7. 2009. Dostupné 

na: 

http://www.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=ln_noviny&c=A090611_000092_ln_noviny_sko&

klic=231977&mes=090611_0, 14. 12. 2013. 

 

Proč Ukrajinci protestují? Týden, 13. 12. 2013. Dostupné na: 

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/proc-ukrajinci-

protestuji_291813.html#.Uqs1D7SER1E, 13. 12. 2013. 
 

Prezidentem bude kandidát miliardáře Ivanišviliho. Ihned.cz, 27. 10. 2013. Dostupné na: 

http://zpravy.ihned.cz/c1-61089190-gruzie-prezidentske-volby, 22. 11. 2013. 

 

Prezidentské volby v Rusku, 6. 1. 2012. Dostupné na: 

http://czech.ruvr.ru/2012/01/06/63478527.html, 14. 12. 2013. 

 

Prezidentské volby v Kyrgyzstánu vyhrál proruský Atambajev. Mladá fronta, 31. 10. 

2011. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/prezidentske-volby-v-kyrgyzstanu-vyhral-

prorusky-atambajev-puc-/zahranicni.aspx?c=A111031_072432_zahranicni_btw, 27. 11. 

2013.  

 

Rusko a Kazachstán založí jednotný protiletecký obranný systém. China Radio 

International, 31. 1. 2013. Dostupné na: 

http://czech.cri.cn/811/2013/01/31/1s138461.htm, 24. 11. 2013. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/moldavsko/
http://www.lidovky.cz/moldavsko-se-dockalo-prezidenta-dan-/zpravy-svet.aspx?c=A120316_104051_ln_zahranici_jv
http://www.lidovky.cz/moldavsko-se-dockalo-prezidenta-dan-/zpravy-svet.aspx?c=A120316_104051_ln_zahranici_jv
http://www.nato.int/cps/da/natolive/topics_50317.htm
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=675286
http://zpravy.idnes.cz/nova-nejistota-ruska-jak-si-rozdeli-moc-medvedev-s-putinem-pnx-/zahranicni.aspx?c=A080301_192538_zahranicni_ton
http://zpravy.idnes.cz/nova-nejistota-ruska-jak-si-rozdeli-moc-medvedev-s-putinem-pnx-/zahranicni.aspx?c=A080301_192538_zahranicni_ton
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/73289-oranzova-revoluce-vynesla-juscenka-do-cela-ukrajiny/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/73289-oranzova-revoluce-vynesla-juscenka-do-cela-ukrajiny/
http://www.slapoty.cz/clanky/pobalti-2012-1-cast-264/
http://www.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=ln_noviny&c=A090611_000092_ln_noviny_sko&klic=231977&mes=090611_0
http://www.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=ln_noviny&c=A090611_000092_ln_noviny_sko&klic=231977&mes=090611_0
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/proc-ukrajinci-protestuji_291813.html#.Uqs1D7SER1E
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/proc-ukrajinci-protestuji_291813.html#.Uqs1D7SER1E
http://zpravy.ihned.cz/c1-61089190-gruzie-prezidentske-volby
http://czech.ruvr.ru/2012/01/06/63478527.html
http://zpravy.idnes.cz/prezidentske-volby-v-kyrgyzstanu-vyhral-prorusky-atambajev-puc-/zahranicni.aspx?c=A111031_072432_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/prezidentske-volby-v-kyrgyzstanu-vyhral-prorusky-atambajev-puc-/zahranicni.aspx?c=A111031_072432_zahranicni_btw
http://czech.cri.cn/811/2013/01/31/1s138461.htm


120 

 

 

Rusko a Kyrgyzstán podepsaly dohodu o plynu. Hlas Ruska, 26. 7. 2013. Dostupné na: 

http://czech.ruvr.ru/2013_07_26/Ruska-a-Kyrgyzstan-podepsaly-dohodu-o-plynu/ 27. 

11. 2013. 

 

Rusko přistoupilo nejprve k blokádě hranic a poté také hrozilo uvalením sankcí na 

ukrajinské zboží. (Ukrajinci nejsou národ, vzkázal Putin. Nechce námluvy „Malorusů“ 

s EU. Mladá fronta, 5. 9. 2013. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/putin-rusko-

ukrajina-05u-/zahranicni.aspx?c=A130905_133526_zahranicni_pul, 13. 12. 2013 

 

Rusko prodloužilo s Kyrgyzstánem mezivládní dohodu o používání základny. Česká 

televize, 20. 9. 2012. Dostupné na: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1113017, 27. 11. 2013. 

 

Rusko zakázalo dovoz mléčných výrobků z Litvy, může jít o politiku. Mladá fronta, 7. 

10. 2013. Dostupné na: http://ekonomika.idnes.cz/rusko-zakazalo-dovoz-mlecnych-

vyrobku-z-litvy-flr-/eko-zahranicni.aspx?c=A131007_143351_eko-zahranicni_fih, 1. 

12. 2013. 

 

Rusko – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/, 6. 12. 2013. 

 

Ruský medvěd opevňuje své pozice ve Střední Asii. Týden, 14. 10. 2013. Dostupné na: 

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/rusky-medved-opevnuje-sve-

predsunute-pozice-ve-stredni-asii_285448.html#.UpIsZuKER1E, 28. 11. 2013. 

 

Rusové bez občanství a identity. Presseurop, 15. 5. 2013. Dostupné na: 

http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3775111-rusove-bez-obcanstvi-identity, 12. 

12. 2013. 

 

Rusko se chce zaměřit na postsovětský prostor. Literární noviny, 14. 12. 2013. 

Dostupné na: http://www.literarky.cz/politika/svet/12818-rusko-se-chce-zamit-na-

postsovtsky-prostor, 24. 10. 2013 

 

Rusko se stalo členem Organizace středoasijské spolupráce. I-RU.CZ. 21. 10. 2004. 

Dostupné na: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1/117-stredni-asie/11700-/000-/203-

obchod-svetovy/4812-rusko-se-stalo-clenem-organizace/, 12. 11. 2013. 
 

SAMUS, Michailo. Bezbranná Ukrajina. Proč ukrajinskou armádu redukují o polovinu? 

Oficiální portál Informačního centra o NATO, 14. 5. 2012. Dostupné na: 

http://www.natoaktual.cz/bezbranna-ukrajina-proc-ukrajinskou-armadu-redukuji-o-

polovinu-p8g-/na_analyzy.aspx?c=A120514_104120_na_analyzy_m02, 18. 11. 2013. 

 

SOULEIMANOV, E. Dějiny arménsko-ruských vztahů. Euroasijský express. Dostupné 

na: http://euroasia.euweb.cz/4-2001_ka_souleimanov1.htm, 21. 11. 2013. 

 

SOUKUP, Ondřej: Profil Dmitrije Medveděva: Putinův právní poradce. iHNed.cz. 

Dostupné na: http://zahranicni.ihned.cz/c1-23036030-dmitrij-medvedev, 22. 10. 2013. 

 

http://czech.ruvr.ru/2013_07_26/Ruska-a-Kyrgyzstan-podepsaly-dohodu-o-plynu/
http://zpravy.idnes.cz/putin-rusko-ukrajina-05u-/zahranicni.aspx?c=A130905_133526_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/putin-rusko-ukrajina-05u-/zahranicni.aspx?c=A130905_133526_zahranicni_pul
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1113017
http://ekonomika.idnes.cz/rusko-zakazalo-dovoz-mlecnych-vyrobku-z-litvy-flr-/eko-zahranicni.aspx?c=A131007_143351_eko-zahranicni_fih
http://ekonomika.idnes.cz/rusko-zakazalo-dovoz-mlecnych-vyrobku-z-litvy-flr-/eko-zahranicni.aspx?c=A131007_143351_eko-zahranicni_fih
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/rusky-medved-opevnuje-sve-predsunute-pozice-ve-stredni-asii_285448.html#.UpIsZuKER1E
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/rusky-medved-opevnuje-sve-predsunute-pozice-ve-stredni-asii_285448.html#.UpIsZuKER1E
http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3775111-rusove-bez-obcanstvi-identity
http://www.literarky.cz/politika/svet/12818-rusko-se-chce-zamit-na-postsovtsky-prostor
http://www.literarky.cz/politika/svet/12818-rusko-se-chce-zamit-na-postsovtsky-prostor
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1/117-stredni-asie/11700-/000-/203-obchod-svetovy/4812-rusko-se-stalo-clenem-organizace/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1/117-stredni-asie/11700-/000-/203-obchod-svetovy/4812-rusko-se-stalo-clenem-organizace/
http://www.natoaktual.cz/bezbranna-ukrajina-proc-ukrajinskou-armadu-redukuji-o-polovinu-p8g-/na_analyzy.aspx?c=A120514_104120_na_analyzy_m02
http://www.natoaktual.cz/bezbranna-ukrajina-proc-ukrajinskou-armadu-redukuji-o-polovinu-p8g-/na_analyzy.aspx?c=A120514_104120_na_analyzy_m02
http://euroasia.euweb.cz/4-2001_ka_souleimanov1.htm
http://zahranicni.ihned.cz/c1-23036030-dmitrij-medvedev


121 

 

STIER, G. Eurasijská unie: Putinův sen, nebo reálná šance? Česká pozice, 21. 9. 2013. 

Dostupné na: http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/eurasijska-unie-putinuv-

sen-nebo-realna-sance, 20. 11. 2013. 

 

STIER, G. Postsovětské společenství: Naděje, břemeno, nebo jen klub seniorů? Česká 

pozice. 1. 10. 2011. Dostupné na: 

http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/postsovetske-spolecenstvi-nadeje-

bremeno-nebo-jen-klub-senioru, 13. 11. 2013. 

 

STRUPAVSKÝ, P. Medvěděv stanovil pravidla. Britské listy, 7. 8. 2008. Dostupné na: 

http://www.blisty.cz/art/41938.html, 22. 10. 2013. 

 

ŠŤÁHLAVSKÝ, David. Uzbekistán se vzdaluje Rusku a sbližuje s USA. Český rozhlas, 

10. 7. 2012. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/david-

stahlavsky-uzbekistan-se-vzdaluje-rusku-a-sblizuje-s-usa--1083899, 26. 11. 2013. 

 

Tádžikistán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/tadzikistan/, 28. 11. 2013. 

 

Tádžikistán má staronového prezidenta. Vítěze nedemokratických voleb. Lidové noviny, 

7. 11. 2013. Dostupné na: http://www.lidovky.cz/tadzikistan-ma-staronoveho-

prezidenta-viteze-nedemokratickych-voleb-1er-/zpravy-

svet.aspx?c=A131107_133941_ln_zahranici_msl, 28. 11. 2013. 

 

The Security and Defensibility of the Baltic States, FOI, 10/2012. Dostupné na: 

http://www.aff.a.se/balticum.pdf, 1. 12. 2013. 

 

The World’s endurind dictator: Islam Karimov, Uzbekistan. CBSNEWS, 19. 6. 2011. 

Dostupné na: http://www.cbsnews.com/news/the-worlds-enduring-dictators-islam-

karimov-uzbekistan/, 10. 12. 2013.   

 

TREJBAL, V. Arménie si místo EU vybrala Rusko. Brusel je v šoku z Putinovy taktiky. 

Patria online, 5. 9. 2013. Dostupné na: 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2424065/armenie-si-misto-eu-vybrala-rusko-brusel-

je-v-soku-z-putinovy-taktiky.html, 21. 11. 2013. 

 

Turkmenistán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/turkmenistan/, 27. 11. 2013. 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009. Evropský parlament. Dostupné 

na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2009-0017+0+DOC+XML+V0//CS, 28. 11. 2013. 

 

Ukrajina nemíří do NATO. Hospodářské noviny. 15. 9. 2006. Dostupné na: 

http://hn.ihned.cz/c1-19306270-ukrajina-nemiri-do-nato, 16. 11. 2013. 

 

Uzbekistán Bans Foreign Military Bases. Riaovosti, 30. 8. 2012. Dostupné na: 

http://en.ria.ru/military_news/20120830/175513788.html, 14. 12. 2013. 

 

http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/eurasijska-unie-putinuv-sen-nebo-realna-sance
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/eurasijska-unie-putinuv-sen-nebo-realna-sance
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/postsovetske-spolecenstvi-nadeje-bremeno-nebo-jen-klub-senioru
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/postsovetske-spolecenstvi-nadeje-bremeno-nebo-jen-klub-senioru
http://www.blisty.cz/art/41938.html
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/david-stahlavsky-uzbekistan-se-vzdaluje-rusku-a-sblizuje-s-usa--1083899
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/david-stahlavsky-uzbekistan-se-vzdaluje-rusku-a-sblizuje-s-usa--1083899
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/tadzikistan/
http://www.lidovky.cz/tadzikistan-ma-staronoveho-prezidenta-viteze-nedemokratickych-voleb-1er-/zpravy-svet.aspx?c=A131107_133941_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/tadzikistan-ma-staronoveho-prezidenta-viteze-nedemokratickych-voleb-1er-/zpravy-svet.aspx?c=A131107_133941_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/tadzikistan-ma-staronoveho-prezidenta-viteze-nedemokratickych-voleb-1er-/zpravy-svet.aspx?c=A131107_133941_ln_zahranici_msl
http://www.aff.a.se/balticum.pdf
http://www.cbsnews.com/news/the-worlds-enduring-dictators-islam-karimov-uzbekistan/
http://www.cbsnews.com/news/the-worlds-enduring-dictators-islam-karimov-uzbekistan/
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2424065/armenie-si-misto-eu-vybrala-rusko-brusel-je-v-soku-z-putinovy-taktiky.html
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2424065/armenie-si-misto-eu-vybrala-rusko-brusel-je-v-soku-z-putinovy-taktiky.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/turkmenistan/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0017+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0017+0+DOC+XML+V0//CS
http://hn.ihned.cz/c1-19306270-ukrajina-nemiri-do-nato
http://en.ria.ru/military_news/20120830/175513788.html


122 

 

Uzbekistán – základní informace o teritoriu. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/uzbekistan/, 26. 11. 2013.  

 

Válka změnila mapu Kavkazu nadobro, prohlásil Medvěděv. Mladá fronta, 8. 8. 2013. 

Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/valka-zmenila-mapu-kavkazu-nadobro-prohlasil-

medvedev-pps-/zahranicni.aspx?c=A090808_180726_zahranicni_ipl, 14. 12. 2013. 

 

Ve stínu Ruska: Estonská armáda posiluje. Armádní noviny, 16. 9. 2013. Dostupné na: 

http://www.armadninoviny.cz/ve-stinu-ruska-estonska-armada-posiluje.html, 1. 12. 

2013. 

 

Volby na Ukrajině zaujaly novými typy manipulací, vláda se nemění. Deník 

referendum, 31. 10 2012. Dostupné na: http://denikreferendum.cz/clanek/14249-volby-

na-ukrajine-zaujaly-novymi-typy-manipulaci-vlada-se-nemeni, 17. 11. 2013. 

 

Volby na Ukrajině proběhly podle mezinárodních pravidel. Euractiv, 3. 10. 2007. 

Dostupné na: http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/analyza/volby-na-ukrajine-probehly-

podle-mezinarodnich-pravidel, 17. 11. 2013. 
 

VOMASTEK, Jaroslav. Ukrajinská ekonomika je stále ocelová. E15. 3. 5. 2011. 

Dostupné na: http://euro.e15.cz/cesky-export/ukrajinska-ekonomika-je-stale-ocelova-

860146, 18. 11. 2013 

 

Východní partnerství. MZV. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/vychodni

_partnerstvi/vychodni_partnerstvi.html, 21. 11. 2013. 

 

VRASPÍR, V. Ruské prezidentské volby. Centrum pro bezpečností a strategická studia. 

Dostupné na: http://www.cbss.cz/expertni-komentar/ruske-prezidentske-volby-2012/, 

22. 10. 2013. 

 

Výsledky summitu Východního partnerství ve Vilniusu. České noviny – zpravodajský 

server, 29. 11. 2013. Dostupné na: http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-

summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099, 1. 12. 2013. 

 

Výsledky summitu Východního partnerství ve Vilniusu. České noviny – zpravodajský 

server, 29. 11. 2013. Dostupné na: http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-

summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099, 1. 12. 2013 

 

Vztahy „jako víno“? Rusko ukončilo embargo na gruzínské nápoje. CT24, 11. 2. 2013. 

Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/214597-vztahy-jako-vino-

rusko-ukoncilo-embargo-na-gruzinske-napoje/, 22. 11. 2013. 

 

Výsledky summitu Východního partnerství ve Vilniusu. České noviny – zpravodajský 

server, 29. 11. 2013. Dostupné na: http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-

summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099, 1. 12. 2013 

 

WATSON, Adam.  The British Committee for the Theory of International Politics: 

some historical notes by Adam Watson [online]. 1998, [01. 11. 2013]. Dostupné z www: 

http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/english-school/watson98.pdf. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/uzbekistan/
http://zpravy.idnes.cz/valka-zmenila-mapu-kavkazu-nadobro-prohlasil-medvedev-pps-/zahranicni.aspx?c=A090808_180726_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/valka-zmenila-mapu-kavkazu-nadobro-prohlasil-medvedev-pps-/zahranicni.aspx?c=A090808_180726_zahranicni_ipl
http://www.armadninoviny.cz/ve-stinu-ruska-estonska-armada-posiluje.html
http://denikreferendum.cz/clanek/14249-volby-na-ukrajine-zaujaly-novymi-typy-manipulaci-vlada-se-nemeni
http://denikreferendum.cz/clanek/14249-volby-na-ukrajine-zaujaly-novymi-typy-manipulaci-vlada-se-nemeni
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/analyza/volby-na-ukrajine-probehly-podle-mezinarodnich-pravidel
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/analyza/volby-na-ukrajine-probehly-podle-mezinarodnich-pravidel
http://euro.e15.cz/cesky-export/ukrajinska-ekonomika-je-stale-ocelova-860146
http://euro.e15.cz/cesky-export/ukrajinska-ekonomika-je-stale-ocelova-860146
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/vychodni_partnerstvi/vychodni_partnerstvi.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/vychodni_partnerstvi/vychodni_partnerstvi.html
http://www.cbss.cz/expertni-komentar/ruske-prezidentske-volby-2012/
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/214597-vztahy-jako-vino-rusko-ukoncilo-embargo-na-gruzinske-napoje/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/214597-vztahy-jako-vino-rusko-ukoncilo-embargo-na-gruzinske-napoje/
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysledky-summitu-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu/1014099
http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/english-school/watson98.pdf


123 

 

 

Window on Eurasia – Ethnic Russians in Uzbekistan Under Pressure to Leave. Window 

on Eurasia – New series, 3. 4. 2013. Dostupné na: 

http://windowoneurasia2.blogspot.cz/2013/04/window-on-eurasia-ethnic-russians-

in.html, 10. 12. 2013.)   

 

Американский спецназ в степях Казахстана. Pravda.ru, 7. 8. 2013. Dostupné na: 

http://www.pravda.ru/world/formerussr/other/07-08-2013/1168869-kazahstan-0/, 10. 

12. 2013.  

 

Армянская армия превосходит по численности азербайджанскую - МИД 

Азербайджана). NovostiNK.ru, 13. 11. 2011. Dostupné na: 

http://novostink.ru/sng/27820-armyanskaya-armiya-prevoshodit-po-chislennosti-

azerbaydzhanskuyu-mid-azerbaydzhana.html, 21. 11. 2013. 

 

Армия пустыни. Военное обозрение  19. 7. 2013. Dostupné na: 

http://topwar.ru/30933-armiya-pustyni.html, 27. 11. 2013. 

 

Бишкекская декларация. Президент России. Dostupné na: 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/1527, 12. 11. 2013. 

 

В армии Литвы вместо меохты появятся гусары, уланы и драгуны. Delfi, 2. 7. 

2013. Dostupné na: http://ru.delfi.lt/news/live/v-armii-litvy-vmesto-pehoty-

poyavyatsya-gusary-ulany-i-draguny.d?id=61757375, 30. 11. 2013. 

 

В Таджикистане решаеться судьба Рогунской ГЕС. Голос России, 7. 11. 2012. 

Dostupné na: http://rus.ruvr.ru/2012_11_07/V-Tadzhikistane-reshaetsja-sudba-

Rogunskoj-GJES/, 29. 11. 2013. 

 

В "газовой войне" Россия-Белоруссия поставили точку. UBR, 2. 7. 2010. Dostupné 

na: http://ubr.ua/market/industrial/v-gazovoi-voine-rossiia-belorussiia-postavili-tochku-

51931, 18. 11. 2013. 

 

Военная доктрина Российскоу Федерации. Prezident Rossii, 5. 2. 2010. Dostupné na: 

http://www.kremlin.ru/ref_notes/461, 12. 12. 2013. 

 

Газовые договоренности России и Украины 2010. Rianovosti, 17. 9. 2011. Dostupné 

na: http://ria.ru/trend/russia_ukraine_gas_14042010/, 14. 12. 2013. 

 

Декларацию о дальнейшем единении России и Беларуси, Договор о равных 

правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам 

хозяйствования. Dostupné na: http://www.rian.ru/spravka/20101003/281848650.html, 

13. 11. 2013. 

 

Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

Президент России. Dostupné na: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1232, 12. 11. 2013. 

 

Договор о Союзе Беларуси и Росси. Dostupné na: http://soyuz.by/ru/?guid=1044, 13. 

11. 2013. 

  

http://windowoneurasia2.blogspot.cz/2013/04/window-on-eurasia-ethnic-russians-in.html
http://windowoneurasia2.blogspot.cz/2013/04/window-on-eurasia-ethnic-russians-in.html
http://www.pravda.ru/world/formerussr/other/07-08-2013/1168869-kazahstan-0/
http://novostink.ru/sng/27820-armyanskaya-armiya-prevoshodit-po-chislennosti-azerbaydzhanskuyu-mid-azerbaydzhana.html
http://novostink.ru/sng/27820-armyanskaya-armiya-prevoshodit-po-chislennosti-azerbaydzhanskuyu-mid-azerbaydzhana.html
http://topwar.ru/30933-armiya-pustyni.html
http://ru.delfi.lt/news/live/v-armii-litvy-vmesto-pehoty-poyavyatsya-gusary-ulany-i-draguny.d?id=61757375
http://ru.delfi.lt/news/live/v-armii-litvy-vmesto-pehoty-poyavyatsya-gusary-ulany-i-draguny.d?id=61757375
http://rus.ruvr.ru/2012_11_07/V-Tadzhikistane-reshaetsja-sudba-Rogunskoj-GJES/
http://rus.ruvr.ru/2012_11_07/V-Tadzhikistane-reshaetsja-sudba-Rogunskoj-GJES/
http://ubr.ua/market/industrial/v-gazovoi-voine-rossiia-belorussiia-postavili-tochku-51931
http://ubr.ua/market/industrial/v-gazovoi-voine-rossiia-belorussiia-postavili-tochku-51931
http://www.kremlin.ru/ref_notes/461
http://ria.ru/trend/russia_ukraine_gas_14042010/
http://www.rian.ru/spravka/20101003/281848650.html


124 

 

Договор об учреждэнии Eвразийского экономического сообщества. Dostupné na: 

http://www.pavlodar.com/zakon/nzak_right.htm?dok=00735&all=all, 13. 11. 2013. 

 

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. Dostupné na: 

http://soyuz.by/ru/?guid=10447, 13. 11. 2013. 

 

Договор о коллективной безопасности. Организация договора о колективной 

безопасности. Dostupné na: http://www.odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126, 12. 11. 2013. 

 

Договор о Союзе Беларуси и Росси. Dostupné na: 

http://www.soyuzinfo.ru/ru/st_history/current/#7 

 

Договор об учреждении Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество), 

dostupné na: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6973, 12. 11. 2013.  

 

Эстония и Литва придумали, как снизить цены на газ. Нарвкая газета, 2. 8. 2010. 

Dostupné na: http://www.gazeta.ee/?p=5672, 1. 12. 2013. 

 

Интеграция в Евразии. Dostupné na: http://poddonmsk.ru/skati-

0/Евразийский_Союз, 20. 11. 2013. 

 

История ГУАМ. ГУАМ. Dostupné na: http://guam-organization.org/node/242, 12. 11. 

2013. 

 

Кыргызстан не способен проводить самостоятельную боенную политику. 

RUS.KG, 21. 2. 2013. Dostupné na: http://rus.kg/news/analytics/9691-kyrgyzstan-ne-

sposoben-provodit-samostoyatelnuyu-voennuyu-politiku.html, 27. 11. 2013. 

 

Литва к концу этого года рассчитывает договориться с «Газпромом»о ценах на 

газ. Oilnews, 20. 3. 2013. Dostupné na: http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-

zarubezhya/litva-k-koncu-etogo-goda-rasschityvaet-dogovoritsya-s-gazpromomo-

cenax-na-gaz/, 1. 12. 2013. 

 

Межгосударственный совет ЕврАзЭС на уровне глав правительств и встреча в 

рамках Вышего органа Таможенного союза. Dostupné na: 

http://www.evrazes.com/mezhgossovet/measure/12, 13. 11. 2013. 

 

Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня. Izvectija, 3. 10. 2011. Dostupné na: http://izvestia.ru/news/502761, 20. 11. 

2013. 

 

Малочисленная армия Казахстана вряд ли сможет противостоять гипотетическим 

противникам. Военное обозрние, 19. 3. 2013. Dostupné na: http://topwar.ru/25597-

malochislennaya-armiya-kazahstana-vryad-li-smozhet-protivostoyat-gipoteticheskim-

protivnikam.html, 24. 11. 2013. 

 

Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 и его адаптации к современной 

http://www.soyuzinfo.ru/ru/st_history/current/#7
http://www.gazeta.ee/?p=5672
http://poddonmsk.ru/skati-0/Евразийский_Союз
http://poddonmsk.ru/skati-0/Евразийский_Союз
http://guam-organization.org/node/242
http://rus.kg/news/analytics/9691-kyrgyzstan-ne-sposoben-provodit-samostoyatelnuyu-voennuyu-politiku.html
http://rus.kg/news/analytics/9691-kyrgyzstan-ne-sposoben-provodit-samostoyatelnuyu-voennuyu-politiku.html
http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-zarubezhya/litva-k-koncu-etogo-goda-rasschityvaet-dogovoritsya-s-gazpromomo-cenax-na-gaz/
http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-zarubezhya/litva-k-koncu-etogo-goda-rasschityvaet-dogovoritsya-s-gazpromomo-cenax-na-gaz/
http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-zarubezhya/litva-k-koncu-etogo-goda-rasschityvaet-dogovoritsya-s-gazpromomo-cenax-na-gaz/
http://izvestia.ru/news/502761
http://topwar.ru/25597-malochislennaya-armiya-kazahstana-vryad-li-smozhet-protivostoyat-gipoteticheskim-protivnikam.html
http://topwar.ru/25597-malochislennaya-armiya-kazahstana-vryad-li-smozhet-protivostoyat-gipoteticheskim-protivnikam.html
http://topwar.ru/25597-malochislennaya-armiya-kazahstana-vryad-li-smozhet-protivostoyat-gipoteticheskim-protivnikam.html


125 

 

геополитической ситуации. Организация договора о колективной безопасности. 

Dostupné na: http://www.odkb.gov.ru/b/azd.htm, 12. 11. 2013. 

 

Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 и его адаптации к современной 

геополитической ситуации), dostupné na: http://www.odkb.gov.ru/start/index.htm, 1. 

11. 2013. 

 

Международный Совет российских соотечественников. Междурародный совет 

Проссийских цоотечецтвоников. Dostupné na: http://msrs.ru/about/, 6. 11. 2013. 

 

Модлавская ермия будет сокращена. Regnum, 16. 04. 2007. Dostupné na: 

http://www.regnum.ru/news/813426.html, 19. 11. 2013. 

 

О придании Договору о коллективной безопасности статуса международной 

региональной организации. Dostupné na: http://afn.by/news/i/43977, 12. 11. 2013. 

 

Парламенту Грузии был представлен законопроект "Об утверждении количества 

вооруженных сил Грузии". Black sea news, 19. 12. 2013. Dostupné na: 

http://www.blackseanews.net/read/52018, 22. 11. 2013. 

 

Протокол о продлении Договора о коллективнойбезопасности от 15 Мая 1992 

года. Dostupné na: http://www.odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=127, 12. 11. 2013. 

 

Протокол об интеграции «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО"  в 

Евразийское  Экономическое Сообщество. Dostupné na: 

http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04028&all=all, 12. 11. 2013. 

 

Российский газ для Армении в 2012 году подорожал. Erkramas, 12. 2. 2013. 

Dostupné na: http://www.yerkramas.org/2013/02/12/rossijskij-gaz-dlya-armenii-v-

2012-godu-podorozhal/, 21. 11. 2013. 

 

РФ, Белоруссия и Казахстан создают ЕЭК - орган управления интеграцией. Ria.ru, 

18. 11. 2011. Dostupné na: http://ria.ru/economy/20111118/491937528.html, 20. 11. 

2013. 

 

Россия – президентские выборы 1996. Электоральная география. Dostupné na: 

http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-presidential-

election-1996.html, 14. 12. 2013. 
 

Сангтудинская ГЭС-1 летом 2013 года значительно увеличила выработку 

электроэнергии. Сангтудинская ГЭС-1, 28. 10. 2013. Dostupné na: 

http://www.sangtuda.com/press/company/94.394.html, 29. 11. 2013. 

 

Соглашение о создании зоны свободной торговли между государствами-

участниками ГУУАМ. Dostupné na: http://guam-organization.org/node/809, 13. 11. 

2013. 

 

http://www.odkb.gov.ru/start/index.htm
http://msrs.ru/about/
http://www.regnum.ru/news/813426.html
http://www.blackseanews.net/read/52018
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04028&all=all
http://www.yerkramas.org/2013/02/12/rossijskij-gaz-dlya-armenii-v-2012-godu-podorozhal/
http://www.yerkramas.org/2013/02/12/rossijskij-gaz-dlya-armenii-v-2012-godu-podorozhal/
http://ria.ru/economy/20111118/491937528.html
http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-presidential-election-1996.html
http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-presidential-election-1996.html
http://www.sangtuda.com/press/company/94.394.html
http://guam-organization.org/node/809


126 

 

Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской 

Республикой, Республикой таджикистан и Китайской Народной Республикой об 

укреплениидеоверия и районе 

Границы. Dostupné na: http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03436, 12. 

11. 2013. 

 

Стала известна цена газа для Молдавии. Mingaz.ru, 20. 7. 2012. Dostupné na: 

http://mingas.ru/2012/07/stala-izvestna-cena-gaza-dlya-moldavii/, 19. 11. 2013. 

 

Соглашение о таможенном союзе между РФ и Белоруссией. Dosupné na: 

http://www.legaldictionary.ru/10750, 13. 11. 2013. 

 

Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь. Dostupné na: http://www.evrazes.com/docs/view/31, 14. 3. 2011. 

 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Dostupné na: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=30726, 14. 12. 

2013. 

 

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения 

гражданства. Dostupné na: http://www.evrazes.com/docs/view/43, 13. 11. 2013. 

 

Соглашение от 24.04.1997 (г.Москва) "Соглашение между Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы". Законодательство Казахстана. Dostupné na: 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03436, 14. 12. 2013. 

 

США подписали с Казахстаном соглашение о военном транзите. Meta.Kz, 13. 10. 

2013. Dostupné na: http://www.meta.kz/211549-ssha-podpisali-s-kazakhstanom-

soglashenie-o.html, 10. 12. 2013.  

 

Таджикистан намерен возобновить переговоры с Узбекистаном по поставкам газа 

на 2014 год. Asia-Plus, 11. 10. 2013. Dostupné na: http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-

nameren-vozobnovit-peregovory-s-uzbekistanom-po-postavkam-gaza-na-2014-god, 29. 

11. 2013. 

 

Ташкентская декларация глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. Dostupné na: http://www.mid.ru/ns-

rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/432569d80021985fc3256eba0053f81c

?OpenDocument, 12. 11. 2013. 

 

Таможеный союз. Dostupné na: http://evrasoyuz.ru/tamozhennyj-soyuz/, 20. 11. 2013. 

 

Туркменистан и Китай постоят новую ветку газопровода Центральная Азия-

Китай. UzDaily, 5. 9. 2013. Dostupné na: http://www.uzdaily.uz/articles-id-17069.htm, 

10. 12. 2013 

 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03436
http://mingas.ru/2012/07/stala-izvestna-cena-gaza-dlya-moldavii/
http://www.legaldictionary.ru/10750
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=30726
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03436
http://www.meta.kz/211549-ssha-podpisali-s-kazakhstanom-soglashenie-o.html
http://www.meta.kz/211549-ssha-podpisali-s-kazakhstanom-soglashenie-o.html
http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-nameren-vozobnovit-peregovory-s-uzbekistanom-po-postavkam-gaza-na-2014-god
http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-nameren-vozobnovit-peregovory-s-uzbekistanom-po-postavkam-gaza-na-2014-god
http://evrasoyuz.ru/tamozhennyj-soyuz/
http://www.uzdaily.uz/articles-id-17069.htm


127 

 

Узбекистан переводит армию на стандарты НАТО и становится главным 

партнером США в Средней Азии. Росбалт), 11. 3. 2013. Dostupné na: 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/03/11/1103904.html, 26. 11. 2013. 

 

Узбекистанская армия не сумеет отразить атаки талибов. Вести.кг, 22. 5. 2013. 

Dostupné na:  

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=20628:uzbekistanskay

a-armiya-ne-sumeet-otrazit-ataki-talibov&Itemid=123, 26. 11. 2013. 

 

Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. ГУАМ. 

Dostupné na: http://guam-organization.org/node/449, 13. 11. 2013. 

 

Федеральный закон "О гражданстве Pоссийскoй Федерации. Президент России, 

31. května 2002. Dostupné na: 

http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=12365&PSC=1&PT=1&Page=1, 4. 11. 2013. 

 

Федеральный закон "О государственной политике Pоссийскoй Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом").  Президент России, 24. 5. 1999. 

Dostupné na: http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=060205, 4. 11. 2013. 

 

Федеральный закон "О Внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Pоссийскoй Федерации по вопросы деятельности федеральных университетов". 

Президент России, 10. února 2009. Dostupné na: 

http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=050790, 6. 11. 2013. 

Хартия Шанхайской организации  Сотрудничества. Президент России. Dostupné 

na: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/106755.shtml, 12. 11. 2013. 

 

Цены за газ для Лтивы – самые высокие. Dokumentika.org, 23. 2. 2011. Dostupné na: 

http://dokumentika.org/litva/tseni-na-gaz-dlya-litvi-samie-visokie, 1. 12. 2013. 

 

Указ Президента РФ О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. Президент России, 22. června 2006. Dostupné na: 

http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=034305, 6. 11. 2013.

http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/03/11/1103904.html
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=20628:uzbekistanskaya-armiya-ne-sumeet-otrazit-ataki-talibov&Itemid=123
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=20628:uzbekistanskaya-armiya-ne-sumeet-otrazit-ataki-talibov&Itemid=123
http://guam-organization.org/node/449
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=12365&PSC=1&PT=1&Page=1
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=060205
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=050790
http://dokumentika.org/litva/tseni-na-gaz-dlya-litvi-samie-visokie
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=034305


 

 

Bezpečnostní studia 

 IPS, FSV UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt diplomové práce na téma: 

Postavení Ruské federace v postsovětském prostoru  

na základě typologie Adama Watsona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Vinterová 

vinterova.lucie@post.cz 

2011 



1 

 

1. Vymezení tématu: 

Ruská zahraniční politika vůči zemím bývalého Sovětského svazu vyplývá 

z celkového konceptu ruské zahraniční politiky. Cílem práce je tedy analýza proměn 

v jejím konceptu od rozpadu Sovětského svazu do současnosti. Podrobná analýza ukáže 

vývoj ruské zahraniční politiky od jejího počátku v roce 1991. V tomto období byla 

patrná euforie po rozpadu Sovětského svazu a prozápadní orientace zahraniční politiky 

hlásaná prezidentem Jelcinem.  

Tato koncepce však nevydržela dlouho a již v roce 1993 je vystřídána ideou neo-

eurasijství. Tento proud se řídí představou, že Rusko má geopoliticky, kulturně i 

historicky specifické postavení, protože se nachází na pomezí Evropy a Orientu. 

Nemělo by tedy přejímat cizí vzory a držet se své specifické politické kultury. Tato 

koncepce je vůči spolupráci se západem více střízlivá a naopak se více zaměřuje na 

specifické ruské postavení ve světě a posílení role Ruska jako regionální mocnosti. 

Prioritou se tedy stává oblast blízkého zahraničí, což jsou bývalé sovětské republiky.  

K další úpravě ruské zahraniční politiky došlo s nástupem prezidenta Putina, který 

začal prosazovat tzv. nový realismus založený především na skutečnosti, že zahraniční 

politika musí být vedena tak, aby naplňovala domácí ekonomické zájmy. Zdůrazňuje 

také nutnost budování ruského postavení ve světě na základě energetické dimenze. Vidí 

Rusko jako součást Evropy, a proto by mělo mít právo podílet se na rozhodování. 

Zároveň se ale drží předchozí koncepce vycházející z myšlenky, že Rusko má 

specifické postavení ve středu Eurasie a toho by mělo využívat k tomu, aby se stalo 

ekonomickým centrem oblasti. Velká pozornost je i nadále věnována upevnění ruského 

vlivu v blízkém zahraničí.  

Již od éry Jelcina Rusko odmítá myšlenku, že se skončením bipolárního světa 

nastalo období unipolarity. Naopak, prosazuje multipolaritu, kdy má mezinárodní 

systém několik center moci. Velký význam je přikládán mezinárodnímu právu, které je 

základním kamenem multipolarizce.  

K posílení své role v mezinárodních vztazích a k posílení multipolarity ve světovém 

systému směřuje i současný ruský koncept. Ve vztahu k postsovětskému prostoru, 

kterému se tato práce především věnuje, pokračuje RF v posilování svého vlivu 

v bývalých sovětských republikách.  
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2. Cíle práce: 

Cílem práce je na základě již dané typologie zjistit, do které kategorie lze zařadit 

situaci v oblasti postsovětského prostoru. Mou hypotézou je, že Ruská federace je i přes 

rozpad SSSR stále hegemon v oblasti postsovětského prostoru a její vliv na bývalé státy 

Sovětského svazu je stále velmi silný.   

Z hypotézy tedy plyne také výzkumná otázka: Do jaké kategorie dle anglické školy 

spadá postavení Ruské federace v rámci postsovětského prostoru?  

 

3. Struktura práce: 

První část mé práce bude teoretická, vysvětlím v ní pojmy, se kterými budu 

pracovat v dalších částech práce. Prvním pojmem bude eurasijství resp. neo-eurasijství, 

který poslouží jako vodítko pro identifikování hlavního směru ruské zahraniční politiky. 

Tento fenomén bude zkoumán prostřednictvím Duginovy geopolitické koncepce 

eurasijství. Dalším pojmem bude hegemonie, která bude zkoumána prostřednictvím 

teorie anglické školy. Podrobně rozeberu jejich typologii, aby bylo zřejmé do které 

z kategorií bude RUF spadat.   

V druhé části své diplomové práce se zaměřím na vývoj, kterým prošel koncept 

ruské zahraniční politiky od svého vzniku až po současnost. Podrobně budu analyzovat 

jednotlivá období a také to, jakým způsobem se v těchto obdobích měnily priority ruské 

zahraniční politiky.  

Další část bude věnována již přímo postsovětskému prostoru. Podrobně zanalyzuji 

postavení Ruské federace v rámci postsovětského prostoru. Budu zkoumat závislost 

jednotlivých republik na Ruské federaci, co se týká exportu a importu. Především 

z ohledu energetické bezpečnosti. Dále budu pracovat s daty jako rozloha, počet 

obyvatel, míra HDP, velikost armády a finance investované do armády jednotlivých 

států, což mi pomůže ilustrovat situaci v oblasti. Zaměřím se také na existující 

regionální uskupení v oblasti a na skutečnost do jaké míry si v nich Ruská federace 

udržela své hlavní postavení.  

 

4. Metodologie  

Práce bude pracovat s typologií anglické školy a bude se podle níže uvedených 

kritérií snažit zařadit Ruskou federaci do této existující typologie.  
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Vycházet budu z empiricko-analytického přístupu a používat budu především 

rozbor odborné literatury, statistická data jednotlivých států, menší míře pak analýzu 

vybraných prohlášení předních ruských politiků, týkajících se zahraniční politiky. 

 

5. Operacionalizace  

Ve své práci budu pracovat s teorií Adama Watson, který patří k zastáncům 

anglické školy a ve své knize The Evolution of International Society specifikuje čtyři 

kategorie vzájemných vztahů mezi státy v systému – nezávislost, hegemonie, dominium 

a impérium.  

Do jaké části z toho spektra lze zahrnout Ruskou federaci budu zkoumat na základě 

následujících ukazatelů: 

1) Velikost populace a území – srovnám rozlohu a počet obyvatel na základě údajů 

z posledních sčítání obyvatel ve všech zemích postsovětského prostoru. 

2) Ekonomické síla jednotlivých států - tento bod prozkoumáme pomocí výše HDP 

jednotlivých států. 

3) Ekonomická závislost jednotlivých států na Ruské federaci -  zaměřím se na to, 

do jaké míry jsou státy závislé na dovozu z Ruské federace a naopak vývozu do 

Ruské federace. Budu pracovat s údaji z „World fastbook“, které pocházejí 

z roku 2010. Dále budu vycházet také z údajů zveřejněných jednotlivými státy 

v jejich statistických ročenkách. Zhodnotím, kolik procent importu jednotlivých 

zemí putuje právě do Ruska, a naopak kolik procent z exportu pochází právě 

z Ruska.  

Z hlediska dovozu z Ruské federace se nejvíce budu věnovat otázce energetické 

závislosti. Zhodnotím kolik procent z dovezené ropy a zemního plynu proudí do 

zemí z Ruské federace.  

4) Vojenská síla – tento znak budu sledovat na základě počtu aktivních vojáků 

v každém státu a také objem finančních prostředků určených pro vojenské účely. 

Tyto údaje budu srovnávat na základě databáze, kterou zpracovává 

Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI). 

5) Regionální integrační procesy v oblasti – v oblasti existuje několik regionálních 

organizací. Nejen, že ve většině z nich je Rusko členem, ale dokonce má ve 
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většině z nich dominantní postavení. Míru jeho vlivu budu zkoumat na základě 

studií, které se zabývají fungováním jednotlivých organizací. 

6) Diplomatické vztahy – tento aspekt budu hodnotit na základě četnosti 

diplomatických návštěv ruských státníků do zemí postsovětského svazu a 

naopak četnosti návštěv zemí postsovětského prostoru směřujících do RF. Tyto 

data budu získávat ze stránek Ministerstev zahraničních věcí RF, ale i ostatních 

republik. 

Po zhodnocení výše jmenovaných ukazatelů, na základě typologie Adama Watsona, 

rozhodnu na jaké místo v jeho určené škále je možné umístit Ruskou federaci.  
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