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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá snahou dvou de facto států Abcházie a Jižní 
Osetie o secesionismus. První část práce vymezuje základní pojmy 
k pochopení problematiky. Následně chronologicky zkoumá historické kořeny 
sporu mezi Abcházii, Jižní Osetií a Gruzií. Vzájemné spory vedly k ozbrojenému 
konfliktu na začátku devadesátých let, po němž se Abcházie a Jižní Osetie od 
Gruzie odtrhly a začaly usilovat o mezinárodní uznání. Získání částečného 
uznání se jim podařilo po gruzínsko-ruské válce v roce 2008. Hlavním 
spojencem těchto států je Rusko, které je politicky, ekonomicky i vojensky 
podporuje. Práce pojednává i o roli Ruska v konfliktu a jeho následném řešení. 
Závěrečná kapitola se zabývá zhodnocením úspěšnosti státnosti a vnitřního 
fungování Abcházie a Jižní Osetie. 

 

Abstract  

The main objective of this thesis deals with the efforts of de facto states of 
Abkhazia and South Ossetia on secesionism. The first part studies the historical 
roots of dispute among Abkhazia, South Ossetia and Georgia. Mutual disputes 
have led to an armed conflict in the early nineties after which Abkhazia and 
South Ossetia broke away from Georgia and began seeking the international 
recognition. After the Georgian-Russian war in 2008 they managed to achieve 
the partial recognition. The biggest ally of the afore-mentioned countries seems 
to be Russia which provides them with political, economical and military 
support. The thesis also analyzes the role of Russia in the conflict and its 
subsequent implementation. The final chapter focuses on the evaluation of 
Abkhazia´s and South Ossetia´s statehood. 
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Úvodní část: 

Kavkaz je etnicky velice heterogenní oblast, jednotlivé skupiny obyvatel byly od 

sebe odděleny přírodními překážkami, což podporovalo rozvoj etnické 

rozmanitosti, odlišných kultur a jazyků na takto malém území. Cílem práce se 

bude zaměřit na secesionistické snahy de facto nezávislých států v rámci 

Gruzínské republiky, které nedosáhly mezinárodního uznání své suverenity. 
Konkrétně tedy případy Abcházie a Jižní Osetie. 

 Gruzínce, Abcházce i Osetince provází podobná minulost. Základ gruzínské 

státnosti pokládají starověké říše Kolchida a Iberie, které jsou později obsazeny 

Římskou říší, po jejím rozpadu patří Byzanci. Poté jsou pod vlivem Arabské říše. 

Až v desátém století jsou rozdrobená knížectví spojená v Gruzínské království, 

včetně abchazského i současného jiho-osetinského území. Toto trvá až do konce 

středověku, kdy se zde střídají u moci Osmanská říše s carským Ruskem. Po 

rozpadu carského Ruska, vznikla Zakavkazská demokratická federativní 

republika, která měla krátké trvání, z ní vzešla Gruzínská demokratická republika, 

která byla v roce 1921 obsazena Rudou armádou a přejmenována na 

Gruzínskou sovětskou socialistickou republiku a Abchazskou sovětskou 

socialistickou republiku, která ale byla později začleněna do Gruzínské SSR. Po 

rozpadu SSSR, byla vyhlášena Gruzínská republika a touha po samostatnosti 

rostla i v autonomních oblastech. Tato touha přerostla až v ozbrojené střety. 

V roce 1992 Abcházie jednostranně vyhlásila samostatnost a Gruzie na to 

reagovala vysláním vojska. V roce 1993 za pomocí severokavkazských a 

ruských jednotek Abcházci vytlačili gruzínskou armádu z abchazského území. 

Od té doby je de facto nezávislé. Jižní Osetie také vyhlásila nezávislost na Gruzii 

a de facto je nezávislá. V roce 2008 se Gruzie pokusila opět získat moc nad Jižní 

Osetií, ale konflikt eskaloval v otevřenou válku s Ruskem, kterou Gruzie po pěti 
dnech prohrála.  

Zkoumat zda splňují kritéria de facto státu budu podle N.Caspersen a P.Kolsto.    

Obě země mají status částečně uznaného státu, uznávají je jen některé státy 

OSN. V práci se zaměřím na otázku vnitropolitické charakteristiky Abcházie a 

Jižní Osetie. Zda mají vnitřní suverenitu a ústavní nezávislost a zda splňují 

kritéria efektivity státu, tedy Montevidejskou úmluvu.  



 
 

Gruzie a většina mezinárodního společenství je neuznávají. Jejich nezávislost 

uznává jen Ruská federace, Venezuela, Nikaragua či ostrovní státy Nauru a 

Tuvalu.  

Abcházie je v současnosti prezidentská republika a prezidentem Aleksandr 

Ankvab. Zákonodárnou moc má Lidové shromáždění. V Tbilisi také sídlí 

Autonomní vláda Abcházie, tedy progruzínská exilová vláda, kterou Gruzie 

uznává jako oficiální vládu Abcházie. Prezidentem Jižní Osetie je Leonid Tibilov. 

Ambice Jižní Osetie je sjednocení se Severní Osetií a připojení k Ruské federaci, 

tento cíl se zdá mnohem pravděpodobnější po roce 2008. Ale pro Abcházii se 

situace více zkomplikovala, jelikož touží po nezávislosti a rokem 2008 se více 

přimkla k Rusku. Nabízí se otázka, zda by Abcházie měla jako „protektorát“ 

Ruska více svobody než jako autonomní republika v rámci Gruzie se širokými 
právy? 

 

Zajímavá je ruská přítomnost ve vnitřních záležitostech Gruzie. Rusko prokázalo 

vůli mít vliv v tomto regionu i za cenu otevřené války. Ze strany Gruzie jsou vidět 

stížnosti na chování Ruska, které je obviňováno z mocenského zájmu v regionu 

a také z toho, že se řídí heslem „rozděl a panuj“. Dle ruských odborníků je Kavkaz 

pod ruským drobnohledem, protože eskalace etnických konfliktů se jich přímo 

týká. Rusové tvrdí, že konflikty v Abcházii a Jižní Osetii donutily tisíce lidí 

emigrovat právě do Ruska a tím byla narušena nejen ekonomika země, ale i její 
sociálně politická situace.  

Ačkoliv oficiálně ruské zdroje hovoří o snaze o mírové řešení konfliktů, skutečným 
cílem je mít vliv v regionu a hrát v konfliktech roli prostředníka.  
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Úvod 

Kavkaz je etnicky velice heterogenní oblastí, kde přírodní překážky tvořily 

nepřekonatelnou bariéru mezi jednotlivými etniky, což umocnilo jejich 

rozmanitost. Není tedy divu, že se na takto malém území můžeme setkat 
s velkým množstvím kultur, jazyků a hrdých národů.  

Cílem mé práce bude zmapování secesionistických snah dvou tzv. de 

facto nezávislých států v rámci Gruzínské republiky. Jižní Osetie a Abcházie již 

v roce 1991, respektive 1992 vyhlásily nezávislost na Gruzii a v následném 

konfliktu nezávislost i ubránily, ale nedosáhly mezinárodního uznání své 

suverenity. Válka na počátku devadesátých let měla kritické následky pro Gruzii, 

kterou vnitropolitický chaos uvrhl do nepříjemné společnosti zhroucených států. 

K moci se dostali mafiánské autority a vůdci paramilitárních skupin a korupce 

byla nezměrná. Nejen Gruzie trpěla následky války, samotné secesionistické 

republiky se dostaly do mezinárodní izolace a z dříve prosperujícího turistického 

ráje, kterým byla Abcházie, zbyla pouze vzpomínka v podobě válkou poničených 

prázdných hotelů. Sta tisíce lidí muselo opustit své domovy, což je stále zásadní 

problém bránící dialogu secesionistů a Gruzie. Oba de facto státy mají status 

částečně uznaného státu, kterého dosáhly po rusko-gruzínské válce v roce 2008, 

kdy jejich samostatnost uznala Ruská federace a některé diskutabilní režimy 
v Jižní Americe či Pacifiku.  

Pro pochopení počátku konfliktu je velmi důležité porozumět historii 

těchto národů v oblasti jižního Kavkazu. Historie je důležitá při legitimizaci 

nároků, což všechny strany hojně využívají. Gruzie se odkazuje na svojí státnost 

sahající až k bájné Kolchidě, jehož součástí byla i Abcházie. I v příštích staletích 

patřila Abcházie do gruzínských státních útvarů, které vznikaly a zanikaly 

v západní Gruzii. Abcházci svůj původ odkazují k severnímu Kavkazu, ale 

zároveň trvají na své původnosti na současném území Abcházie. Ačkoliv 

prokázat původnost toho či onoho národa je velmi obtížné, pro politické cíle je 

velmi důležité s historií pracovat. Jižní Osetie je pro Gruzínce ještě palčivější 

záležitost, protože se nachází v historickém jádru Gruzie, ve Vnitří Kartlii (Šida 
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Kartli), a sousedí se Severní Osetií. Přírodní hranici mezi Gruzií a Severní Osetií 

tvoří pětitisícové pohoří Kavkaz, tudíž spojitost mezi Severní a Jižní Osetií není 

tak logická, jak by se na první pohled mohla zdát. Podle gruzínské verze se 

Osetinci začali v Gruzii usazovat až v 16-17. století nejdříve se svolením místních 

šlechticů1 a později díky ruské expanzi na severní Kavkaz (Totadze, 2008: s. 7-

8). Osetinci se snaží dokázat svou dřívější přítomnost na jižním Kavkaze 

odkazem na starověkou Alanii. Její přítomnost na severním Kavkazu je obecně 

přijatý fakt, ale tvrzení, že Alani ovládali i jižní svahy Kavkazu, je velmi obtížné 
doložit (Hoch, Souleimanov, 2012: s. 18). 

Aby tyto malá etnika byla schopná přežít ve velice nepřátelském 

prostředí, musela se spolu spojit, adaptovat a navzájem se tolerovat. Tbilisi je 

známé pro své metropolitní prostředí a tolerantní přístup k cizím kulturám a 

náboženství. Pnutí mezi těmito etniky začalo až s příchodem Sovětského svazu, 

kde se Lenin snažil pěstovat etnický nacionalismus neboli politiku korenizacije2 a 

Abcházci a Osetové byli politicky vyčleněni a byla jim vytvořena nová národní 

identita (Cornell, 2002). Postupem času nacionalizace rostla a tím i oboustranné 

konflikty, které Sovětský svaz rozdmýchával či dusil podle potřeb. Po rozpadnutí 

SSSR a nastoupení nacionalisticky laděné vlády v Tbilisi, bylo jen otázkou času, 
kdy se rozpoutá konflikt.  

Následkem konfliktu byla rozvrácená země, statisíce uprchlíků a 

mezinárodní izolace de facto států. To se změnilo po Revoluci růží a nástupu 

prezidenta Saakašviliho, který jako jednu ze svých priorit vytyčil návrat těchto 

území pod kontrolu Tbilisi. To vedlo až k válce v roce 2008, kterou Gruzie 
prohrála, a Rusko obě etnika oficiálně uznalo za samostatné. 

V práci se budu také zabývat rolí Ruské federace v regionu a hlavně 

v přístupu k de facto státům. V roce 2008 Rusko prokázalo ochotu vstoupit do 

otevřeného konfliktu v případě, že její zájmy budou ohroženy. V analogii se 

současnou situací na Ukrajině je nadmíru jasné, že Ruská federace nebere 

přílišný ohled na mezinárodní právo při své snaze udržet si geopolitické 

                                                             
1  Vévoda Mačabeli nechával na svém území usazovat Osetince. Proto je často v Gruzii Jižní Osetie 
nazývána Samačablem. (Totadze, 2008 : 7) 
 
2 Návrat ke kořenům. 
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postavení. Budu tedy sledovat její roli při konfliktu v devadesátých letech a 

posléze při snaze hrát roli mediátora ve vyjednáváních. Dále se zaměřím na 

dvacáté první století, kdy Rusko bylo jediným partnerem těchto de facto států 

v regionu. A tedy i zásadní roli Ruska po válce v roce 2008, kdy stala patronem 

Abcházie i Jižní Osetie. Zájmy Ruska jsou odrazem geopolitické významnosti 

jižního Kavkazu pro ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Díky „zamrzlému“ 

konfliktu může Rusko uplatňovat svůj vliv v regionu a komplikovat Gruzii rozvíjení 
vztahů s jinými státy, například zapojení do západních bezpečnostních struktur. 

V další kapitole se budu zabývat vnitropolitickou charakterizací Abcházie 

a Jižní Osetie. Budu zjišťovat zda disponují vnitřní a vnější suverenitou, zda 

splňují kritéria efektivity státu, tedy Montevidejskou úmluvu. Zaměřím se na tři 

základní ukazatele, podle kterých můžeme o státu prohlásit, že může samostatně 
fungovat. Tedy kontrola území, populační kapacita a ekonomická zdatnost. 

V práci se pokusím potvrdit či vyvrátit myšlenku, že Rusko zásadním 

dílem ovlivňuje vnitřní záležitosti Gruzie a je z velké části odpovědné za dosud 

neúspěšné řešení problému týkající se statusu Abcházie a Jižní Osetie. Výchozí 

hypotéza je, že se tyto de facto státy nacházejí pod velkým vlivem Ruské 

federace, tudíž nesplňují vnější suverenitu. Vojenská, politická či 

socioekonomická závislost na Rusku ovlivňuje i jejich vnitřní suverenitu, která je 
tímto zpochybněna. 

Ke zkoumání případů těchto dvou de facto států jsem zvolil deskriptivně-

analytickou metodu, kde nejprve v teoretické části seznámím čtenáře s definicí 

státu, jeho suverenitou, mezinárodním uznání, také se budu zabývat teorii 

secese, tedy obecním vymezením a základními definicemi. Poté, pro snadnější 

orientaci v problematice, představím Abcházii a Jižní Osetii geograficky a 

historicky. Dále budu chronologicky posupovat od války v devadesátých letech, 

přes zamrznutí konfliktu na přelomu století, Revoluci růží a Saakašviliho politiku 

až k válce v roce 2008. Poté rolí Ruska v regionu a nakonec vnitřní charakterizací 
Abcházie a Jižní Osetie.  

K zpracování teoretické části jsem čerpal z hlavního teoretika 

secesionismu Buchanana, také z Berana či Bircha. Pro zorientování v termínech 

označující neuznané státy mi pomohli autoři Riegl, Kolstø, či Caspersen. 
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V historické části jsem použil autory Baara, Cornella či gruzínské autory jako 

Lordkipanidze či Totadze. Za nejdůležitější zdroj považuji knihu autorů Hocha a 

Souleimanova Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech 

v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991 – 2008, ze které jsem čerpal skoro v každé 

kapitole a pro mojí práci byla naprosto zásadní. Také jsem často využíval 

elektronické zdroje, zprávy neziskových organizací či zahraniční novinové 

zprávy. V některých případech i ruskojazyčné. Při používání gruzínských či 
ruských zdrojů, jsem se snažil najít ty důvěryhodné a objektivní. 
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1 Teoretický základ 

Ze začátku této práce bych se chtěl krátce věnovat státu, jeho 

mezinárodnímu uznání a terminologii a vymezení neuznaných států. Dále 

definovat secesionismus a nastínit její teorii. 

 

1.1. Stát 

Stát je primární aktér mezinárodních vztahů. Státnost definuje 

Montevidejská úmluva3, která uvádí čtyři kritéria státnosti: 1) stálé obyvatelstvo, 

2) vymezené státní území, 3) efektivní vláda, 4) schopnost vstupovat do vztahu 

s jinými státy. Právě čtvrtý bod určuje nutnost získat uznání ostatních států 
k naplnění své státnost. 

Další kritérium, které stát musí splňovat, je suverenita. Suverenita národa 

má počátky u vzniku Vestfálského systému v 17. století. Ke globálnímu rozšíření 

dochází až při zařazení práva na sebeurčení do Charty OSN, což je určeno pro 

národy pod koloniální nadvládou, které se dekolonizují a vznikají nové státy. Další 

vlna secesionismu propuká v 90. letech v Jugoslávii či po rozpadu Sovětského 

Svazu. OSN ovšem dává přednost územní celistvosti státu a rozdělení akceptuje 

v případě, pokud obě strany souhlasí (jako v případě rozdělení Československa). 

Jednostranná secese je vnímána jako nejkrajnější řešení, které je doprovázeno 

nedodržováním lidských práv a svobod. Mezinárodní společenství neuznává 

odtržení národa od mateřského státu, pokud takový stát respektuje práva a plní 
povinnosti vůči všem obyvatelům (Malenovský, 1999, s.104–107). 

Suverenitu státu rozlišujeme na dva druhy. Suverenitu vnitřní a vnější. 

Tou vnitřní rozumíme svrchované právo a autoritu státu nad obyvatelstvem na 

svém území a vnější jako zařazení státu jako plnohodnotného aktéra 

mezinárodního společenství, tedy rovnoprávného s ostatními státy. Takovému 

státu nesmí být žádný jiný stát nadřazen a nesmí ho ovlivňovat. Suverénní stát 

musí samozřejmě dodržovat mezinárodní smlouvy, které dobrovolně uzavřel, ctít 

                                                             
3  Plné znění můžeme najít zde: http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-
states/p15897 
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mezinárodní dohody, či respektovat práva ostatních suverénních států. Také se 

musí řídit obecným mezinárodním právem (např. právo imunity pro cizí 

diplomaty), (Potočný, Ondřej, 2003, s.14–15). 

 

1.2. Definice secesionismu 

Secesionismus je obecně snaha o odtržení určitého území od jednoho či 

více států a vytvoření státu nového. Jde tedy o snahu o sebeurčení přes 

nesouhlas centrální vlády.4 Opozice vůči centrální moci může mít i jiné podoby, 
například separatismus, emigrace či revoluce.  

Nejblíže k secesionismu má separatismus. Nejvýraznější rozdíl spočívá 

ve vztahu k centrální moci. Secesionismus uznává její působení ve zbytku státu 

a snaží se o nové vymezení hranic a osamostatnění určitého území. 

Separatismus nerespektuje stávající stát jako celek. John Wood uvádí, že 

separatismus je snaha o získání určitých práv či lokální autonomie. Tedy, že se 

snaží jen posílit svojí pozici v rámci určité politické autority. Zato secesionismus 

je mnohem jasnější a specifičtější termín, který vyjadřuje snahu o legální 

vystoupení z existujícího státu či seskupení, za účelem vzniku nového 

suverénního státu. Wood zmiňuje i možnost, že separatistické hnutí se může stát 

secesionistickým a naopak. Proto může být obtížné určit a označit jednotlivé hnutí 

jako secesionistické či separatistické. Co je dnes separatismus může zítra přerůst 

v secesionismus (Wood, 1981, s. 110). A proto v případě Abcházie, respektive 

Jižní Osetie, hovoříme o secesionismu, ačkoliv zpočátku šlo spíše o 
separatistické snahy.  

Jako zvláštní forma secese je definován irendentismus. Podle V. Baara 

jde o snahu o odtržení se od stávajícího státu a připojení se ke státu jinému. 

Většinou za takovou motivací stojí etnická příslušnost nebo náboženství (Baar, 
2001, s. 84). 

 

                                                             
4 Teorie secese se nezabývá případy, kdy k rozdělení státu došlo za souhlasu obou stran.  



7 
 

1.3. Teorie secesionismu 

Jeden z nejvýraznějších teoretiků secese Allen Buchanan rozdělil secesi 

podle dvou normativních teorií – tedy teorie remediálního práva na secesi a teorie 

primárního práva na secesi (Buchanan, 1997, s. 34-35). 

Remediální teorie práva na secesi je inspirována anglickým filosofem 

Johnem Lockem a jeho právem na revoluci. Lock dává lidem morální právo 

svrhnout mocenského suveréna, pokud porušuje či jinak ohrožuje základní práva 

obyvatelstva. V případě, že jde o porušování práv určité skupiny obyvatel, 

v drtivé většině případů se jedná o menšiny, je snaha o celospolečenskou 

revoluci velmi nepravděpodobná. V takových případech remediální teorie 

připouští právo na legální secesi pro utlačovanou skupinu. Secesionistická hnutí 

se nesnaží o revoluci a svržení centrální vlády, ale o osamostatnění části území. 

Aby mohl nový stát vzniknout a být uznán, musí dodržovat určitá pravidla. Nový 

stát musí garantovat základní lidská práva všem obyvatelům, musí se domluvit 

na spravedlivých podmínkách rozpadu státu, tedy rozdělení dluhů či jiných 

závazků, nerostného bohatství, domluvení se na společné hranici atd.  

V případech, kdy centrální moc neporušuje práva svých obyvatel, jsou všechna 

secesionistická hnutí nelegální a secese je neakceptovatelná (Buchanan, 1997, 
s. 35-37). 

Primární teorie práva, na rozdíl od remediální teorie, zaručuje legitimitu 

secese všem, kteří o secesi projeví zájem. Buchanan dělí primární teorii na dvě 

podskupiny, tedy: teorii askriptivních skupin a teorii asociativních skupin.      

Teorie askriptivních skupin obsahuje nacionalistické principy, ve kterých má 

každý národ právo na vlastní stát. Národ je definován společnými zvyky, jazykem 
a společnou touhou povytvoření vlastního státu (Buchanan, 1997, s. 37-38). 

Teorie asociativních skupin nevyžaduje žádnou společnou etnicitu či 

sdílenou kulturu. Jediný ukazatel pro teorii asociativních skupin je svobodná 

volba skupiny, zda chce samostatný stát či ne. Jakákoliv skupina, která může být 

jakkoliv rozdílná, se může rozhodnout pro secesi. Dokonce nejsou nutné žádné 

historické vazby na dané území, nad vším je nadřazená svobodná vůle mít vlastní 
stát (Buchanan, 1997, s. 38-39). 
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Touto teorií se zabývá i Harry Beran. Podle jeho teorie má společnost 

svobodnou vůli a setrvávání ve státě by měla být dobrovolná a neměla by být 

omezena např. historickými smlouvami, které byly uzavřeny v minulosti jinou 
generací. Právo na secesi omezuje jen šesti body5 (Beran, 1984, s. 21-31). 

Anthony Birch oponuje a píše, že Beran nezohledňuje zájmy zbytkového 

státu, a že se žádné secesionistické hnutí nemůže vyhnout všem šesti bodům, 

které Beran vytyčil. Birchova teorie říká, že právo na samostatnost není 

přirozené. Právo na secesi vzniká jen v případě, ve kterém se vyskytují tyto 

okolnosti: 1) secesionistické území bylo začleněno do státu silou a obyvatelstvo 

to odmítá, 2) centrální vláda není schopna zaručit základní práva, ochranu a 

bezpečnost všem obyvatelům určitého regionu, 3) pokud je region schválně 

politicky či ekonomicky znevýhodňován, 4) centrální vláda nedodržuje smlouvy 

mezi segmenty společnosti (Birch, 1984, s. 596-602). Birchův model 

nezohledňuje vliv nacionalismu, etnické, náboženské či jiné rozdíly a důvody pro 
secesi. 

Buchanan na závěr upřednostňuje remediální teorii nad teorií primární. 

Remediální teorie je dle něj mnohem praktičtěji uplatnitelná v mezinárodních 

vztazích, protože neumožňuje masivní rozpady států jako teorie primární. 

 

1.4. Mezinárodně neuznané státy 

Neuznané státy (označované jako de facto státy), jsou státy, kterým 

chybí vnější suverenita. Tedy nejsou schopné navazovat vztahy s cizími státy, 

ačkoliv reálně mají stálé obyvatelstvo, území i vcelku fungující státní aparát (jsou 

schopné vykonávat zákonodárnou, výkonnou i soudní moc), (Pegg, 1988). Pro 

takový stát se můžeme setkat s více termíny jako např. para-state, unrecognized 

state, pseudo-state. Ale všechny tyto termíny více méně označují to samé, tedy 

stát bez vnějšího uznání (Riegel, 2010, s. 59). Díky různému používání 

                                                             
5 1) velikost skupiny, 2) schopnost bránit práva svých občanů, 3) hrozba nedodržování práv menšin, 4) 
poloha území (nesměla by vzniknout enkláva), 5) pokud je nárokované území historicky, ekonomicky či 
vojensky důležitá pro stávající stát. 



9 
 

názvosloví je vhodné upřesnit význam těchto termínů u autorů, kteří je rozlišují. 
P. Kolstø používá termín quasi-state (kvazistát) ve smyslu de facto státu.  

Pro Pegga je kvazistát takovým státem, který sice dosáhl mezinárodního 

uznání, ale selhává ve své vnitřní správě, není schopen vybírat daně a nemůže 

na oplátku poskytovat určité sociální služby či zajistit základní bezpečnost 

obyvatelstva (např. Jemen či Somálsko). Kolstø navrhuje pro takové státy užívání 
termínu failed state (zhroucené státy) místo quasi-state (Kolstø, 2006).  

Takovéto státy se často těší mezinárodnímu uznání, ačkoliv selhávají ve 

svých funkcích. Zatímco de facto státy mohou efektivně fungovat, ale 

mezinárodní uznání jim chybí. Nina Caspersen tedy tvrdí, že přidělení státního 

uznání je veskrze politický čin. Uvádí příklad Kosova, které má širokou 

mezinárodní podporu a získalo uznání od 108 států a může tedy fungovat 

v mezinárodním společenství. Naopak Abcházie a Jižní Osetie žádné uznání 

dlouho neměly. Až po roce 2008 a válce mezi Gruzii a Ruskem je uznalo Rusko 

a dalších několik států 6  (Caspersen, 2013). Mezinárodně neuznané státy 

vycházejí z opačné logiky, kterou obhajují Montevidejskou úmluvou o právech a 

povinnostech státu, kde je kladen důraz na efektivitu státu (Riegl, 2010). Je 

logické, že státy ohrožené separatismem ve vlastní zemi, se obvykle vyjadřují 
negativně k uznání jiných států vzniklých díky secesi.  

Hlavní důvod, proč státy, které nemají vnitřní suverenitu, nezkolabovaly, 

je, že ve většině případů má takovýto kvazistát vnějšího patrona, který se 

zajišťuje jejich vojenské i ekonomické přežití (Kolstø, 2006). To je i případ 

Abcházie a Jižní Osetie, jejichž rozpočty jsou z velké části hrazeny Ruskem.  

 

 

 

 

 

                                                             
6 Jde o Nauru, Nikaraguu a Venezuelu. 
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2 Historický vývoj Abcházie a Jižní Osetie 

Jak jsem již v úvodu naznačil, historie je pro všechny aktéry v tomto 

sporu velmi důležitá. Ačkoliv dnešní situaci historie nijak neovlivní, tak všechny 

tři strany se k ní obrací a snaží se v ní najít legitimizaci svých nároků na území. 

Subjektivní selekce dat tedy může napomáhat k obhajobě politického kurzu a 

činů. Přesto bychom se měli na chvíli ponořit do dějin území jižně od Kavkazu. 

Budu se věnovat každé oblasti zvlášť, protože vývoj těchto území není stejný, 

výraznou roli zde hraje geopolitické a historické rozdělení Gruzie na východní a 
západní, kdy Abcházie náleží na západ a Jižní Osetie na východ.  

 

2.1. Abcházie 

Abcházie je autonomní republika v rámci Gruzie s hlavním městem 
Suchumi7, leží na severozápadě Gruzie, rozlohou zabírá 8700 km2 . 

Abcházci i Gruzíni se na západě jižního Kavkazu odkazují na autochtonní 

původ. Toto je velmi důležité, protože původ, tradice a vztah k zemi předků hrají 

na Kavkaze velmi důležitou roli (Hoch, Suleimanov, 2012, s. 13). V západní 

Gruzii, tedy i v Abcházii, můžeme najít známky přítomnosti kartvelského 8 

obyvatelstva již od antiky. Záznamy řeckých autorů (Herodotos, Hekatoios 

z Milétu a další) hovoří o království Kolchida, které se rozkládá v západní Gruzii, 

včetně Dioskurie (Suchumi), a je obýván Kolchy (kartvelský původ). Součástí 

Kolchidy byla podstatná část dnešní Gruzie, včetně Abcházie. Od těchto dob byla 

Abcházie součástí jednotného gruzínského státu9. Ve sbírce starých gruzínských 

letopisů „Kartlis cchovreba“ (Život Gruzínů), nejsou Abcházci uvádění jako cizí 

                                                             
7 Suchumi (Sochumi) je gruzínská verze názvu, Abcházové používají spíše Suchum. 
 
8  Sakartvelo, tedy Země Kartvelů, je název, kterým sami Gruzínci nazývají Gruzii. Tedy Gruzínci jsou 
Kartvelové. Název Gruzie můžeme odvodit patrona Gruzie sv.Jiřího (Giorgi), proto také Georgia (anglicky), 
Gruzija (rusky) či Gurdžistán (turecky). 
 
9 V obdobích římsko-byzantské nadvlády ( 1. stol.př.n.l. – 8 stol.n.l.), vpádu Peršanů (6.stol), Arabů (7.stol), 
byla součástí jiných gruzínských státních celků (Lazika, Igrisi) (Gamacharia, Lordkipanidze, Achaladze, 
2014, s. 9) 
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národ, ale jako západní Gruzíni10 (Gamacharia, Lordkipanidze, Achaladze,2014, 

s. 9). O Apsilech a Abazích (Abcházové k nim odkazují svůj původ) se začínají 

objevovat záznamy na přelomu našeho letopočtu. Odborníci se nemůžou 

shodnout, zda šlo o kmeny, které byly součástí kolchidského etno-politického 

světa či zda se objevily až při hromadném stěhování národů severního Kavkazu. 

Záhadou zůstává i jejich etnický původ. Zda jsou kartvelského či adygejského 

(severokavkazského) původu. Různé teorie tvrdí, že původně mohou být 

kartvelského původu (podobně jako okolní Svanové, Megrélci atd.), ale že 

současní Abcházci jsou potomci osadníků ze severního Kavkazu z osidlování 

v 17. století. Další odborníci se přiklánějí k migračně-autochtonní teorii, kdy tvrdí, 

že současní Abcházci jsou částečně autochtonní a částečně potomci, těch kteří 
se přesídlili (Lodrkipanidze, 2014, s. 38). 

Na území západní Gruzie existovaly již od starověku státní útvary jako 

Kolchida, Lazika, Egrisi. Po římské, posléze byzantské nadvládě, vzniklo v 8. 

století po sjednocení menších státních útvarů Abcházské království. Nelze to ale 

považovat za etnicky homogenní státní celek, jelikož její součástí byla i kartvelská 

subetnika jako Lazové, Megrelové, Svani atd. Abcházské království nemělo 

dlouhého trvání a v roce 975 došlo k sjednocení všech gruzínských království 

(mezi které se počítala i Abcházie) rodem Bagrationů. V 16. století ovládnou 

Abcházii Osmané, ale vládu nechávají místní dynastii Šervašidze, která 

konvertuje k islámu. Později pravoslavnou víru za islám mění i většina Abcházců. 

V roce 1810 se jeden z následníků trůnu obrací na Rusko a požaduje ochranu, 

zatímco druhý bratr chtěl zůstat pod osmanskou nadvládou. Rusko v tomto sporu 
vítězí a Abcházie se stává protektorátem Ruska (Baar, 2002, s. 242).  

Po porážce Ruska v Krymské válce opět Abcházie připadá Osmanské 

říši, ale Rusové jí v roce 1864 opět ovládnou. Její status je degradován na 

pouhou gubernii a dochází k velkému povstání, po níž je většina muslimského 

obyvatelstva vyhnána a nachází exil v Osmanské říši, kde vzniká početná 

abchazská menšina. Na území se tedy začali stěhovat Gruzíni z okolí (hlavně 

Megrélie), Rusové, Arméni a další národy (Baar, 2002, s. 242). Po roce 1917 

vytvoří Abcházie federaci s nezávislou Gruzií, ale to je brzy porušeno a Abcházie 

                                                             
10 Stejně jako Kolchové, Lazové, Egrové. Tedy obecně západní Gruzíni. 
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se stává jen součástí nové Gruzínské republiky. Roku 1921 je Gruzie podrobena 

Rudou armádou a Abcházie vyhlašuje Abcházskou SSR, která má stejný status 

jako Gruzínská SSR. To nemělo dlouhého trvání a uzavírají spolu federaci.  

V roce 1922 se sovětské úřady rozhodnou vytvořit větší celek a vzniká 

Zakavkazská SFSR, která se stává jednou ze zakládajících členů SSSR. 

Abcházie je chápána jako součást Gruzie.11  Abchazská ústava z roku 1925 

používá označení svazová republika, ale i to je později změněno na autonomní 

republiku v rámci Gruzie (Baar, 2002, s. 243). Další roky byly ve znamení 

začleňování abchazských obyvatel do gruzínské společnosti, ale také útlak ze 

strany Stalina a Beriji.12 Měnila se i struktura obyvatel. Sulejmanov a Hoch píší: 

„Koncem 20. let se začali do Abcházie stěhovat i Rusové. Jejich počet vzrostl 

mezi léty 1926-1989 z 12 000 na 75 000. To je za šedesát let nárůst o 600%. 

Díky imigraci vzrostl ve stejném období počet Gruzínů o 350 %, Arménů o více 

než 300%, zatímco Abcházů přibylo jen necelých 70%.“ (Hoch, Suleimanov, 

2012, s. 15). V době perestrojky se Abcházové začínají dožadovat změny a 

rozšíření svého statusu, k čemuž nedochází a to je počátek nadcházejícího 
ozbrojeného konfliktu.  

 

2.2.  Jižní Osetie 

Jižní Osetie je autonomní republika v rámci Gruzie. Leží na severu 
střední Gruzie, její rozloha je 3900 km2. Hlavní město je Cchinvali. 

Historický název pro Jižní Osetii je Šida (Vnitřní) Kartli. Již od vzniku 

prvních gruzínských státních celků na východě Gruzie bylo toto území integrální 

součástí. Jelikož neexistují žádné písemné záznamy Osetinců (kteří 

nedisponovali vlastním písmem), zbývají nám jedině gruzínské zdroje (Totadze, 

2008, s. 6). Jisté je, že původ Osetinců není autochtonní. „Původ Osetů je zcela 

odlišný. Dnešní Osetové jsou jediným etnikem v jádrové kavkazské oblasti, jež 

hovoří jazykem patřícím do íránské větve indoevropské jazykové skupiny. Jsou 

                                                             
11 Vladimír Baar odkazuje na státní znak ZSFSR, kde je gruzínské, arménské, azerské a ruské písmo, nikoliv 
abchazské. 
12 Lavrentij Berija byl přední sovětský politik gruzínského původu a přítel Stalina. Také vedoucí postava 
čistek v rámci Gruzie i SSSR. 
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považováni za přímé potomky Skythů, Sarmantů a Alanů, tedy potomky 

starověkého íránského osídlení.“ (Hoch, Suleimanov, 2012, s. 17). Existence 

Alánie v Severní Osetii je obecně přijímaný fakt, ale přítomnost alanského 

obyvatelstva na jižních svazích Kavkazu je nedoložitelná (Hoch, Suleimanov, 
2012, s. 18).  

Totadze tvrdí, že významnější migrace Osetinců začala mnohem později, 

tedy na přelomu 16. a 17. století. Na nížiny severního Kavkazu začali pronikat 

Rusové, a proto se pod nátlakem museli Osetinci ukrýt v horách. Tvrdé horské 

podmínky je donutily pronikat na jih do Vnitřní Kartlie, dnešní Jižní Osetie. Jelikož 

v té době byla Gruzie, díky vnějším útokům, rozdrobena na menší celky a 

oslabena, nebyla schopna ubránit své území před nově příchozími kmeny. V té 

době se ve Vnitřní Kartlii začali usazovat Osetinci. Zprvu na neosídlených 

místech mimo gruzínské obyvatelstvo, poté však pronikali i mezi Gruzínce, 

nejdříve silou, poté se začali asimilovat (Totadze, 2008, s. 8-9). Velmi vysoké 

procento smíšených manželství dokládá, že soužití Gruzínců a Osetinců 

probíhalo vcelku bezkonfliktně13 (Hoch, Suleimanov, 2012, s. 43). Podle historika 

Ghia Nodii potvrzuje teorii o nepůvodnosti Osetinců na jižním Kavkaze to, že 

v regionu chybí jakékoliv kulturní památky Osetinců z dřívější doby (Nodia, 1993, 
s. 39). 

Po odtržení Gruzie od Ruska, je v Gruzii složena menševická vláda. To 

se nelíbí většině Osetinců, kteří jsou rolníci a bezzemci. Což vede k sérii 

povstání. Osetincům se zdálo, že vláda v Tbilisi podporuje gruzínské aristokraty 

a velkostatkáře, kterým půda tradičně patřila, na úkor osetinských rolníků. Proto 

u nich vzrostla touha po sjednocení se Severní Osetií, která byla součástí 

bolševického Ruska (Hoch, Suleimanov, 2012, s. 34). Po vpádu Rudé armády a 

obsazení Gruzie, byl Jižní Osetii udělen status autonomní oblasti v rámci Gruzie. 

Zajímavostí je, že Abcházie i Adžárie dostaly status autonomních republik, 

zatímco Jižní Osetie pouze status autonomní oblasti. To lze podle 

Darchiashviliho vysvětlit tím, že Osetinci nebyli sovětskou vládou považováni za 

původní národ na gruzínském území (na rozdíl od Abcházců a Adžárců), proto 

                                                             
13 Zajímavé smíšené manželství můžeme najít ve středověkém příkladu mocné gruzínské královny Tamar 
(přezdívané také král Tamar, pro její velkou moc), která si na vlastní přání vzala osetinského dědice Davida 
Soslana, který byl vyhlášený válečník a vyhrál Gruzíncům spoustu bitev.  
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jim nenáležela široká autonomní práva (Darchiashvili, 2009, s. 3). Takový stav 
přetrval až do rozpadu SSSR, kdy se stav vyhrotil, až přerostl v ozbrojený konflikt. 
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3 Snaha o osamostatnění 

Nástup Michaila Gorbačova do čela SSSR a jeho politika perestrojky a 

glasnosti zapříčinila nástup gruzínského nacionalismu a touhu po nezávislosti. 

To samozřejmě zneklidňovalo etnické menšiny v rámci Gruzínské SSR. Velmi 

neuvážené kroky nezkušené nacionalistické vlády pod vedením disidenta Zviada 

Gamsachurdii, který svými výroky dráždil představitele etnických menšin, 
zhoršovaly vztahy mezi gruzínskou většinou a Abcházci, respektive Osetinci. 

 

3.1. Příčiny a průběh konfliktu 

První zásadní problém nastal, když se v roce 1988 zákonem posílilo 

používání gruzínského jazyka po celém území Gruzie. Dokonce byla přijata 

opatření, aby se gruzínština stala jediným oficiálním jazykem v Gruzii.  To bylo 

nepřijatelné pro Abcházce a Osetince, kteří většinou gruzínštinu neovládali a 
mluvili rusky (Cornell, 2001, s. 154).  

V roce 1989 požádala Jihoosetská autonomní Rada tbiliskou vládu o 

větší autonomii. To se nelíbilo gruzínské veřejnosti a uskutečnil se mírový pochod 

gruzínského obyvatelstva na Cchinvali, který se trochu zvrtl a vyústil ve střety 

s osetinskými milicionáři a sovětskými vojáky ruské národnosti. Začaly přibývat 

šarvátky mezi gruzínským a osetinským obyvatelstvem. V roce 1990 přijala 

gruzínská Nejvyšší Rada zákon, který omezoval působení regionálních 

politických uskupení v nadcházejících volbách (Darchiashvili, 2009, s. 4). To bylo 

zaměřeno primárně na abchazské hnutí Aidgilara, ale vyvolalo to velké nepokoje 

i v Jižní Osetii, kde byla vzápětí vyhlášena nezávislost na Gruzínské SSR a Jižní 
Osetie byla prohlášena za nezávislou republiku v rámci SSSR.  

Když následné volby vyhrál nacionalista Zviad Gamsachurdia, bylo jisté, 

že se bude chtít vypořádat se separatisty. Gamsachurdia zrušil Jižní Osetii status 

autonomní oblasti a vyslal do regionu gruzínské milicionáře. To vedlo ke konfliktu, 

který trval od ledna roku 1991 do léta 1992. K ukončení konfliktu přispělo to, že 

v Gruzii vypukla občanská válka a byl sesazen prezident Gamsachurdia. Také 

situace v Abcházii se vyhrotila a Gruzie se musela více soustředit tímto směrem. 
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V konfliktu bojovaly nově vytvořené armády, které postrádaly disciplínu, výcvik a 

často šlo o para-militantní skupiny. Proto se obě strany dopouštěly zločinů proti 

lidskosti a mnoho lidí muselo uprchnout ze svých domovů. Gruzínská strana 

obvinila Rusko, že skrytě dodává zbraně Osetincům a dokonce byl zaznamenán 

ruský vrtulník, který útočil na gruzínskou vesnici (Darchiashvili, 2009, s. 5). 24. 

července 1992 byla podepsaná dohoda o příměří v ruském Soči. Jelikož Gruzie 

byla velmi oslabena konfliktem v Osetii, občanskou válkou a začínajícím 

konfliktem v Abcházii, musela přijmout nevýhodné podmínky míru. Byla 

vytvořená tzv. Smíšená kontrolní komise (Joint Control Commission), která měla 

za úkol vyřešení konfliktu. Byli v ní zástupci Gruzie, Jižní Osetie, Severní Osetie 

a Ruska. A také Smíšené mírové síly (Joint Peacekeeping Forces), které měly 
zaručit dodržování míru. V ní měla každá strana a Rusko 500 vojáků. 

Konflikt v Abcházii měla podobný počátek. Na vzrůst gruzínského 

nacionalismu a touhu po samostatnosti se Abcházci dívali s obavami a nejistotou. 

Znamenalo by to odstřižení Moskvy a její podpory pro abchazské požadavky. 

Proto abchazští komunističtí představitelé žádali Moskvu o obnovení Abchazské 

sovětské socialistické republiky z let 1921-1931 (Cornell, 2001, s. 151-152). 

Zároveň gruzínské obyvatelstvo v Abcházii žádalo o ochranu před případným 

abchazským radikalismem. To samozřejmě vyhovovalo ruské straně, která tak 

mohla využívat nejednotnosti v Gruzii. K prvním třenicím došlo poté, co Tbiliská 

státní univerzita otevřela svojí pobočku v Suchumi v reakci na údajnou 

diskriminaci gruzínských studentů na Abchazské státní univerzitě. Abchazští 

nacionalisté reagovali svoláním demonstrace a došlo ke střetům s Gruzínci. Tyto 

střety měly 14 obětí a stovky zraněných (Darchiashvili, 2007). To značilo počátek 

vzrůstající nevraživosti mezi těmito etniky. Abcházie se dokonce navzdory 

gruzínskému zákazu účastnila celosvazového referenda, kde hlasovala pro 
zachování SSSR, zatímco Gruzie referendum ignorovala (Cornell, 2001, s. 152).  

9. 4. 1991 vyhlásila Gruzie nezávislost a prezidentem se stal disident a 

spisovatel Zviad Gamsachurdia, který prohlásil Gruzínce a Abcházce za jediná 

původní etnika v Gruzii a ostatním nepůvodním etnikům vzkázal, že pokud se jim 

v Gruzii nelíbí, můžou se odstěhovat do své původní vlasti. Takový přístup 

vyvolal nevraživost s historicky spřátelenými Osetinci. Kroky Gamsachurdii se 

nelíbily ani mnohým Gruzíncům, proto došlo k občanské válce a sesazení 
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prezidenta. Novým prezidentem se stal bývalý ministr zahraničních věcí SSSR 

Eduard Ševardnadze, který měl podporu i gruzínského podsvětí14. Po skončení 

této občanské války vyhlásila Gruzie obnovu svojí ústavy z roku 1921, což dávalo 

Abcházii menší pravomoci. Abcházie reagovala obnovením ústavy z roku 1925, 

kde byla Abcházie víceméně samostatná a s Gruzií tvořili spíše jen konfederaci. 
Následně Abcházie vyhlásila plnou nezávislost.  

Ozbrojený konflikt vypukl, když ministr obrany Kitovani vytáhl s 3000 

muži do Mengrélie a následně do Abcházie za účelem potlačení povstání 

podporovatelů Zviada Gamsachurdii. Kitovaniho15 jednotky se ale nezastavily 

v Gali, kde to bylo zamýšleno, ale vstoupily rovnou do Suchumi za účelem 

obnovení celistvosti Gruzie. Abcházská vláda v čele s Vladislavem Ardzinbou 

uprchla do Gudauti. Z počátku byla převaha gruzínských sil patrná, ale později 

začaly sílit i abchazské protiofenzivní akce, například dobytí města Gagra. To 

souviselo s dodávkami techniky z Ruska a pomocí severokavkazských 

bojovníků16 (Darchiashvili, 2007). 27. července 1993 bylo podepsáno příměří za 

asistence Ruska jako mediátora. Obě strany se shodly na stáhnutí těžké techniky 

a demilitarizování Suchumi. V Mengrélii vypuklo povstání příznivců ex-prezidenta 

Gamsachurdii, tak se gruzínská armáda musela potýkat i s útokem v týle vojska. 

16. září zaútočili Abcházci na Suchumi a další dvě velká města a tím porušili 

dohodnuté příměří. Po 11 dnech padlo i Suchumi a gruzínské jednotky byly 

zatlačeny za hranice Abcházie. Tento krok Abcházie byl odsouzen jak OSN, tak 

Ruskem. Tyto události byly doprovázeny i masovým útěkem gruzínského 
obyvatelstva (Darchiashvili, 2007).  

Konflikt byl přerušen podepsáním dohody v Ženevě v prosinci 1993. A 

ukončila ho až dohoda o zastavení palby, která byla podepsána v Moskvě 19. 

května 1994. Na hranici Gruzie a Abcházie byly rozmístěny ruské jednotky 

                                                             
14 Šlo hlavně o Džabu Ioselianiho, který byl mafiánskou autoritou (vor v zakone) a vůdcem polovojenského 
uskupení Mchedrioni (Jezdci), jehož členi byli často kriminálníci, kteří využívali válku k osobnímu 
obohacení a páchali násilnosti proti Abcházcům i Gruzíncům, často bez rozdílu (z osobního rozhovoru se 
svědky abchazsko-gruzínského konfliktu). 
15  Vůdce Národní gardy, vedl protivládní demonstrace proti Gamsachurdiovi a později i proti 
Ševardnadzemu.  
16 Konfederace horských národů Kavkazu byla založena v roce 1990 jako vojenská a politická organizace 
sdružující muslimské národy severního Kavkazu. Konfederace se angažovala v konfliktu v Abcházii, kdy 
vytvořila dobrovolnické jednotky, které bojovaly po boku Abcházců. Nejpočetněji byli zastoupeni Čečenci 
pod vedením Šamila Basajeva (Vaško, 2005). 
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s mandátem SNS17 a byla zřízena mise OSN v Tbilisi, Suchumi a Zugdidi . Po 

válce zůstalo v zemi kolem 240 tisíc uprchlých Gruzínů, přičemž jejich návrat 

zůstal hlavní prioritou Gruzie, ale velkou překážkou pro abchazskou vládu 
(Cornell, 2001, s. 162). 

 

3.2. Důsledky války a vznik de facto států Abcházie a Jižní 
Osetie 

Po válce Gruzie ztratila prakticky kontrolu nad abchazským a 

jihoosetinským územím. V roce 1994 byla podepsaná smlouva, která zaručovala 

klid zbraní, Abcházie si směla vytvořit vlastní ústavu a státní znaky, musela 

ovšem sdílet určité pravomoci s Gruzií, např. zahraniční politiku, energetiku atd.18 

Prezidentem Abcházie se stal historik a vůdce v době války Vladislav Ardzinba. 

Dohoda také zaručovala návrat uprchlíkům. To se abchazské straně nelíbilo, 

obávala se, že po návratu všech Gruzínů by se znovu stali menšinou, proto 

povolili návrat Gruzínům jen do okresu Gali, kde předtím žilo výhradně gruzínské 

obyvatelstvo (Darchiashvili, 2007). V Gruzii přesto zůstávalo mnoho uprchlíků. 

Hoch a Suleimanov k tomu dodávají: „V otázce uprchlíků platí s menšími 

odchylkami již od roku 1994, že Suchumi podmiňuje rozhovory o návratu 

gruzínských uprchlíků do oblasti dosažením zastřešující, balíkové dohody mezi 

Suchumi a Tbilisi, která by zohlednila abchazské požadavky, zatímco gruzínská 

strana trvá na postupném fázovém řešení, které by umožnilo dosáhnout konečné 

mírové dohody teprve poté, co dojde k návratu uprchlíků“ (Hoch, Souleimanov, 
2012, s. 59).  

OSN vytvořila během války pozorovací misi UNOMIG a byla zahájena 

mírová jednání tzv. Ženevský mírový proces. Ten byl ale velice neefektivní a 

nepřinesl žádné řešení, které by změnilo status quo. Návrhy na vyřešení situace 

končily na neochotě abchazské strany o kompromis, kteří cítili velkou podporu 

                                                             
17 Gruzie musela na nátlak Ruska vstoupit do Společnosti nezávislých států (což od založení odmítala) a 
povolit výstavbu ruských vojenských základen na svém území. Na oplátku Rusko pomohlo potlačit 
povstání podporovatelů bývalého prezidenta Gamsachurdii a mělo zajistit vyřešení konfliktu v Abcházii 
(Darchiashvili, 2009). 
18  Declaration on Measures for a Political Settlement of the Georgian/Abkhaz Conflict 
(http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/geo4.pdf) 
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ruských politických elit. Darchiashvili uvádí příklad, kdy v roce 1995 Rusko přišlo 

s návrhem zřízení federálních struktur, s kterým Gruzie i Abcházie souhlasily, 

avšak abchazská strana si to posléze rozmyslela a od projektu ustoupila. V roce 

1997 se OSN začala intenzivněji zajímat o tento problém a Ženevský mírový 

proces byl posilněn, byl vytvořen diplomatický sbor z představitelů Francie, 

Německa, Ruska, Velké Británie a USA. Tato změna přinesla hlavně oslabení 

moci Ruska, které předtím působilo jako hlavní mediátor v konfliktu 

(Darchiashvili, 2007). Změna přesto nepřinesla žádné výrazné posuny. V roce 

1998 se situace vyhrotila v okrese Gali, kde se vzbouřilo gruzínské obyvatelstvo 

a 300 povstalců se střelnými zbraněmi obsadilo místní vojenskou základnu. 

Abchazské vojsko povstání potlačilo. Následkem byl exodus zbytku etnických 

Gruzínců z Abcházie (cca 40 tisíc). O rok později se konalo referendum, kde 97% 

Abcházců hlasovalo pro přijetí ústavy z roku 199419, což prakticky znamenalo 

vyhlášení nezávislosti a tedy ukončení jednání o společném státu s Gruzií. 

Nezávislost Abcházie neuznával žádný stát, dokonce ani Rusko.  

Podobně to probíhalo i v Jižní Osetii. Setkání čelních představitelů J. 

Osetie a Gruzie, tedy L. Čibirova a E. Ševardnadzeho vyústila jen v dohody 

ohledně obnovení konfliktem poškozených míst a navrácení uprchlíků, ale žádný 

posun ohledně statusu Jižní Osetie nenastal. Tbilisi neuplatňovalo blokádu, což 

vedlo ke vzniku pašeráctví v této oblasti. Postupné sbližování ustalo v roce 2001, 

kdy byl prezidentem zvolen místo Ludviga Čibirova, který byl označován za příliš 

umírněného a pro-gruzínského prezidenta, Eduard Kokojty, který měl těsné 

vazby na Rusko a jeho generalitu. Kokojty ihned prohlásil za svůj primární cíl 

spojení se Severní Osetií a přidružení k Ruské federaci (Hoch, Souleimanov, 

2012, s. 58). 

 

 

 

                                                             
19 State Declaration of Abkhazia 1999 (http://www.kapba.de/StateDeclaration.html) 
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3.3.  Revoluce růží a Saakašviliho politika vůči 
secesionistickým regionům 

Situace v Gruzii se po divokém začátku devadesátých let uklidnila. 

Velkou zásluhu na tom měl prezident Eduard Ševardnadze, který měl v zahraničí 

stále prestiž jako bývalý ministr zahraničních věcí SSSR, který stál za 

rozpadnutím železné opony. Korupce byla přesto všudypřítomná. V roce 1998 

zasáhla Ruskou federaci krize, která hluboce ovlivnila i Gruzii a její měna se 

propadla o 20%. Tato krize zapříčinila selhání snahy o vzkříšení gruzínské 

ekonomiky či energetické samostatnosti. Gruzie byla silně závislá na dodávkách 

energií z Ruska, které tohoto faktu politicky využívalo a přerušovalo dodávky 

plynu. To všechno, včetně etnického napětí v dalších regionech, zapříčinilo 

neuvěřitelný nárůst korupce a nespokojenost obyvatelstva (Cornell, 2002, s. 

171). 

Proti takovému stavu vystoupila v roce 2003 opozice v čele 

s charismatickým vůdcem Michailem Saakašvilim, právníkem, který své vzdělání 

získal v Americe a zaujal svojí perfektní angličtinou a náklonností k Západu. 

Následoval vládní převrat, který je nazván Růžovou revolucí (také Revoluce růží). 

Ševardnadze byl svržen a nahrazen energickým Michailem Saakašvilim, který 

byl zvolen drtivou většinou hlasů (Indans, 2007, s. 133). S novým prezidentem 

nastalo mnoho změn. Byla zmírněna ekonomická závislost na Moskvě, snížily se 

daně, nová vláda se vypořádala s korupcí a byla znova nastartována ekonomika 

země. Saakašvili směřoval zemi na západ a jeho dlouhodobým cílem bylo 

členství Gruzie v Evropské unii a Severoatlantické alianci (Indans, 2007, s. 133). 

Jako prioritu své vlády vyhlásil sjednocení Gruzie, což také demonstroval 

vyřešením dlouhodobých sporů s Adžárií. Adžárie byla opět začleněna do 

jednotné Gruzie a její autoritativní vládce Aslan Abašidze ztratil moc a emigroval 

do Ruska. Navrácení Adžárie vyvolalo vlnu optimismu mezi Gruzíny a očekávalo 

se, že podobný scénář by mohl nastat i v Jižní Osetii a případně časem i 
v Abcházii (Hoch, Souleimanov, 2012, s. 54).  

Saakašvili vytvořil zvláštní ministerstvo zabývající se řešením konfliktu, 

reformoval zastaralou a zkorumpovanou Abchazskou exilovou vládu v Tbilisi. 

Ministerstvo obrany zrušilo vojenskou jednotku Monadire (Lovec), která 
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fungovala v Kodorské soutěsce20  od konce války v devadesátých letech, ale 

Tbilisi nad ní mělo omezenou kontrolu (Lynch, 2006, s. 38-39). Také gruzínské 

vojsko prošlo výraznou reformou a gruzínské jednotky se začaly účastnit 

zahraničních misí v Iráku či na Balkáně v rámci jednotek KOFOR, na oplátku byla 

Gruzie oceněna a její vztahy s NATO byly povýšeny na Intenzivní Dialog21 , 
kterým NATO podmiňuje případné budoucí členství. 

Nová vláda se také snažila rozlišovat ve své rétorice mezi obyvatelstvem 

v secesionistických oblastech a jejich politickými představiteli. Saakašvili 

prohlásil: „ Jsem si jistý, že pokud abchazská a osetinská strana uvidí, že 

ekonomika v Gruzii roste, tak přijdou za námi. Měli bychom je nalákat na 

ekonomické příležitosti.“ (Lynch, 2006, s. 39). Gruzie se nejdříve zaměřila na 

Jižní Osetii, jelikož Abcházie představovala mnohem složitější případ a jakékoliv 

snahy o federaci byly odmítány. Vláda v Tbilisi zvýšila ekonomický tlak na Jižní 

Osetii tím, že posílila hraniční kontroly, čímž zlikvidovala prosperující černý trh a 

pašeráctví, na kterém byla založena jihoosetská ekonomika. Trh v Ergneti, 

nacházející se u Cchinvali, byl velkým překupnickým místem, kde obchodovali 

Gruzínci, Osetinci i Rusové. Jelikož Gruzie neměla žádnou kontrolu nad hranicí 

mezi Jižní Osetií a Ruskem, z oblasti se stala zóna volného obchodu bez cel. 

Z toho tak těžili všichni zúčastnění až na gruzínskou vládu, která tím přicházela 

o velké množství peněz. Saakašvili hned v prvním roce své vlády tento trh zrušil 

a tím oslabil jihoosetskou ekonomiku (Georgia Times, 4. 2. 2013). 

Byla zároveň i posílena vojenská posádka v oblasti, což vyvolalo 

diplomatický protest z Moskvy a vyzbrojování Osetů. Představitelé Jižní Osetie 

také důsledně odmítli mírovou iniciativu Tbilisi. Obě strany se dopouštěly 

vzájemných provokací a šarvátek. Moskva přestala vystupovat jako neutrální 

strana v konfliktu, doplnila jihoosetský mírový kontingent 40-ti bojovými vozidly a 

těžkými zbraněmi, dále začali do oblasti mířit severokavkazští dobrovolníci a také 

ruští kozáci. Gruzie vzápětí reagovala a žádala OBSE, aby vyslala pozorovatele 

                                                             
20 Kodorská soutěska byla posledním územím v Abcházii kontrolovanou gruzínskou vládou. Abcházie jí 
dobyla až v roce 2008.  
21 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm 
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do Rokského tunelu22 spojující Jižní Osetii s Ruskem (Hoch, Souleimanov, 2012, 
s. 54-55). 

Ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov ostře kritizoval gruzínskou vládu 

a její kroky označil za provokace, které můžou mít nedozírné následky. Michail 

Saakašvili také nezůstal pozadu a kritizoval Rusko ve svém projevu, ve kterém 

prohlásil, že Osetinci či Abcházci nejsou nepřátelé Gruzie, nepřítelem je vnější 

síla, která si nepřeje vstup Gruzie do NATO a touží po její dezintegraci (Hoch, 

Souleimanov, 2012, s. 55). Prezident Jižní Osetie E. Kojkoty odmítl nabídku 

autonomie s nejširšími možnými právy, dokonce většími než disponuje Severní 

Osetie v rámci Ruské federace (Darchiashvili, 2009, s. 10). V roce 2006 se 

odehrálo referendum o nezávislosti Jižní Osetie, podle jihoosetských údajů se 

voleb zúčastnilo 95% registrovaných voličů a z toho 99% bylo pro schválení 

nezávislosti. Gruzie zorganizovala paralelní volby i referendum (Hoch, 
Souleimanov, 2012, s. 56).  

Tbilisi ustanovilo alternativní vládu, která byla pro-gruzínská. 

Guvernérem nově ustanovené administrativní jednotky Cchinvalského regionu 

byl zvolen Dimitrij Sanakojev23. Gruzie se pomocí této vlády snažila propagovat 

možnost společného soužití Gruzínců a Osetinců a také financovala různé 

sociální projekty za tímto účelem. Jihoosetinská secesionistická vláda se cítila 

těmito kroky ohrožena a alternativní vládu odsoudila a Dimitrij Sanakojev byl 
označen za zrádce národa (Darchiashvili, 2009, s. 11). 

 

3.4. Pětidenní válka 

Nevraživost mezi představiteli Gruzie a Ruska od nástupu Saakašviliho 

strmě stoupala. Slovní přestřelky mezi Saakašvilim a Putinem, respektive 

                                                             
22 Rokský tunel je jediné spojení Ruska a Jižní Osetie, které dělí pětitisícové pohoří Kavkaz. Gruzie nemá 
nad tunelem žádnou kotrolu. Všechny návrhy, aby tunel kontrolovali i mezinárodní pozorovatelé, Rusko 
svrhlo ze stolu.  
23 Dimitrij Sanakojev, etnický Osetinec, byl ministrem obrany za vlády Ludviga Čibirova v období 1996-
1998, následně i premiérem. Pro Gruzínce byl vhodným partnerem pro jednání, jelikož nebyl fanatickým 
zastáncem úplné samostatnosti, ale více prosperity Jižní Osetie v rámci Gruzie (International Crisis Group, 
2010).  
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ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, přerostly v činy. Saakašvili nechal 

zatknout 4 ruské důstojníky 24  a obvinil je ze špionáže v Tbilisi. Gazprom 25 

zdvojnásobil cenu plynu pro Gruzii, ruská vláda zakázala dovoz gruzínského vína 

a minerálních vod. Zákaz byl odůvodněn hygienickými předpisy, ale gruzínská 

strana v tom logicky viděla politické důvody. Gruzie na oplátku vetovala vstup 

Ruska do Světové obchodní společnosti (Indans, 2007, s. 132-133). Další napětí 

vyvolala pasportizace26 obyvatel Abcházie a Jižní Osetie z Ruské federace a 

roku 2007 začali ruští představitele oficiálně nazývat vrchní představitele 
Abcházie a Jižní Osetie prezidenty (International crisis group, 2010). 

Vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 byl zásadním bodem ve 

vztahu Gruzie a Ruska, kdy Rusko využilo tento precedent a zahájilo formální 

vztah s Abcházii a Jižní Osetií (International crisis group, 2010). Vzájemné 

potyčky na hranicích Gruzie a Jižní Osetie byly stále častější a vygradovalo to 

v srpnu 2008, kdy gruzínská armáda vtrhla na jihoosetinské území za 

proklamovaným účelem zajištění bezpečí gruzínských vesnic, které byly 

přepadávány jihoosetinskými milicemi.  

7. srpna začalo bombardování Cchinvali a v noci gruzínské vojsko dobylo 

město. Rusko reagovalo vysláním vojska do Jižní Osetie a během tří dnů byli 

Gruzínci vytlačeni. Rusko se nezastavilo na hranicích Jižní Osetie, ale vtrhlo i do 

vnitrozemí gruzínského území, obsadilo sousedící vesnice, město Gori a v jednu 

chvíli byli ruští vojáci v 50-ti kilometrové vzdálenosti od hlavního města Tbilisi. 

Války využila i Abcházie, která vstoupila do války a s ruskou pomocí dobyla 

poslední území v Abcházii ovládané Gruzií, tedy Kodorskou soutěsku. Ruští 

vojáci se přes území Abcházie dostali do západní Gruzie a obsadili město 

Zugdidi, Senaki či přístav Poti.  Ruská letadla také bombardovala železnici 

spojující východní Gruzii se západní a také ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, který 

vytváří ekonomickou konkurenci Rusku a podporuje energetickou nezávislost 

                                                             
24  Ministr vnitra Vano Merabishvili situaci popsal jako velmi nebezpečnou: „Ukázali (zatčení ruští 
důstojníci) veliký zájem o gruzínskou obranyschopnost, plány na integraci do NATO, energetiku, 
bezpečnost, politické strany a organizace …“ (The Guardian, 2006) 
 
25 Největší ruská společnost zabývající se distribucí plynu a ropy. Majoritním vlastníkem je Ruská federace.  
26 Více ve čtvrté kapitole 
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Gruzie. Všechny tyto činy podkopávaly oficiální tvrzení, že ruské armádě jde čistě 
jen o ochranu Osetinců (Nichol, 2009). 

Francie27, konkrétně její prezident Nicolas Sarkozy, vyjednala dohodu o 

šesti bodech, podle které měly být ukončeny všechny vojenské akce, vojska by 

se stáhla do svých pozic před válkou a otevřela by se diskuze o budoucím statusu 

Jižní Osetie. S tímto návrhem všechny strany souhlasily, ale nebyl dodržován 

ruskou stranou, která své vojáky stáhla z gruzínského území až v průběhu října 

2008 (Romancov, 2013). Mezitím byly gruzínské vesnice v okolí Jižní Osetie 

okupovány a gruzínské obyvatelstvo bylo ponecháno napospas osetským a 
čečenským milicím, které plenily, zabíjely a znásilňovaly (Rayfeld, 2008).  

Toto velmi impulzivní a zřejmě nedomyšlené rozhodnutí zaútočit na Jižní 

Osetii se Saakašvilimu vymstilo a narušeny byly nejen snahy o vstup země do 

NATO, ale i poškozená infrastruktura, zničené přístavy a vojenská technika. 

V zemi bylo dalších 20 000 uprchlíků, o které se bylo třeba postarat. Byla 

narušena důvěra zahraničních investorů a počet turistů28 se znatelně propadl. 

Válka také ukázala, že proklamovaná strategická důležitost Gruzie pro USA a EU 

není vůbec tak zásadní, jak byli gruzínští politici přesvědčeni. Bushova popularita 

rapidně klesala a nový prezident Barack Obama prohlásil, že vztah s Ruskem je 

nutný “resetovat“ a začít od znova. To, že podpora Gruzie ustoupila do pozadí, 

nejlépe demonstrovala návštěva amerického viceprezidenta Joe Bidena v Tbilisi 

v červnu 2009, který se ve své řeči vyhnul protiruské rétorice, dříve obvyklé 

v projevech Dicka Cheneyho, a setkání s Michailem Saakashvilim postrádalo 
dřívější vřelost (Rayfeld, 2009). 

Touto válkou Gruzie ztratila veškerou kontrolu nad Abcházii a Jižní 

Osetií. Jakékoliv řešení, které by zachovalo integritu Gruzie, včetně 

secesionistických útvarů, se po roce 2008 zdá jako nemožné. Ruská federace 

oba de facto státy uznala za suverénní ihned po konfliktu.  

 

                                                             
27 Francie předsedala Evropské Unii (1.7.-31.12. 2008). 
28 Od ledna do června 2008 navštívilo Gruzii 1,3 milionů turistů, ve stejném období o rok později to bylo 
jen 600 tisíc turistů. To má ve 4 milionové zemi znatelné ekonomické následky (Rayfeld, 2009). 
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4 Role Ruské federace v konfliktu a jeho řešení 

Zapojení Ruské federace do dění v Gruzii je nesporné. Důležitost, kterou 

Rusko přikládá své roli v dění na Kavkaze, potvrzují slova samotného prezidenta 

Ruské federace. V srpnu 2008 prohlásil Dimitrij Medveděv, že „historicky Rusko 

bylo, a vždy bude, garantem bezpečnosti pro národy Kavkazu.“ Téhož měsíce 

své tvrzení rozšířil a dodal: „(…) my jsme nikdy nebyli pouhými pozorovateli 

v tomto regionu a nikdy nebudeme“ (Nichol, 2009). 

 

4.1. Historie rusko-gruzínských vztahů 

Mezi základní sjednocující prvky gruzínské státnosti a identity patří 

bezesporu pravoslavná církev. Díky křesťanství si gruzínská šlechta uchovala 

orientaci na Evropu29, ačkoliv byla obklopena muslimskými sousedy, Osmanskou 

říší a Persií. Proto logicky hledala spojence, kteří by jí pomohli v nekonečných 

bojích se sousedy. Kontakt s Rusy probíhal i dříve, ale první spojenecký vztah 

byl navázán roku 1783 podepsáním Georgijevského traktátu. Pro 

východogruzínské království to znamenalo vazalství výměnou za poskytnutí 
ochrany od svého mocného severního souseda.  

Rusko svůj závazek porušilo roku 1795, když perský vládce při svém 

tažení vyplenil Tbilisi a Rusko nijak nezasáhlo, dokonce ruská posádka v Tbilisi 

vyhlásila neutralitu. To znamenalo velké oslabení Kartlo-kachetinského 

království. Roku 1801 ruský car Alexandr I. jednostranně zrušil 30 

východogruzínské království a zavedl gubernii dle ruského vzoru (Hoch, 

Souleimanov, 2012). Západní Gruzie byla Rusy obsazena v roce 1866, 

v Abcházii bylo velmi brutálně potlačeno povstání a mnoho Abcházců bylo 

                                                             
29 Gruzínské království se v historii mnohokrát pokoušelo o navázání vztahů s křesťanským západem, často 
to však dopadlo zklamáním. V roce 1492 dokonce gruzínský král vyslal misi ke královně Isabele Španělské, 
které nabízel přechod ke katolické církvi výměnou za pomoc proti Osmanské říši. Španělsko odmítlo, 
nechtělo obětovat své obchodní vztahy s Osmany. Podobný průběh měla i mise k francouzskému dvoru 
za vlády Ludvíka XIV., který nechtěl ohrozit vztahy s Persií (Rayfeld, 2009). 
 
30 To je v dnešním kontextu Gruzíny vnímáno jako velká křivda, ačkoliv následující století bylo ve znamení 
kulturního rozkvětu a stability v Gruzii.  
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deportováno či uteklo do Osmanské říše31. Misionářská činnost gruzínských 

biskupů, kteří pokřtili tisíce Abcházců, zachránila národ od úplného přesídlení či 

likvidace, což potkalo jiné horské národy jako například národ Ubychů. Na 

vylidněné půdě se začali usazovat Rusové, Řekové, Arméni a také Gruzíni 
(Gamacharia, Lordkipanidze, Achaladze, 2014, s. 19). 

Ačkoliv gruzínská šlechta byla vcelku loajální k Petrohradu32, vznikala 

v Gruzii silná vrstva levicových intelektuálů s vazbami na evropské socialisty a 

ruská monarchie byla vnímána jako zaostalá říše, která brání rozvoji gruzínského 

národa. Tyto nálady sílily, až přerostly ve vyhlášení samostatnosti v roce 1917, 

kdy Rusko bylo zmítáno bolševickou revolucí (Hoch, Souleimanov, 2012). 

V Gruzii se ujali vlády sociální demokraté (menševici) pod vedením Noe Žordanii, 

který odmítal spolupráci s bolševiky a veškeré jejich aktivity učinil 

protizákonnými. Brzy však musel ustoupit tlaku sovětského Ruska, které obsadilo 

sousední Ázerbájdžán, a povolit působení komunistů na území Gruzínské 

demokratické republiky. Toho využili Josif Stalin a Sergo Ordžonikidze 

(představitelé gruzínských bolševiků) a šířili komunistickou ideologii mezi 

všechny vrstvy obyvatel. Sympatizanti byli hlavně mezi Osetinci a Abcházci. 

Docházelo ke střetům mezi osetinskými resp. abchazskými nacionalisty, kteří 

dokonce obsadili Cchinvali resp. Suchumi, ale gruzínská armáda dokázala vždy 

území dostat zpátky pod svou kontrolu. Gruzie byla přes snahu o odpor a shánění 

mezinárodní pomoci roku 1921 obsazena Rudou armádou a stala se tak součástí 
nově vznikající SSSR (Hoch, Souleimanov, 2012). 

Rusko-gruzínské vztahy se mohly opět rozvinout po rozpadu SSSR. 

Rusko založilo Společenství nezávislých států, aby si udrželo vliv v bývalých 

sovětských republikách, ale prezident Gruzie odmítal vstup své země do této 

organizace a přítomnost ruských vojenských základen na gruzínském území 

označoval za výsledek ruské okupace v roce 1921 a tedy protiprávní. To se 

nelíbilo Moskvě, která iniciovala Gamsachurdiovo svržení a dosazení 

Ševardnadzeho, od kterého se očekávalo, že bude více pro-ruský (Hoch, 

Souleimanov, 2012). Ačkoliv prezident Ševardnadze nebyl tak pro-ruský, jak se 

                                                             
31 Tzv. Muhadžirství – Masové vyhnání muslimských Abcházců do Osmanské říše.  
32 Gruzínská aristokracie měla stejná práva a privilegia jako ruská šlechta, často obsazovala vysoké posty 
v armádě a u carského dvora, např. generál Pjotr Bagration.  
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předpokládalo, Gruzie přece jen do SNS vstoupila a zajistila si tím ruskou pomoc 
proti povstalcům podporujícím svrženého prezidenta Gamsachurdiu.  

 

4.2. Ruská politika vůči Abcházii a Jižní Osetii v 90. letech 

Role Ruska v konfliktech v Abcházii a Jižní Osetii je velice kontroverzní. 

Často nečitelná a protichůdná, rozhodně se nejedná o jednotnou a promyšlenou 

politiku. Rusko se dá označit za přímého i nepřímého aktéra, který plnil roli 

prostředníka v mírových jednáních. Rusko poskytlo evakuaci ruským turistům 

ihned po vypuknutí bojů, také se podílelo na evakuaci desítek tisíc Gruzínců poté, 

co Abcházci 16. září 1993 zahájili ofenzívu proti Suchumi a po deseti dnech 

tvrdých bojů jí dobyli. Tato humanitární role byla tedy velmi pozitivní. Také se 

samozvaně určilo neutrálním mediátorem (Human Rights Watch, 1995). 

Deklarovaná neutralita byla narušena, když separatisti začali disponovat těžkou 

technikou a dělostřelectvem (taky obrněnými vozidly, bombardéry, vrtulníky či 

protiletadlovými střelami), které pravděpodobně pocházely z ruské vojenské 

základny v Gudautě (Darchiashvili, 2007). Darchiashvili také uvádí příklad, kdy 

Gruzínci přímo sestřelili ruské letadlo: „Největším důkazem výše uvedeného 

(tedy, že Rusko nebylo neutrální – pozn. autora) bylo sestřelení ruského letounu 

SU-27 blízko Suchumi na začátku roku 1993. Na protest gruzínské strany Rusové 

odpověděli, že to byl gruzínský letoun, který byl záměrně přemalován na ruské 

barvy a bombardoval gruzínské pozice. Ovšem ve výzbroji gruzínské armády 

letouny typu SU-27 nebyly“ (Darchiashvili, 2007).  

Rusko ve svém postoji nebylo jednotné, ruský prezident Boris Jelcin 

prosazoval mírové řešení konfliktu a zaujímal neutrální postoj. Ruský parlament, 

tedy Nejvyšší sovět, zase otevřeně podporoval abchazskou stranu a odsuzoval 

gruzínskou agresi (Vaško, 2005). Ruské letectvo dokonce bombardovalo 

Suchumi jako odvetu za sestřelení ruského vrtulníku, který evakuoval abchazské 

civilisty (Human Rights Watch, 1995). Obrat v situaci nastal, když OSN převzala 

úlohu hlavního mírového vyjednávače. Byla vyjednána dohoda o zastavení palby 

a stáhnutí těžké techniky. Dohoda však dlouho nevydržela a Abcházci dobyli 

Gagru a Suchumi. Ačkoliv se ruská strana zaručila za dodržení této dohody, 

Abcházci nebyli za porušení tohoto příměří ruskou stranou nikdy potrestáni. 
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Gruzínští politici vinili Rusko z napomáhání povstalcům a Eduard Ševardnadze 

dokonce prohlásil, že Rusové přímo naplánovali obsazení Suchumi (Hoch, 

Souleimanov, 2012, s. 81).  

Zajímavé také je, že jediné ozbrojené mírové sbory hlídající hranice mezi 

Gruzií a Abcházií byly tvořené ruskými vojáky pod hlavičkou SNS. OSN musela 

ustoupit od snahy rozmístit v Abcházii ozbrojený kontingent kvůli ruskému 

nátlaku. Vyslala pouze pozorovatelskou misi, která monitorovala situaci 

v Abcházii a činnost sborů SNS. „Rusko vyjádřilo neochotu mít v ‚blízkém 

zahraničí‘ zahraniční vojenský kontingent, který by jej v tomto prostoru připravil o 

výsadní postavení“ (Hoch, Souleimanov, 2012, s. 80). 

V polovině 90. let se situace mění a Rusko přestává podporovat 

secesionistické snahy etnik a snaží se o zlepšení vztahů s Gruzií. Tato změna 

nastala díky situaci, která se odehrávala v Ruské federaci. V letech 1994-1996 

probíhala První čečenská válka a Rusko si nemohlo dovolit podporovat nárok na 

nezávislost národů v Gruzii a zároveň jí upírat Čečencům a ostatním národům na 

severním Kavkaze. Druhý faktor byl vstup Gruzie do SNS, což znamenalo 

povolení přítomnosti ruských jednotek na území Gruzie, což si Rusko přálo od 

rozpadu SSSR. To nahrávalo oteplení vztahů mezi Ruskou federací a 

Gruzínskou republikou. Na setkání hlav SNS v roce 1996 byla vyhlášena blokáda 

Abcházie, která zakazuje členským státům SNS, aby navazovaly jakékoliv vztahy 

se secesionistickou vládou v Abcházii bez gruzínského souhlasu. To mělo za 

následek ekonomické těžkosti, které dopadly na Abcházii. Přesto blokáda nebyla 

důsledně dodržována a 24% abchazského obchodu bylo provozováno s Ruskem 
(Hoch, Souleimanov, 2012, s. 82). 

Ruské sblížení s Gruzií přesto nepřerostlo v absolutní podporu gruzínské 

teritoriální integrity. Za tímto vývojem můžou stát geopolitické cíle Ruska, pro 

které by bylo značně nevýhodné, kdyby se Gruzie opětovně sjednotila a otevřely 

by se jí dveře do mezinárodních politických a vojenských organizací, které by 
mohly ohrozit ruský vliv v regionu. 
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4.3. Ruská politika vůči Abcházii a Jižní Osetii ve 21. století 

Kurz ruské politiky se razantně změnil nástupem Vladimíra Putina 

k moci. Tento bývalý šéf ruské bezpečnostní služby (FSB) se stal premiérem a 

posléze prezidentem země. Za jeho vlády byly významně omezeny role ruské 

Dumy, vojenských představitelů či jiných vlivných uskupení a moc byla více 

centralizovaná. Tím skončila nejednotnost Ruské federace ve vztahu ke Gruzii a 

de facto státům. Poměrně kladné vztahy z konce devadesátých let se začaly 

zhoršovat. Například během Druhé čečenské války byla Gruzie Ruskem 

obviněna z podpory terorismu a k destabilizaci regionu, když Ševardnadzeho 

vláda poskytovala azyl Čečencům, kteří prchali z válečné oblasti. Rusko se také 

cítilo ohroženo přibližováním Gruzie k západu a snahou o vstup do NATO a EU. 

Dále snaha se energeticky a ekonomicky osamostatnit, např. stavba ropovodu 

Baku-Tbilisi-Ceyhan, budila obavy ruské strany (Hoch, Suleimanov, 2012, s. 78). 

Také zmizel čečenský faktor, kvůli kterému se Rusko snažilo držet s Gruzií 

korektní vztahy. Hrozba čečenského separatismu byla potlačena a tím se změnil 

rovněž přístup Ruska k Abcházii a Jižní Osetii. Blokáda těchto de facto států byla 

ukončena a Rusko otevřelo své hranice a začalo ekonomicky podporovat tyto 

státy. Zajímavé je zavedení vízového režimu vůči Gruzii, které se nevztahovalo 

na občany Abcházie a Jižní Osetie, kde probíhala masivní pasportizace 33 

(Hoch,Souleimanov, 2012, s. 84).  

Toto udělování ruského občanství bylo zdůvodněno humanitárními 

důvody, jelikož občané neuznaných de facto států nemají možnost vycestovat za 

hranice země. Více než 90% obyvatel se tedy stalo ruskými občany, což dalo 

Rusku záminku k vojenské intervenci v roce 2008. Ministr zahraničí Sergej 

Lavrov v roce 2006 prohlásil, že je Rusko připraveno bránit zájmy svých občanů 

v Abcházii a Jižní Osetii všemi dostupnými prostředky, čímž dal jasně najevo, že 

Rusko má právo zasahovat do vnitřních záležitostí Gruzie (Hoch, Souleimanov, 
2012, s. 84). 

Podpora de facto států probíhala i na diplomatické rovině, kdy čelní 

představitele Abcházie a Jižní Osetie začali být oficiálně zváni do Moskvy, 

                                                             
33 Občané Jižní Osetie se účastnili voleb do ruského parlamentu a volby prezidenta. V Cchinvali byly běžně 
vylepovány plakáty podporující Putina (Hoch, Souleimanov, 2012, s. 85). 
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zmizelo označení de facto a začali být oslovováni jako prezidenti, premiéři a 

ministři, proti čemuž Gruzie protestovala, protože to znamenalo neformální 

uznání těchto států za suverénní. Také představitelé Ruské federace se ve 

velkém počtu začali účastnit vojenských přehlídek a oslav nezávislosti, což 

vyjadřovalo podporu secesionistickým snahám Abcházie a Jižní Osetie (Hoch, 

Suleimanov, 2012, s. 85). Prezident Jižní Osetie Eduard Kojkoty v roce 2005 

veřejně vyhlásil zájem o spojení s Ruskou federací, když vydal prohlášení, v 
němž zmiňoval: „My Jižní Osetové jsme občané Ruska.“ (Nichol, 2009, s. 16). 

Rokem 2005 začala výrazně narůstat i podpora ekonomická. Po roce 

2008 a uznání nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie ze strany Ruska, byly již 

ekonomické investice masivní. Rusko poskytlo i bezpečnostní garance, v roce 

15. září 2009 byla podepsána smlouva o vojenské spolupráci s Abcházií, která 

umožňovala Rusku setrvat ve vojenských základnách dalších 49 let, neomezený 

pohyb vojáků a jejich vyjmutí z abchazského trestního práva. Rusko také slíbilo 

investice ve výši stovek milionů USD do zajištění bezpečnosti pro Abcházii. Hoch 

a Souleimanov uvádějí, že Rusko v letech 2010, 2011 a 2012 investovalo vždy 

1,9 miliardy rublů do Abcházie, což tvořilo 50% celkového abchazského rozpočtu. 

Také vyplácela důchody i podporu v nezaměstnanosti občanům s ruským pasem 
(Hoch, Souleimanov, 2012, s. 85-86).  

Listopadu roku 2014 byla podepsána Dohoda o spojenectví a integraci 

mezi Ruskem a Abcházií, což vyvolalo reakci u gruzínské vlády, která dohodu 

označila jako další krok k anexi Abcházie Ruskem (Al Jazeera, 24. 11. 2014). 

Nedůvěřiví byli i abchazští obyvatelé, kteří tento krok vnímali jako částečnou 

ztrátu suverenity. Dílčí články dohody navrhují zavedení společné obranné 

infrastruktury, společné rozložení vojenských sil, společná opatření na ochranu 

územních hranic a také kolektivní obranu v případě útoku. Z toho vyplývá, že 

dosud autonomní armáda Abcházie, je nahrazena kombinovanou skupinou vojsk 

Ruska a Abcházie. Také se zpřísnila kontrola hranic s Gruzií a hranice s Ruskem 

byla uvolněna. Což znamená sladění celních předpisů s předpisy a postupy 

Euroasijské ekonomické unie (EAU). Avšak nejde jen o synchronizaci celních 

předpisů, ale i soulad v oblasti rozpočtových a daňových předpisů. Rusko se na 

oplátku zavázalo zvýšit důchody a podporu v nezaměstnanosti a také více 
podporovat mezinárodní uznání Abcházie (Civil Georgia, 13. 10. 2014). 
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Podpora Jižní Osetie je ještě markantnější. Země je na ruské pomoci 

natolik závislá, že je sporné zda se jedná o de facto stát, či již jde o stát loutkový. 

Ekonomická podpora z Ruska tvoří přes 98% celkového rozpočtu Jižní Osetie. 

Stejně jako v případě Abcházie, Rusko vyplácí důchod a podporu 

v nezaměstnanosti obyvatelům s ruským pasem, také platí bezpečnostním 

složkám a policii. Naprostý vliv Ruska na dění v Jižní Osetii dokládá obsazení 

místního parlamentu, který z padesáti procent tvoří ruští podnikatelé, politici či 

členové armády a tajných služeb (Hoch, Souleimanov, 2012, s. 86-87). V březnu 

roku 2015 byla podepsaná smlouva mezi Ruskem a Jižní Osetií, která Jižní Osetii 

upnula k Rusku pevněji než smlouva z minulého roku Abcházii (Lidovky, 19. 3. 

2015). Jihoosetské vojenské a bezpečnostní složky se oficiálně dostaly pod 

ruské velení, hranice s Ruskem je zrušena a Rusko se zavazuje zvýšit platy 

státních úředníků a poskytovat další finanční pomoc (Foreign policy research 
institute, 2015) 
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5 Analýza vnitřní a vnější suverenity Abcházie a 
Jižní Osetie 

26. srpna 2008 uznalo Rusko Abcházii a Jižní Osetii, jako suverénní 

státy. K ní se připojily Nikaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu, které později své 

uznání stáhlo a Tuvalu, které posléze navázalo vztahy s Gruzií a prohlásilo, že 

Abcházii a Jižní Osetii vnímá jako nedílnou součást Gruzie (World Bulletin, 1. 4. 

2014). Drtivá většina států přesto podporuje celistvost Gruzie, což odsuzuje 

secesionistické státy do mezinárodní izolace a větší závislosti na Rusku. Nedá 

se tedy hovořit o vnější suverenitě. V následující kapitole se pokusím prozkoumat 

socio-ekonomický stav těchto de facto států, který je důležitý k zajištění vnitřní 
suverenity.  

 

5.1.  Abcházie 

Základní předpoklad pro zajištění vlastní suverenity je kontrola svého 

teritoria a hranic. Abcházie své území plně kontrolovala již po válce v roce 1993 

až na dvě výjimky, Kodorskou soutěsku a oblast Gali. Hranice s Gruzií byly velmi 

propustné, protože abchazské jednotky na to početně nestačily a Gruzie se 

bránila postavení celních stanovišť, protože by tím neoficiálně uznala 

abchazskou státnost. To umožňovalo fungování polovojenských skupin jako Bílá 

Legie a Lovec, které tvořili etničtí Gruzíni. Jejich útoky na abchazské vojáky 

zapříčinily krizi v roce 1998, která vedla k dalšímu vysídlení gruzínského civilního 

obyvatelstva z oblasti Gali. Tolerance gruzínské vlády vůči těmto ozbrojeným 

skupinám skončila s nástupem Saakašviliho, který je odzbrojil a rozpustil (Civil 
Georgia, 11. 02. 2004). 

 Kontrolu nad celým svým územím Abcházie získala po roce 2008, kdy 

Abcházci s ruskou pomocí dobyli Kodorskou soutěsku. Hranice, podle dohody 

z roku 2014, hlídají smíšené jednotky Ruska a Abcházie. Efektivní kontrolu hranic 

je Abcházie schopná zajistit pouze s pomocí ruské strany. Silná vojenská 

přítomnost Ruska vylučuje snahu Gruzie o získání svého bývalého území silou, 

ale zároveň zpochybňuje suverenitu Abcházie jako státu.  
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Další důležitý faktor, který stál u vzplanutí konfliktu v devadesátých 

letech a je stále velmi citlivou záležitostí pro budoucí vztahy, je otázka 

obyvatelstva. Vysídlení velké části abchazské populace po porážce Osmanské 

říše v letech 1877-1878, zapříčinilo zalidnění území okolními národy, tedy 

Gruzínci, Rusy, Armény a Řeky. Ve 20. století začala gruzínská populace 

převyšovat abchazskou a na konci 80. let již Gruzíni tvořili necelých 46% 

obyvatel, zatímco Abcházci jen necelých 18% (abkhazia.gov.ge, 2011). Takto 

minoritní zastoupení tvořilo těžkou východní pozici pro osamostatnění. Po válce 

a vysídlení přes 200 tisíc Gruzínů získali Abcházci vytoužené majoritní postavení, 
ale populace země se zmenšila na polovinu dřívějších čísel. 

Pro Tbilisi je základním bodem pro další jednání návrat vysídlených 

Gruzínů, zatímco Suchumi chce nejdříve vyřešit status Abcházie a až poté jednat 

o návratu. Velkou roli hraje strach ze ztráty majority, kterou teď Abcházci drží. 

Proto se brání návratu vysídlené populace (ze strany OBSE označeno jako 

etnická čistka), což Abcházii ještě více poškozuje v očích mezinárodního 

společenství. Abchazská vláda zaujala zvláštní postoj k navrátivším Gruzínům 

do oblasti Gali, která se z důvodu exodu naprosto vylidnila. V letech 1994-1998 

se mnoho Gruzínů spontánně vrátilo do svých domovů, ale po roce 1998 museli 
opět uprchnout (Human Rights Watch, 2011). 

Podle oficiálních údajů poskytovaných abchazskou vládou žije v Abcházii 

46 tisíc Gruzínců, převážně v oblasti Gali. Ti jsou přesto z politického života 

vyloučeni z důvodu absence abchazského občanství. Je velmi pravděpodobné, 

že čísla jsou podhodnocená, aby vyzněla lépe pro abchazskou populaci. Reálné 

množství je tak odhadováno na 70 tisíc (International Crisis Group, 2010a). 

Zvyšování tohoto počtu by mohlo ohrozit abchazské národní zájmy, proto je 

návrat Gruzínů do ostatních oblastí suchumskou vládou jednoznačně odmítán 
(International Crisis Group, 2013). 

Dalším důležitým faktorem pro suverénní stát je ekonomika. Abcházie se 

nachází v subtropickém klimatu, jež v kombinaci s nádhernou přírodou vybízí 

k rozvoji turismu a zemědělství. V rámci SSSR patřila Abcházie k nejlépe 

prosperujícím oblastem. Válka a následné embargo a izolace však na ní měla 

katastrofální dopad. Blokáda z ruské strany začala povolovat na přelomu tisíciletí 
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a severokavkazské státy v rámci Ruské federace začaly podepisovat s Abcházií 

různé obchodní smlouvy. Vše se změnilo po válce v roce 2008, kdy Rusko uznalo 

nezávislost Abcházie a začalo jí oficiálně masivně podporovat. Vydávání ruských 

penzí a podpor v nezaměstnanosti prohloubilo již tak velkou závislost na Rusku 
(International Crisis Group, 2013). 

 Státní rozpočet Abcházie vzrostl ze 400 mil. rublů z roku 2004 na 5 mld. 

z roku 2015. Ačkoliv musíme vzít v potaz, že 70% zmiňované částky je 

tvořeno ruskou pomocí (International Crisis Group, 2013). Ruská finanční pomoc 

ale stále neřeší jeden z nejpalčivějších problémů abchazské ekonomiky, a to 

nezaměstnanost, která tvoří 70% práceschopné populace (Kavkazskij uzel, 14. 

11. 2014). Takto velké množství spojené s emigrací lidí v produktivním věku je 

alarmující. 

Abcházie se také nemůže spolehnout na získání půjčky z mezinárodních 

finančních organizací a ani se nemůže spolehnout na mezinárodní obchod či 

investice ze zahraničí z důvodu absence mezinárodního uznání. Jediným 

obchodním partnerem tak zůstává Rusko, kam proudí 70% výrobků z Abcházie. 

Abcházie také obchoduje s Tureckem, kde díky abchazské diaspoře vzbuzuje 

sympatie, ačkoliv Ankara její samostatnost oficiálně neuznává.  

Z těchto tří faktorů vyplývá, že lidské i ekonomické zdroje Abcházie jsou 

velmi omezené a tudíž její existence jako suverénního státu by byla velmi 

problematická. Ve většině oblastí je závislá na Rusku, což přiznává i sám 

prezident Raúl Chadžimba v rozhovoru pro Kavkazský uzel (Kavkazskij uzel, 14. 

11. 2014). Bez ruské pomoci by stát nebyl schopen fungovat a nejspíš by musel 
zvážit dialog s Gruzií.  
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5.2.  Jižní Osetie 

Suverenita Jižní Osetie je mnohem výrazněji narušena než ta 

abchazská. Cchinvalská vláda zamlčuje ekonomické ukazatele a výrazně 

nadhodnocuje osetskou populaci. 

Podle vlády Jižní Osetie žije v zemi 75 tisíc lidí, z toho 80% etnických 

Osetinců. Gruzínská vláda uvádí údaj 15 tisíc etnických Osetinců v oblasti. 

Mezinárodní pozorovatelé a nezávislí ruští výzkumníci uvádějí rozmezí mezi 20-

30 tisíci obyvateli. Velké množství lidí uprchlo do Gruzie, případně do Severní 

Osetie, během války v devadesátých letech, další lidé museli uprchnout v roce 

2008, proto je současná populace Jižní Osetie velmi nízká. Představitelé Jižní 

Osetie přesto odmítají návrat 20 tisíců Gruzínů do svých původních vesnic, 

jelikož je obviňují z poskytování útočiště paramilitárním milicím, které v oblasti 

působily před rokem 2008 (International Crisis Group, 2010).  

Další problém, který se Jižní Osetie týká, je ekonomika. Dlouhou dobu jí 

plynuly zisky z pašování zboží a z černého trhu v Ergneti, proti čemuž gruzínská 

vláda prezidenta Saakašviliho úspěšně bojovala a Cchinvali tím přišlo o značné 

zisky. Také sektor zemědělství, který je zde dominantní, zažil prudký pád, 

zapříčiněný vysídlením gruzínských zemědělců a poškozením techniky a půdy 

v době války. Po válce se tak zničená Jižní Osetie musela zcela orientovat na 

Rusko a její finanční pomoc. Ta činila v letech 2008-2010 840 milionů dolarů. 

Státní rozpočet byl tak z 99% tvořen ruskou pomocí (International Crisis Group, 

2010). Přesto se tyto prostředky ztrácely v kapsách místních politiků. To vyvolalo 

ochlazení vztahů s Ruskem, když se zjistilo, že pouze 1,4 milionu dolarů bylo 

vloženo do obnovy země z celkové částky 55 milionu dolarů, které byly poslány. 

Zbytek beze stopy zmizel (International Crisis Group, 2010). Přesto však i 

v dalších letech Rusko podporovalo Jižní Osetii značnou finanční pomocí 

v řádech jednotek miliard rublů (Georgia Times, 26. 10. 2011). Podle slov ruských 

diplomatů by Rusko chtělo přejít z grantů na půjčky, ale je nepravděpodobné, že 
se to stane dříve než za 10 až 15 let (International Crisis Group, 2010).  

Po válce v roce 2008 velmi narostl Ruský vliv i v politickém životě. Lidé 

dosazení přímo ruskou vládou začali dostávat významné státní pozice, např. 

Vadim Brovcev, který se stal předsedou vlády, dále ministr obrany či ministr 
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financí (International Crisis Group, 2010). Vojenská přítomnost Ruska je taktéž 

nezpochybnitelná. Do roku 2008 zde působili ruské peacekeepingové jednotky, 

po válce již ruská armáda, která díky bilaterálním smlouvám má veškerou 
kontrolu nad hraničními přechody i bezpečnostními složkami v zemi.  

V případě Jižní Osetie si dovolím tvrdit, že již nejde o de facto stát, ale o 

ruskou provincii či loutkový stát. Veškerou moc dřímá v rukou Rusko, ať už jde o 

ekonomiku, vnitřní správu či bezpečnostní zabezpečení země. Je tedy velice 

obtížně představitelné fungování Jižní Osetie nezávisle na svém patronovi.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat secesionistické snahy dvou de facto 

států na území Gruzínské republiky od historických kořenů až k současné situaci. 

Válka na počátku devadesátých let znamenala odstřihnutí těchto dvou regionů 

od centrální vlády v Tbilisi. Vyhnání statisíců etnických Gruzínců v případě 

Abcházie a desítek tisíc v případě Jižní Osetie, zajistilo těmto etnikům 

vytouženou majoritu ve svých zemích. Uprchlictví je zásadním problémem, který 

brání dialogu zúčastněných stran. Referenda o samostatnosti ztrácí jakoukoliv 

váhu, pokud se nad tím vznáší stín velkého množství přesídlených obyvatel. 

Určité oteplení vztahů mezi Tbilisi a Cchinvali, respektive Suchumi nastalo na 

přelomu tisíciletí. Nástup Michaila Saakašviliho do čela Gruzie vzbudil naději na 

demokratické vládnutí a pozitivní řešení secesionistických snah. Po prvních 

počátečních diplomatických úspěších, se však Saakašvili nechal vtáhnout do 

diplomatického boje s Moskvou. Což vyústilo až v iracionální útok na Jižní Osetii 

v roce 2008, čímž naprosto vyloučil znovuobnovení integrity Gruzie v nejbližší 

době. 

Mojí první hypotézu, že Rusko zásadním dílem ovlivňuje dění v Gruzii a 

má velkou zodpovědnost za nevyřešení situace, bych si dovolil potvrdit. Role 

Ruska v konfliktu v devadesátých letech nebyla neutrální, ačkoliv se za 

neutrálního vyjednavače vydávala. Dodávky zbraní a příliv bojovníků původem 

ze severního Kavkazu, tedy ruských občanů, zásadně ovlivnily výsledek 

konfliktu. Po válce zajištovaly pořádek pouze mírové sbory SNS tvořené 

výhradně ruskými vojáky, což často znamenalo znevýhodňování etnických 

Gruzínců na abchazském území. Rusko si dokázalo udržet vojenský vliv v tomto 

regionu a nedopustilo, aby zde působily i cizí mírové sbory. V tom můžeme 

spatřovat analogii k současnému chování Ruska ve věci rozmístění mírových 

sborů na Ukrajině, kde Rusko postupuje podobně, jako v devadesátých letech 
v Gruzii.  

Rusko také spolupracovalo s vůdci polovojenských oddílů, které stály za 

svržením prezidenta Gamsachurdii, jehož rétorika a chování bylo pro Rusko 

nepřijatelné. Dosazením prezidenta Ševardnadzeho si Rusko zajistilo vstup 
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Gruzie do SNS a tím i vliv. Vstupem do SNS Gruzie získala jistou přízeň Ruska, 

jejíž výsledkem byla společná ekonomická blokáda Abcházie a Jižní Osetie, což 

přineslo nepatrný posun situace. Ale po nástupu Vladimíra Putina se ruská 

politika opět proměnila a samo Rusko začalo blokádu porušovat, navazovat vztah 
s vůdci de facto státu a politicky je podporovat.  

Tím navazujeme na mojí druhou hypotézu, že Abcházie a Jižní Osetie 
jsou na Rusku natolik závislé, že nesplňují kritéria vnitřní ani vnější suverenity. 

Abcházie selhává ve velkém množství kritérií, které jsou běžné pro 

samostatný stát. Oporu hledá ve svém patronovi, tedy Rusku. Bez ruské pomoci 

nebyla Abcházie schopná zajistit celistvost svého teritoria či kontrolu hranic, 

kterou provádějí ruští vojáci. Ekonomická závislost je také markantní. Ruské 

finanční dotace tvoří velkou měrou abchazský rozpočet, většina dovezených 
produktů pochází z Ruska a drtivá většina produktů se také do Ruska vyváží. 

Případ závislosti Jižní Osetie na Rusku je ještě průkaznější než u 

Abcházie. Ruské jednotky se na území Jižní Osetie nacházejí již konce války na 

počátku devadesátých let. Po roce 2008 dostalo Rusko i možnost zde vybudovat 

své základny. Finanční pomoc z Ruska tvoří 99% jihoosetinského rozpočtu, což 

ukazuje absolutní neschopnost fungovat samostatně bez patrona. Jihoosetská 

vláda předala do ruských rukou i vnitřní správu země, tedy policii, pohraniční 

stráže, úřady. Státní platy i důchody jsou placeny z ruského rozpočtu. Většina 
obyvatel disponuje ruským občanstvím.  

Rusko dosazuje své lidi i do místní politiky. Kolem poloviny 

jihoosetinského parlamentu tvoří ruští byznysmani, členové tajných služeb či 

členové ruské armády. Tyto kroky odporují jakékoliv myšlence o silné 

suverénnosti Jižní Osetie. 

Dohoda o spojenectví a integraci z roku 2014, respektive roku 2015 

v případě Jižní Osetie, tuto závislost na Rusku ještě prohlubují. Ačkoliv Abcházie 

proklamuje touhu po samostatnosti, současný stav a vývoj jí předurčuje k ještě 

hlubší spolupráci s Ruskem, což z ní dělá takřka ruskou provincii či loutkový stát. 

Představitelé Jižní Osetie se ani netají touhou o připojení k Rusku. Jejich role 
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v současnosti jako ruského loutkového státu je tedy akceptována i samotnou 
jihoosetinskou vládou.  
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