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Abstrakt  

Jižní Kavkaz je velmi heterogenní a dynamický region. V oblasti se střetávají nejen 

křesťanství s islámem, ale i významní geopolitičtí aktéři. Díky nalezištím ropy, zemního 

plynu a transportu nerostného bohatství se v lokalitě snaží prosazovat světové mocnosti. 

Cílem práce je na základě principů liberálně-idealistické tradice analyzovat vzájemné 

vztahy všech tří států. Rozebrána je ekonomická síla a vzájemná provázanost 

zahraničního obchodu, intenzita a výsledky zahraničních schůzek politiků nebo 

angažovanost nadnárodních institucí a jejich přínos. Každý stát zaujímá ke svým 

sousedním státům zcela odlišný postoj a výsledné vztahy jsou proto zcela rozličné. 

Různorodost prohlubuje orientace států na světové mocnosti a instituce, jejichž zájmy 

staví tyto potenciální partnery proti sobě. Nestabilitu celé oblasti stvrzuje konflikt o 

Náhorní Karabach mezi Arménií a Ázerbájdžánem, který je stále aktuální, jelikož ještě 

v dubnu 2016 docházelo ke vzájemným ozbrojeným střetům. 

Klíčová slova: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Jižní Kavkaz, liberálně-idealistická 

tradice mezinárodních vztahů, geopolitika 

Abstrakt 

The South Caucasus is very heterogeneous and dynamic region. In the area are conflicts 

not only between Christianity and Islam, but also major geopolitical actors. The world 

power is interested in this area thanks to exploitation of oil, natural gas and pipeline from 

Azerbaijan. The main aim of the bachelor thesis is to analyze the interrelationships of all 

three states, which is based on principles of liberal-idealist tradition. This thesis is focused 

on the economic power and interdependence of foreign trade, the intensity and the results 

of international meetings of politicians or the involvement of transnational institutions 

and their benefits. Each state takes to its neighbors totally different attitude and because 

of it are the resulting relationships quite different. Diversity of these states encourages 

orientation on the superpowers and institutions. These interests puts their potential 

partners against each other. Instability of the region confirms the Nagorno-Karabakh 

conflict between Armenia and Azerbaijan, which is still actual, because there were mutual 

armed clashes even in April 2016. 

Keywords: Armenia, Azerbaijan, Georgia, South Caucasus, liberal-idealist tradition of 

international relations, geopolitics 
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Kapitola 1 

Úvod 

Všechny tři státy ležící na území Jižního Kavkazu si prošly nelehkými historickými 

epizodami, které utvářely jejich vývoj a do značné míry předurčily i jejich současnost 

respektive budoucnost. Tato oblast je již po desetiletí zmítána neutuchajícími konflikty, 

které připravily o své domovy statisíce lidí napříč celou oblastí. Velká etnická 

různorodost a náboženské vyznání vede k další eskalaci konfliktů ve všech třech 

mezinárodně uznaných státech. 

 Ačkoliv se někomu může zdát, že je nám Jižní Kavkaz vzdálený a jeho konflikty 

se nás takříkajíc netýkají, opak je pravdou. Všechny tři státy jsou nám blíže, než se na 

první pohled zdá. Navzdory své geografické poloze, kde přiřazujeme toto území k Asii, 

se všechny státy aktivně účastní evropských sportovních událostí, ať už se jedná 

o kvalifikace na fotbalové mistrovství Evropy nebo Evropské olympijské hry, které se 

jako vůbec první konaly v Baku, což je hlavní město Ázerbájdžánu. Ázerbájdžán je 

sportovně zajímavý i pro své cyklistické závody nebo nově připravované závody formule 

1, jenž se uskuteční v historické části města Baku. Závody se shodou okolností budou 

konat pod názvem Velká cena Evropy. Všechny tyto události si mohou dovolit díky 

bohatým ropným nalezištím v okolí jejich hlavního města a při pobřeží Kaspického moře. 

 Právě bohatá naleziště ropy a zemního plynu na sebe strhávají pozornost velkých 

geopolitických aktérů a jsou často původcem konfliktů a skrytých politických zájmů. 

Nově vybudovaný ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, spojující Ázerbájdžán se 

Středozemním mořem na území Turecka, se stal významným politickým nástrojem pro 

Ázerbájdžán, který se tak vymanil z vlivu Ruska (Cason 2015). Zbylí sousedé už takové 

štěstí na nerostné bohatství neměli a jejich vývoj se odvíjel diametrálně odlišně. Gruzie 

se svou protiruskou politikou orientuje k Evropské unii a NATO, rovněž se stala 

strategickým partnerem pro transport ropy z Kaspického moře. Naopak Arménie se nikdy 

nedokázala oprostit z ruského vlivu a postupně se na něm stala víceméně závislá. Dalším 

významným partnerem se pro Arménii stal Írán. Každá ze světových mocností tak sleduje 
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vlastní cíle, které se snaží aplikovat na jihokavkazské státy. Evropská unie se v rámci 

sousedního partnerství v regionu snaží přiblížit státy ke svým hodnotám, aby zabránila 

vzniku nových dělicích čar na světové scéně (Evropská komise 2016). V zájmu 

Severoatlantické aliance je spolupráce se státy Jižního Kavkazu v rámci boje proti 

terorismu. NATO rovněž zvažuje vybudování vojenské základny. Ruským zájmem je 

obnovení svého vlivu nad celou oblastí, který ztratilo s rozpadem Sovětského svazu. Další 

sousední stát Írán se snaží systematicky nabourávat sílu a reputaci Ázerbájdžánu, jehož 

považuje za eventuálního nepřítele, poněvadž zhruba 20 milionů Azerů žije na území 

Íránu (Kraus, Souleimanov 2015). 

 Ve své práci bych se tak chtěl zaměřit na detailnější prostudování vzájemných 

vztahů mezi Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií, jejichž politické směřování se od 

vyhlášení nezávislosti vydalo jinými směry. Nicméně nezáleží pouze na jejich politice, 

ale i vlivu sousedních mocností, které, jak již bylo zmíněno, mají své zájmy. Pro 

pochopení současné situace je proto velmi důležité se seznámit se základy historie, jejíž 

význam je neoddiskutovatelný a pro pochopení vzájemných vztahů i nezbytný. Proto je 

jedna ze základních otázek výzkumu následující: Jaká je ekonomická spolupráce mezi 

státy Jižního Kavkazu? Do jaké míry dokáže vzájemná ekonomická spolupráce překonat 

historické křivdy mezi národy? K tomu vztahující je relevantnost historie pro současnost. 

Výzkumné otázky jsem položil na základě liberálně-idealistické tradici ukotvené 

v mezinárodních vztazích. Realismus a liberalismus mají zcela rozdílné pohledy na 

situaci. Lidé se totiž nechovají pouze pragmaticky a racionálně. Výsledky 

předpokládaných teorií se tak významně liší.  

 První část práce se bude odvíjet od rešerše literatury, které bylo o zdejší oblasti 

a konfliktech v posledních letech sepsáno velké množství. Abych tak přišel s novými 

poznatky, pokusím se postupně projít vládní dokumenty jednotlivých států a dohledat 

záznamy a intenzitu zahraničních schůzek mezi nimi. K tomu chci využít nejen vládní 

webové stránky každé z vlád, ale i ostatní zpravodajské servery a nevládní organizace, 

jež se v oblasti angažují. V duchu liberálně-idealistické tradice analyzuji vzájemné 

ekonomické vazby mezi jihokavkazskými státy. V neposlední řadě chci využít i vlastního 

pozorování, poněvadž jsem se do Gruzie a Arménie vydal v době, kdy se opět rozhořel 

konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach, o kterém se po celý duben 

psalo ve světových médiích, jelikož zde umíraly desítky lidí. Na závěr celé práce se ze 

získaných dat pokusím predikovat další vývoj událostí na Jižním Kavkaze. 
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Kapitola 2 

2. Teoretický rámec 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, pro svou práci jsem se rozhodl aplikovat liberálně-

idealistickou tradici. Liberálně-idealistická tradice má své kořeny v 17. století. Svého 

největšího rozšíření dosáhla až ve století dvacátém, přičemž se jejím hlavním 

představitelem stal Norman Angell. Pro teorii je obecným měřítkem hodnot jedinec, který 

je schopen rozpoznat vlastní dobro a přirozený zákon (Plechanovová 2003). Aby tak 

člověk mohl uplatnit vlastní rozum a své schopnosti, musí být svobodný a pohybovat se 

ve volné ekonomické sféře. Tradice tak klade důraz na lidskou kultivovanost a vzdělání 

člověka, který je schopen poučit se z minulosti a předejít tak dalším válkám. Dále vychází 

z přesvědčení, že v povaze člověka je činit dobro. Za tento přístup bývají liberalisté 

kritizováni ze strany realistů.  Pokud člověk koná zlo, jedná tak kvůli špatně nastavené 

instituci a strukturálnímu uspořádání, které se musí změnit. Proto kladou důraz na význam 

institucí, jenž mohou být klíčové v otázce zachování míru. Mezinárodní instituce by se 

tak měly neustále budovat a rozšiřovat, jelikož vzájemnou provázaností mezi aktéry 

dokáží zamezit válečným konfliktům (Plechanovová 2003). 

 Klíčovou myšlenkou a zároveň jednotícím prvkem je předpoklad trvalého míru 

a vzájemné ekonomické spolupráce, jejíž přínosy jsou pro státy mnohem vyšší než 

válečné konflikty. Tento argument vzájemné závislosti zformuloval ve své knize Velká 

iluze Norman Angell. Angell (2007) odmítá jakýkoliv válečný přínos pro ekonomiku. 

Pomocí srovnání a příkladů se snaží nabourat dobová dogmata o ekonomickém přínosu 

válečných konfliktů. Autor se pozastavuje nad válečným zbrojením, jehož zastánci tvrdí, 

že stát zbrojí pouze pro obranu země. V díle Velká iluze je možné si přečíst srovnání 

Ruska s Belgií. Ač je Rusko vojensky silné a neustále produkuje nové zbraně, je podle 

autora ve srovnání s neutrální a svobodnou Belgií zaostalé. Angell rovněž dále 

zdůrazňuje, že rozšíření Německa o další území nepřinese občanům Německa žádný zisk. 

Proto se zaměřuje na přínos ekonomické provázanosti, kdy díky vzájemným 

ekonomickým vazbám dochází k profitu všech stran. Vyslovená myšlenka o vzájemné 
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závislosti, kdy intenzivní propojení ekonomik všech mocností znemožňuje válečný 

konflikt mezi státy, je dodnes chápána jako jeden ze základních pilířů liberálního myšlení 

(Drulák 2003). Právě tento argument se stal důležitý pro tuto práci. Angellův idealistický 

pohled na svět, kdy díky vzájemné provázanosti trhů a institucí vymizí války, je kritiky 

odsuzováno za nereálné a Normana Angella považují za utopistu.  

 Mezi další znaky liberálně-idealistické tradice je zpochybnění role státu jako 

výlučného aktéra mezinárodních vztahů. Naopak je kladen vyšší důraz na mezinárodní 

instituce, nadnárodní firmy, veřejné mínění nebo jednotlivce. Právě nastolení vnitřních 

režimů na bázi demokracie může utvářet společné uskupení států. Tudíž je demokracie 

nedílnou součástí pro vznik svobodného ekonomického trhu a zdokonalení jedince na 

takovou úroveň, aby byl schopný sebereflexe vedoucí k odmítnutí násilí (Plechanovová 

2003). Mezi další významné představitele tradice jsou řazeni David Miltrany, Robert 

Keohane nebo Alfred Zimmern. 

 Na druhé straně dochází i k mnohé kritice vůči této tradici. Teorii bývá nejvíce 

vyčítán až neopodstatněný optimismus, přičemž kritici zpochybňují schopnost lidstva 

poučit se ze svých chyb a neustálých válek. Údajně je též připisován příliš velký význam 

ekonomice a technickému pokroku. Naopak liberálně-idealistická tradice často 

upozaďuje národní zájem a podceňuje roli státu a jeho schopnost ovlivňovat mezinárodní 

vztahy, ty bývají odsunuty do pozadí na úkor mezinárodních institucí a vnitřních procesů 

státu (Drulák 2003). 
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Kapitola 3 

3. Historický vývoj Jižního Kavkazu 

Dějiny zdejší oblasti jsou protkány mnoha událostmi, které měnily vývoj nejen celého 

Jižního Kavkazu, ale i světových dějin. Všechny státy si prošly obdobím velkého 

rozkvětu i hlubokého temna. Oblast leží již přes 2000 let mezi světovými velmocemi 

a říšemi, jejichž konflikty a války vždy zasahovaly do životů tamních obyvatel. Nebyly 

to pouze politické zájmy, ale i náboženské, jelikož právě zde se střetávalo křesťanství 

s islámem. Ačkoliv není tato oblast nijak rozsáhlá, byla vždy strategickým cílem okolních 

mocností. 

3.1 Období do roku 1917 

3.1.1 Historie regionu 

Arménie svého největšího rozkvětu dosáhla za Vlády krále Tigrana II. Velikého ještě před 

naším letopočtem. Tigran II. dokázal vybudovat rozsáhlou říši sahající od Kaspického 

moře po syrský Damašek u Středozemního moře (Šaginjan 2001). Ve 4. století všechny 

tamní země přijaly křesťanství. Arménie tak učinila jak vůbec první stát na světě. 

Následné vpády kočovných kmenů vedly k postupné islamizaci Ázerbájdžánu (Sigov 

2010). Ten v roce 730 ovládl Arabský chalífát a nenásilnou formou rozšířil islám mezi 

obyvatelstvo, které si mohlo zachovat prvky své dávné kultury (Cornell 2006). 

 S kočovnými kmeny sváděla Arménie a Gruzie neutuchající boje. Ve 12. století 

vzniklo Gruzínské království, které především díky Davidovi IV. a Tamaře úspěšně 

zastavilo rozpínání Seldžucké říše (Suny 1994). Gruzínské království v době největší 

slávy zabíralo 2x větší území než všechny tři současné státy dohromady. Zlatý věk Gruzie 

ukončily až opakované vpády Mongolů. Ty byly ničivé pro celou oblast. Během krátké 

doby ovládli celý Jižní Kavkaz a pro celou oblast nastaly temné časy (Suny 1994).  
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Právě v historii můžeme najít zásadní rozdíl mezi Arménií, respektive Gruzií 

a Ázerbájdžánem. Jak ve svém článku zmiňuje Kopeček (2008), Ázerbájdžán nemá 

pevně dané historické vymezení, které by utvářelo společnou historii a identitu národa. 

Vznikl až v roce 1918 a nemůže svůj výklad dějin postavit na významných událostech 

z doby vlády Tigrana II. Velikého v případě Arménie nebo říše královny Tamary na 

straně Gruzie. V tom mají oba státy nespornou výhodu, protože jejich historické úspěchy 

napomáhají utvářet jednotu pro celý národ. Ázerbájdžán byl postupně pod nadvládou 

Arabské, Perské, Osmanské i Ruské říše. 

3.1.2 Rusko-turecko-perské soupeření o Jižní Kavkaz 

Národ Arménů trpěl po staletích neustálých bojů a tyranských panovníků. Arméni se tak 

v roce 1701 poprvé obrátili s žádostí k Rusku. Car Petr I. Veliký jim přislíbil pomoc 

s vidinou posílení Ruska na území Zakavkazska. Po svém vítězství ve švédsko-ruské 

válce zformoval Petr I. vojska a vydal se do Zakavkazska s cílem oslabit vliv Osmanské 

říše a získat celé západní pobřeží Kaspického moře (Šaginjan 2001). Tažení bylo spíše 

neúspěšné a Rusové získali pouze část pobřeží. V Gruzii se k moci dostal Erekle, který 

byl dosazen vládcem Perské říše Nádirem Šáhem. Erekle sjednotil knížectví v Gruzii 

a poté se obrátil k Perské říši zády s žádostí o vojenskou ochranu od Ruska, které mu 

přislíbilo pomoc (Suny 1994). Nicméně Rusko nemělo na Kavkaze dostatečné vojenské 

síly a při tažení Perské říše na Gruzii odmítli zasáhnout. Peršané tak Gruzii kompletně 

vyplenili. Po smrti Erekla nastoupil na trůn jeho syn Jiří XII., který krátce poté zemřel. 

Nastalých problémů využili Rusové a v roce 1810 připojili Gruzii ke své říši. Výjimku 

tvořila Adžárie, která připadla k Osmanské říši. 

Přestože se mezi 16. a 19. stoletím Arménie i Ázerbájdžán nacházeli střídavě pod 

vlivem Osmanské a Perské říše, nikomu se nepodařilo rozdělit arménský 

a ázerbájdžánský národ tak jako Rusku. Ti nejdříve při svém dalším tažení na Kavkaz 

postoupili až na území Arménie. Navzdory svému úspěšnému tažení Rusové obětovali 

v roce 1820 Západní Arménii, která připadla zpět k Turecku. Naopak Východní Arménie 

byla připojena k Rusku (Šaginjan 2001). Rovněž národ Azerů byl rozdělen. Při druhém 

tažení a opakované válce Peršané ztratili velkou část Ázerbájdžánu, který byl v roce 1828 

podpisem Turkmenčajské smlouvy rozdělen na severní Ázerbájdžán pod nadvládou 

Ruska a jižní Ázerbájdžán, který zůstal v Perské říši (Kraus, Souleimanov 2015).  Rusové 

poté začali s hromadným přesouváním arménského obyvatelstva zpět do Východní 
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Arménie, která byla vysídlená po sérii opakujících se válek. Ačkoliv Arménům 

naslibovali bohaté odměny a život v blahobytu, opak byl pravdou. Přistěhovalci přijeli do 

zničené krajiny, kde byl nedostatek jídla a obytných domů (Šaginjan 2001). 

3.1.3 Arménská genocida 

Pokračující boje mezi Tureckem a Ruskem v letech 1877 a 1878 vedly k dalším územním 

změnám týkajících se Arménie a Gruzie. Arméni v této válce pomáhali Rusku, což 

odstartovalo rozsáhlou vlnu násilí Turků na arménskou menšinu na území tehdejší 

Osmanské říše. Začali se množit hlasy, volající po úplném vyhlazení Arménů. Roku 1890 

proto vznikly vojenské útvary, které měly za úkol masakrovat arménské obyvatelstvo. 

Násilí eskalovalo v roce 1895, kdy došlo k hromadnému vraždění v dnešním Istanbulu. 

Násilnosti na Arménech probíhaly i v dalších městech a na jejich konci v roce 1896 bylo 

zabito přibližně 300 000 lidí (Šaginjan 2001). 

Vývoj všech tří zemí pod nadvládou Ruska byl zcela odlišný. V Gruzii začala sílit 

protiruská a protiarménská nacionalistická hnutí. V roce 1905 došlo k rolnické vzpouře, 

která zapříčinila změnu v politickém spektru, kdy značně posílila levicová marxistická 

politická strana (Suny 1994). Právě zde se poprvé výrazně angažoval Josif Vissarionovič 

Džugašvili nebo spíš známý jako Stalin. Také situace v Ázerbájdžánu si vyžádala několik 

ozbrojených srážek, převážně s Armény. Ázerbájdžán však v té době zažíval obrovský 

ekonomický boom díky nálezu černého zlata v okolí dnes už hlavního města Baku. V té 

době se zde těžila zhruba polovina celé světové těžby ropy a přibližně 95 % těžby pro 

carské Rusko (Sigov 2010). To Arménie v té době mohla nabídnout pouze méně žádanou 

měď a tisíce hektolitrů vína a koňaku.  

Roku 1907 došlo v Turecku ke státnímu převratu, kdy byl svržen sultán Abdul 

Hamid. K moci se dostali mladoturci. Ti začali hlásit ideu panturkismu a chtěli poturečtit 

nebo asimilovat všechny národy, které se nacházely na území Osmanské říše. Už v roce 

1909 mladoturci zorganizovali novou vlnu pogromů. Násilí se odehrálo převážně 

v oblasti Kilíkie a vedlo ke smrti přibližně 30 000 lidí. Ač je už toto číslo hrozivé, působí 

až zanedbatelně s tragédií, která se odehrála v dalších letech a která by neměla být nikdy 

zapomenuta. Ve skrytu první světové války začal další útlak arménské menšiny 

v Turecku, který byl způsoben frustrací ze ztráty velkého území v Evropě a přílivem 

několikaset tisíc muslimských uprchlíků, kteří byli v horší finanční situaci než Arméni. 
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V únoru roku 1915 byli vybráni arménští muži ve věku 16 až 52 let a převeleni 

k tzv. pomocným praporům, kde byli hromadně povražděni. Jako začátek genocidy je 

však považován až 25. duben 1915, kdy bylo v Istanbulu popraveno na 250 arménských 

představitelů inteligence (Šaginjan 2001). Osmanské úřady zřídily síť 25 koncentračních 

táborů. Lidé hromadně umírali při dlouhých deportacích přes území rozlehlých pouští, 

dále docházelo k upalování zaživa, topení dětí nebo dokonce utínání hlav (Lhoťan 2015). 

Přestože se hrubé odhady liší, předpokládá se, že zemřelo více než 1 milion lidí. Bohužel 

nebyl nikdo za tyto činy oficiálně potrestán a právě touto událostí se inspiroval i Adolf 

Hitler (Lhoťan 2015). Arménské krveprolití dodnes rozděluje společnost a především 

Turecko s Arménií. Ačkoliv by se mělo lidstvo stále učit ze své minulosti, Turecko stále 

nechce uznat genocidu a tvrdí, že se jednalo o následky způsobené První světovou válkou, 

čímž odmítají politiku etnických čistek. Ačkoliv se z této doby dochovaly stovky 

fotografií, mnoho dalších států včetně Česka stále odmítá tuto genocidu oficiálně uznat, 

jelikož je Turecko významným spojencem v NATO. 

3.2 Období mezi lety 1917 a 1991 

3.2.1 Vznik nových republik 

Boje první světové války se týkaly i Zakavkazska, kde vznikla Kavkazská fronta. Ačkoliv 

byly síly vyrovnané, dařilo se Rusům, i za pomoci arménských dobrovolníků, stále 

postupovat. Ruská vojska došla až do Západní Arménie. S nástupem bolševiků se situace 

v této oblasti zcela obrátila. Lenin na Brest-Litevské konferenci souhlasil se stažením 

ruské armády z Kavkazu a veškeré dobité území podstoupil Turecku. Arménie tak byla 

ponechána napospas silnému nepříteli (Šaginjan 2001).  

Po pádu Ruského impéria vznikla 24. února 1918 Zakavkazská demokratická 

federativní republika. Ta se skládala ze tří států – Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Nově 

vzniklé státní uskupení mělo pouze „jepičí“ život a pod nátlakem ze strany Turecka se již 

po 3 měsících rozdělilo. Turecko především po Arménii, ale i po Gruzii požadovalo části 

území. Ty jim stály v cestě v jejich strategickém plánu, kdy chtěli expandovat na východ 

a spojit se svými „ázerbájdžánskými bratry“ na východě. Jako první se ze Zakavkazské 

republiky odtrhla 26. května Gruzie, následována Ázerbájdžánem 28. května. Arménie 

tak rovněž 28. května 1918 vyhlásila nezávislost. Pro Gruzii bylo odtržení nejvýhodnější, 

jelikož ji začali podporovat Němci, kteří zde cítili možnost další expanze a získání 
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nerostného bohatství (Pipes 1954). Rovněž Ázerbájdžán měl díky své identitě podporu ze 

strany Turecka. Arménie se v této chvíli ocitla sama a musela svádět boje o své přežití při 

útocích Turecka. Všechny 3 nově vzniklé státy se poté začaly přít o své hranice, které se 

v historii často měnily. Gruzie na konci roku 1918 poslala své jednotky do Lori, kde žilo 

75 % Arménů. Tento konflikt byl za účasti Britů urovnán a Lori dnes patří Arménii. 

Závažnější byl spor mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kde se přely o 3 etnicky smíšené 

provincie Nachičevan, Zangezur (dnešní Sjunik) a Karabach. Každou z provincií zastihl 

jiný osud. Nachičevan je vnitrozemskou enklávou Ázerbájdžánu oddělenou Sjunikem, 

který připadl i díky tažení partyzánského velitele Andranika k Arménii. Partyzánské 

války vedly ke smrti mnoha civilistů. Území Karabachu je dodnes hlavní příčinou 

konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem (de Waal 2012). Po ukončení světové války 

odešli Turci z Ázerbájdžánu a ke správě se dostali Britové. Britům se s příslibem řešení 

konfliktu na pařížské mírové konferenci podařilo situaci dočasně uklidnit. Konference 

však žádné řešení nepřinesla, naopak vedla k odchodu Britů, kteří oblast zanechali svému 

osudu. Sílící násilí a početné boje ukončil až v květnu 1920 vstup Rudé armády. Ruské 

jednotky postupně obsadily Ázerbájdžán i Arménii. 

3.2.2 Příchod Rudé armády a vznik SSSR 

Jako první z nově vzniklých států ztratil svou nezávislost Ázerbájdžán, kam 28. dubna 

1920 vstoupila Ruská armáda, která využila nepokojů vyvolaných zdejšími bolševiky. 

Podobný scénář postihl i sousední Arménii, kam Rudá armáda napochodovala 

29. listopadu. Ze všech nově vzniklých států po rozpadu Ruského impéria byla Gruzie 

nejstabilnější. Za to vděčila i Kavkazu, které oddělovalo Gruzii od občanské války 

probíhající severně (Pipes 1954). Ruská armáda vstoupila do Gruzie 15. února. Zásluhu 

na invazi mají především Stalin a Ordžonikidze, kteří přesvědčili Lenina ke schválení 

útoku navzdory slabé podpoře ze strany místních obyvatel (Suny 1994). Oslabení Gruzie 

využilo i Turecko, které se svou armádou pod záminkou ochrany muslimů vpochodovalo 

až do Batumi. Gruzínská menševická vláda musela Turecku podstoupit část svého území 

- Ardavan a Artvin. V klíčové bitvě pak Turci v Batumi podlehli a Adžárie tak zůstala 

v Gruzii. Tato invaze si vyžádala odhadem 20 000 obětí.  

Bolševici se rozhodli řešit konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem způsobem jim 

vlastním. V prosinci 1920 ázerbájdžánský vůdce Nariman Narimanov prohlásil, že 

všechna sporná území připadnou Arménii. Na jaře příštího roku propukly v Arménii 
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nepokoje proti bolševikům, když Arménie ztratila na úkor Turecka provincii Kars. 

V červenci pak bylo rozhodnuto, že se Karabach stane trvale součástí Ázerbájdžánské 

SSR, přestože zde žilo 94 % Arménů. Bolševici své rozhodnutí odůvodnili potřebou 

posílit vztahy mezi muslimy a křesťany, kteří budou společně budovat socialistickou 

republiku (de Waal 2012). Rovněž chtěli posílit pozici Ázerbájdžánu, který jim 

poskytoval ropu. 

Všechny tři státy byly spojeny do jednoho federativního svazku 12. března 1922. 

Vznikla tak Zakavkazská sovětská federativní socialistická republika. Toto sloučení 

skončilo až s novou sovětskou ústavou v roce 1936. Všechny jihokavkazské republiky si 

prošly podobnými problémy jako ostatní státy v rámci SSSR. Násilné kolektivizace, 

hromadné stalinistické čistky, případně deportace některých etnik (Kopeček 2012). 

V Arménii naopak probíhala v letech 1921-1927 a 1945-1948 hromadná repatriace 

financovaná arménskou diasporou. Ze Stalinova podezření, že do Arménie po Druhé 

světové válce proudí američtí agenti, byla repatriace zastavena. Do Arménie se vrátilo 

přibližně 250 000 uprchlíků (Shahnazarian 2012).  

Ve třicátých letech se v Sovětském svazu politi pokoušeli vytvořit novou národní 

identitu Ázerbájdžánu, jelikož se obávali sílícího vlivu Německa v Íránu. Snažili se najít 

historické podobnosti s ostatními jihokavkazskými národy, aby se vyhnuli případným 

protestům ze strany Azerů (Yilmaz 2013). Druhá světová válka zasáhla všechny tři 

kavkazské republiky. Z Arménie bylo za války odvedeno více než 450 000 lidí (Šaginjan 

2001). Po druhé světové válce zůstala sovětská vojska na území severního Íránu, kde se 

snažila podpořit tamní komunisty k odtržení se. Nakrátko tak na severu Íránu vznikla 

Ázerbájdžánská lidová republika. V této lokalitě dnes žije přibližně 22 milionů Azerů. Po 

nátlaku ostatních mocností se sovětská armáda v roce 1946 stáhla a Írán následně dobyl 

zpět své území (Kraus, Souleimanov 2015). 

Se smrtí Stalina ustal tlak na menší národy. Jeho nástupce Nikita Chruščov 

odsoudil Stalinův kult osobnosti. Chruščov se snažil vyzvednout obyčejné občany 

a ocenil práci všech národů (Šaginjan 2001). Tento tajemník byl pro své časté reformy 

zbaven funkce a za jeho nástupce Leonida Brežněva politický režim takříkajíc „zamrzl“. 

Další období přineslo dlouhou vládu komunistických lídrů. V Arménii to byl Karen 

Demirčjan (1974 – 1988), v Ázerbájdžánu  Hejdar Alijev (1969 – 1982) a v Gruzii se 

ujali moci Vasil Mžavanadze (1953 – 1972) s Eduardem Ševardnadzem (1972 – 1985). 
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K větší změně došlo až s nástupem Michaila Gorbačova, jehož liberalizační politika 

především perestrojky a glasnosti se nakonec stala pro Sovětský svaz ničivá (Kopeček 

2012).  

3.2.3 Začátek konce SSSR 

Arménii zasáhlo 7. prosince 1988 zemětřesení o síle 6,9 Richterovy škály, následkem 

čehož ztratilo půl milionu lidí střechu nad hlavou a zemřelo přibližně 25 000 lidí 

(Armenian Noji Oganesian 1992). Někteří dokonce uvádějí až 50 000 obětí (Brand 1988 

a Fein 1988). Nicméně v té době už doutnala nová hrozba konfliktu mezi Arménií 

a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach. V únoru 1988 došlo k prvním drobným 

demonstracím karabašských Arménů na Leninově náměstí ve Stepanakertu. Karabaští 

Arméni poslali do Moskvy petici s žádostí o změnu vnitřních hranic. Petice byla 

odmítnuta, poněvadž zde hrozilo riziko vzniku nových ohnisek napětí mezi dalšími 

národy, které by zde viděly příležitost ke změně svých hranic. Napětí v Náhorním 

Karabachu začalo eskalovat, až vyústilo k hromadným nepokojům, znásilněním 

i vraždám. Ačkoliv dal v březnu Gorbačov jasný nesouhlas se změnou hranic, situace už 

byla nezastavitelná a nenávist mezi Armény a Azery se neustále prohlubovala (de Waal 

2012). 

Náboženství bylo v myšlení Sovětského svazu nežádoucí a po upevnění moci 

bolševiků začal boj se všemi projevy organizované víry. Samotný Lenin viděl 

v náboženství skrytého nepřítele a především v náboženských autoritách potenciální 

vůdce povstání. (Exnerová 2008). Ačkoliv bylo muslimské obyvatelstvo pro carské 

Rusko nežádoucí, jeho „boj“ za oslabení víry probíhal poklidně. Tehdejší představitelé 

věřili, že budováním nových škol, které budou ateistické, časem potlačí veškeré 

náboženství. Carská vláda nikdy neusilovala o úplné zničení islámu. Komunistická 

ideologie byla v naprostém rozporu s jakýmkoliv náboženstvím. Komunisté nejdříve 

oddělili církev od vládních struktur a pomocí nových vládních nařízení získali naprostou 

moc nad náboženskými organizacemi, poněvadž ty mohly fungovat pouze po povinné 

registraci, kde musely odevzdat jmenný seznam všech jejich představitelů (Exnerová 

2008). Utlačování náboženství mírně ustalo až po Druhé světové válce, kde muslimové 

bojovali na straně Ruska v tzv. Velké vlastenecké válce. Po desetiletích útlaků 

a všelijakých omezení se Sovětskému svazu podařilo ve velké míře obyvatelstvo 

sekularizovat. (Kraus, Souleimanov 2015). 
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3.3 Období po rozpadu SSSR 

Rozpad Sovětského svazu umožnil vznik nezávislých států. Všechny tři státy postupně 

vyhlásily v roce 1991 nezávislost. Odchod Rudé armády umožnil praktikovat nově 

vzniklým státům svou vlastní vnitrostátní i zahraniční politiku. Na druhou stranu její 

odchod vedl i k novým nepokojům, jelikož je celá oblast etnicky nesmírně různorodá. 

Jednotlivá etnika se tak začala hlásit o svá práva na vytvoření vlastního státu. Ke sporu 

o Náhorní Karabach, který probíhal už od roku 1988 se tak nově přidávaly další nestabilní 

oblasti. Nově vzniklé státy neměly dostatečně silnou centrální moc, aby náznaky 

konfliktů potlačily již v zárodku. Nestabilní oblastí se postupně začali zabývat významní 

geopolitičtí aktéři, kteří zde uplatňovali nejrůznější zájmy. Jejich důvody jsou velice 

různorodé a v dalších kapitolách jsou podrobněji rozepsány.  

3.3.1 Politický vývoj Arménie 

Již v srpnu roku 1990 bylo vydáno prohlášení s vůlí arménského lidu o vzniku 

nezávislého státu nesoucího název Arménská republika. Nově vzniklý stát navazoval na 

28. 5. 1918, kdy poprvé vznikla nezávislá Arménie. De facto však získala Arménie 

nezávislost až o rok později 21. 9. 1991, kdy na základě výsledků z referenda Arméni 

vyhlásili svou nezávislost. Sovětský svaz už neměl potřebnou sílu k udržení celistvosti. 

Prvním prezidentem byl v říjnu zvolen Levon Ter-Petrosjan.  

 Nový prezident se v nelehké době snažil nalézt kompromis s Ázerbájdžánem 

a pokusil se o navázání obchodních vztahů s Tureckem. Přesto se spirála událostí 

v Náhorním Karabachu roztáčela takovou rychlostí, že se naplno rozhořel válečný 

konflikt a Turecko se oficiálně přiklonilo na stranu Ázerbájdžánu a uzavřelo s Arménií 

hranice (Kopeček 2012). Ta se tak ocitla v nelehké situaci, poněvadž měla slabé vztahy 

se všemi svými sousedy v regionu. Vzniklé situace využilo Rusko, které se postupně 

začalo v konfliktu o Náhorní Karabach stavět na stranu Arménie, čímž získalo postupný 

vliv na Arménii, z kterého se v nejbližší budoucnosti nemá šanci vymanit. Pro Rusy se 

konflikty na Jižním Kavkaze staly vítaným politickým nástrojem. Arménie je v současné 

době jediným jihokavkazským státem, jenž má na svém území ruské armádní síly (ŠMÍD 

2006). Smlouva o pronájmu vojenské základny v Gyumri byla nedávno prodloužena 

o dalších 49 let (Piknerová 2013). Rusko také poskytlo Arménii půjčku 200 milionů 

dolarů na nákup ruských zbraní (Mkrtchyan 2015). 
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 Válka v Karabachu ustala až v dubnu roku 1994, kdy ázerbájdžánské vojenské 

síly zastavily postup svých západních sousedů. Konflikt tak dospěl do patové situace a za 

asistence Ruska došlo k podepsání příměří (Kopeček 2012). Okolo prezidenta Ter-

Petrosjana se pozvolna začala tvořit politická elita, která byla často kritizována pro 

korupci a neschopnost řešit základní hospodářské otázky (Šaginjan 2001). Důsledky 

korupce a rolemi politických klanů v post-sovětských zemích se ve svém článku zabývá 

Osipian (2012), který zdůrazňuje, že korupce, především ve školství, vede k velkému 

odchodu vzdělaného obyvatelstva do zahraničí. Během deseti let emigrovalo přibližně 

600 000 lidí (Rowland 2007).  

 Nové parlamentní volby konané v červenci 1995 byly spojeny s referendem 

o nové ústavě, přes odmítavý postoj opozičních stran byla nová ústava přijata, čímž 

navýšila prezidentskou moc Levona Ter-Petrosjana. Po parlamentních volbách získala 

prezidentova strana HHŠ naprostou politickou moc. Vlivem špatné ekonomické situace 

a nešťastné zahraniční politiky nebyl současný vůdce Arménie příliš oblíbený u prostého 

obyvatelstva, což dávalo velké šance jeho rivalovi Manukjanovi do prezidentských voleb. 

Ter-Petrosjan těsně přesáhl hranici 50 % hlasů v prvním kole a volby vyhrál. I přes 

zfalšované volby a následné demonstrace se staronovému prezidentovi podařilo zůstat 

u moci. Důvěra v něj však ještě více klesla. Pro její posílení se rozhodl obměnit vedení 

své strany, což předznamenalo jeho pád (Kopeček 2012). Sílícímu tlaku na rezignaci 

nebyl Levon Ter-Petrosjan schopen dále čelit a v únoru 1998 rezignoval na svůj mandát 

(Šaginjan 2001). Zastupujícím prezidentem se tak do příštích voleb stal dosavadní 

premiér Robert Kočarjan. 

 Nastalo nové období konsolidace moci politiků, které rozhodla ohromná tragédie 

z 27. října 1999, kdy do jednacího sálu Národního shromáždění vniklo pět ozbrojených 

mužů, a zastřelilo čelní představitele státu. Podle svědků teroristického útoku byl hlavním 

cílem premiér Vazgen Sargsjan (CNN 1999). Kromě premiéra zemřel předseda 

parlamentu a neúspěšný kandidát předchozích prezidentských voleb Karen Demirčjan 

a dalších 6 lidí. Zda se jednalo o spontánní čin pětice teroristů nebo se jednalo o něčí 

rozkaz, můžeme pouze spekulovat. Parlament byl demoralizován a oslaben, následkem 

čehož se Robert Kočarjan stal nejmocnějším politikem v zemi. Jeho hlavním spojencem 

byl Serž Sargsjan. 
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 Politický vývoj se země se pak ubíral jasným směrem. Kočarjan se obklopil 

karabašským klanem a vznikla významná politická elita, která do svého nitra nepouštěla 

žádné opoziční strany. Přes jasné upravování volebních výsledků a občasné demonstrace 

se u moci udrželi do dnes. Prezidenta Roberta Kočarjana vystřídal jeho významný 

spojenec Serž Sargsjan. Patrně nejzásadnější změnu přineslo referendum konané 

6. prosince 2015, kdy bylo schváleno oslabení prezidentovi moci a přechod 

z poloprezidentského systému na parlamentní republiku. Jedná se o způsob, kterým se 

stávající prezident může udržet jako budoucí premiér stále u moci, jelikož mu v roce 2017 

končí prezidentské období a on nemůže znovu kandidovat (Grigoryan 2015). 

3.3.2 Politický vývoj Ázerbájdžánu 

V Ázerbájdžánu vznikla opozice proti SSSR později než v sousedních státech a přes 

násilně potlačené demonstrace, které si vyžádaly mnoho mrtvých, se komunisté udrželi 

u moci. Prvním prezidentem byl z Moskvy dosazený Ajaze Mütällibov. Prezident 

pokračoval v programu nacionalistické Lidové fronty s rozdílem, že nepožadoval 

nezávislost, čímž si zachoval přízeň komunistů i opozičních stran (Kopeček 2012). 

Ázerbájdžánské vládě se ovšem nedařilo zastavit postup arménské armády a ztratili 

kontrolu nad Náhorním Karabachem. Svou moc neudrželi ani v Nachičevanu, kde se 

dostal k moci Hejdär Älijev. Neúspěchy na válečné frontě předznamenaly Mütällibův pád 

a na jeho místo usedl Jagub Mämmädov, který zemi dovedl do nových prezidentských 

voleb konaných roku v červnu 1992. V těch zvítězil Äbülfäz Elčibäj, nacionalistický 

předák, který tak odstartoval novou éru postkomunismu v Ázerbájdžánu (Šmíd 2006). 

Prezident Äbülfäz Elčibäj se snažil zemi řídit demokraticky, svou politikou si však 

nadělal mnoho vlivných nepřátel. Ve svém volebním období se pokusil přivést ropné 

investory z Británie, čímž si znepřátelil Rusko. Také se rozhodl propustit 

zkorumpovaného ministra obrany a také ministra vnitra. Tímto krokem přišel o podporu 

vojenských a policejních složek, čímž uvolnil cestu ke vzpouře. K moci se dostal Hejdär 

Älijev, velmi schopný a charismatický politik. Älijev v prezidentských volbách získal 

99 % hlasů, což značí nedemokratický průběh voleb, jelikož řada oponentů byla 

pozatýkána nebo zastrašována (Šmíd 2006). Prezident vytvořil Novou ázerbájdžánskou 

stranu (YAP), jenž je dodnes neustále u moci a byla vytvořena za účelem podpory 

prezidenta. Veškerá moc v zemi je tak v rukou prezidenta země a jedné politické strany. 
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Následné uklidnění válečného konfliktu umožnilo podpis tzv. „kontraktu století“, 

díky němuž do Ázerbájdžánu vstoupily petrolejové společnosti převážně z Evropy v čele 

s britskou BP, která financovala počátek těžby z bohatých ropných ložisek (Radnitz 

2012). Podpis smlouvy nesli v Rusku velice nelibě a Rusové se neúspěšně pokusili 

o vládní převrat v Ázerbájdžánu. Älijev odvrátil hrozící převrat a díky varování tureckého 

prezidenta unikl plánovanému atentátu. Následná politická čistka zajistila prezidentovi 

od března 1995 úplnou moc (Kopeček 2012). 

Hejdär Älijev se rozhodl řídit zemi pragmaticky. Hlavním rozdílem při srovnání 

s jeho předchůdcem je, že se oprostil od svých idejí a bryskně manévroval mezi 

významnými geopolitickými aktéry. Koneckonců se jednalo o velmi zkušeného politika, 

jenž stál v době SSSR v čele ázerbájdžánské KGB a později se stal na dlouhých 13 let 

prvním tajemníkem Ázerbájdžánské SSSR, která za jeho vlády prosperovala. Älijev 

vybudoval rodinný klan, který je u moci dodnes. Svého syna Ilhama dosadil roku 1994 

do funkce viceprezidenta státní ropné společnosti SOCAR, čímž si zajistil kontrolu nad 

těžbou ropy a takřka neomezeným finančním ziskem.  

Klíčovým okamžikem pro celou zemi bylo předání moci Hejdära Älijeva svému 

synovi Ilhamovi, kterého dosadil do vysokých funkcí v proprezidentské politické straně 

YAP. Celé předání moci velmi ulehčila opozice, která se nebyla schopná sjednotit 

a domluvit se na silném protikandidátovi před blížícími se prezidentskými volbami v roce 

2003. Ve volbách Ilham Älijev zvítězil s celými 76,8 % hlasů. Nicméně podle finální 

zprávy OBSE (2003) došlo k hrubému porušení zákonů při sčítání hlasů. Neplatné hlasy 

byly automaticky počítány jako hlasy pro Ilhama Älijeva. V jiných volebních místnostech 

docházelo k 100% účasti voličů, protože hlasy nezúčastněných voličů byly rovněž 

připočítány k Älijevovi. Nelze opomenout fakt, že k volbám nebyli puštěni pozorovatelé 

z Národního demokratického institutu (NDI) z USA, kteří se přitom účastnil třech 

předchozích voleb v Ázerbájdžánu (Human Rights Watch 2003). Volby ovšem přijaly 

státy EU i USA, jelikož neměly zájem na případné změně vedení, které jim pravidelně 

poskytuje dodávky nerostného bohatství (Kara 2007). Předání moci proběhlo poklidně 

a Ilham Älijev získal naprostou moc poměrně demokratickým způsobem (Kopeček 

2012).  

V roce 2005 byly zničeny poslední zbytky opozice a došlo k upevnění 

autoritářského systému. Následná referenda přinesla prezidentovi takřka neomezenou 
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moc. Neustálá mediální propaganda upevňuje prezidentovu pozici a ničí jakékoliv 

zárodky možné opozice (Šmíd 2006). Změna nehrozí ani ze strany obyčejných obyvatel, 

jejichž postoj shrnul Vincenc Kopeček takto: „Občané jsou totiž autoritářským režimem 

zatlačeni do pasivity a jistého cynismu spočívajícího v přesvědčení, že opozici jde stejně 

jako vládě jen o peníze a zatímco vláda si již nakradla a může jí to již stačit, opozice bude 

krást o to více.“ (Kopeček 2012, s. 101). 

3.3.3 Politický vývoj Gruzie 

Nacionalistické hnutí v Gruzii probíhalo podobně jako v Arménii. Sílící odpor proti 

stávající komunistické vládě vygradoval při protisovětských demonstrací v hlavním 

městě Tbilisi. Protesty si vyžádaly 19 mrtvých. Ačkoliv byla hnutí v obou státech silná, 

lišila se v jednom zásadním faktu. Arménie byla jednotný stát, na jehož území nebyly 

početné etnické menšiny. Naopak v Gruzii můžeme nalézt Abcházce a Osety, proti nimž 

probíhaly časté demonstrace ze strany Gruzínců, kteří si stěžovali na pozitivní 

diskriminaci vůči těmto etnickým skupinám ze strany Ruska (Piknerová 2012). Postupně 

se tak mezi nimi začala šířit vzájemná antipatie. V říjnu roku 1990 se konaly komunisty 

zorganizované volby, ve kterých zvítězila strana vedená Zviadem Gamsachurdiou. 

Gamsachurdia svůj volební úspěch stvrdil v dalších prezidentských volbách konaných 

roku 1991. Nový prezident omezil roli médií, která se ho opovážila kritizovat, 

a prosazoval radikální postoj proti etnickým menšinám.  

 Stále sílící nepokoje vyústily až v ozbrojený puč 22. prosince 1991, kdy došlo 

k útoku na vládní budovy v Tbilisi. Trvající boje ukončil až prezidentův útěk. V Gruzii 

se moc chopil bývalý ministr zahraničních věcí SSSR Eduard Ševardnadze. Oslabení 

centrální moci vedlo k ozbrojeným konfliktům uvnitř Gruzie. Ty vygradovaly 

v občanskou válku na území Abcházie. Abcházie podporovaná Ruskem v roce 1992 

vyhlásila nezávislost, následkem čehož byly do Abcházie vyslána gruzínská armáda. 

Abcházii se za podpory Ruské federace a dobrovolníku převážně z Čečenska podařilo 

vytlačit gruzínské jednotky a obhájit si svou autonomii. Následné etnické čistky si 

vyžádaly desetitisíce mrtvých a vystěhování více než 300 000 uprchlíků (Hoch, Kopeček, 

Baar 2012). Podle výzkumné analýzy žilo v Abcházii v roce 1993 přibližně 45 % 

Gruzínů, kdežto v roce 2010 jich byl pouze 9 % (Kabachnik, Regulka, Mitchneck 2010). 
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 Eduard Ševardnadze se při svém nástupu musel vypořádat i s dalšími problémy, 

podobně jako v Abcházii vyhlásila nezávislost i Jižní Osetie, přestože byl konečný 

výsledek stejný jako v Abcházii, nedošlo k otevřenému vojenskému konfliktu. 

Ševardnadze rovněž ztratil moc nad Adžárií, kde se moci chopil Aslan Abašidze. Přestože 

jsou obyvatelé Adžárie převážně muslimského vyznání, mají podobně jako Gruzíni 

shodné všechny znaky určující národní příslušnost a proto se Adžarové nechtěli zcela 

odtrhnout jako další dvě oblasti v Gruzii (Hoch 2010). V srpnu 1995 se Ševardnadzemu 

podařilo zabránit plánovanému atentátu na svou osobu a odvolal z funkcí své největší 

rivaly, poté došlo ke schválení nové ústavy. V listopadových volbách získal 77 % hlasů 

a stal se tak 2. prezidentem Gruzie. Prezidenz kolem sebe začal budovat klan, který mu 

zajistil podporu (Kopeček 2012).  

 Pro Gruzii a její další orientaci v zahraniční politice byly klíčové parlamentní 

volby konané roku 2003. V nich zvítězila strana podporující stávajícího prezidenta 

Eduarda Ševardnadzeho, v těsném závěsu skončila spřátelená strana podporující hlavu 

státu. Až na třetím místě se umístili reformátoři obklopení okolo bývalého ministra 

spravedlnosti. Tyto volby zpochybnili ve své zprávě i pozorovatelé z OBSE, podle jejichž 

předpokladů konaných v průběhu voleb se stala vítězem Saakašviliho strana Národní 

hnutí se ziskem okolo 27 % (OSCE 2003). O následné události bylo sepsáno mnoho knih 

a odborných článků. Saakašviliho strana se rozhodla řídit výsledky paralelního sčítání, 

které mu přiřklo vítězství a prohlásili se tak za vítěze voleb. Podařilo se jim svolat 

hromadné demonstrace čítající statisíce lidí (Kanašvili, Souleimanov, Šmíd 2010). Ještě 

téhož měsíce Saakašvili se svými přívrženci 22. listopadu vtrhl na zasedání nové vlády 

parlamentu. Ševardnadze byl donucen k útěku a následné rezignaci. Tato událost dostala 

jméno Růžová revoluce nebo též Revoluce růží. V lednu 2004 byl novým prezidentem 

zvolen Michail Saakašvili se ziskem 96 %. Prezidentova strana si připsala vysoké 

vítězství i v nových parlamentních volbách, kde získala 67 % všech hlasů. Saakašvili 

potlačil puč Aslana Abašidzeho, který uprkl do Ruska a dokončil Revoluci růží (Kopeček 

2012).  

 Mladý prezident se okamžitě chopil své moci, po připojení Adžárie chtěl 

podobným postupem připojit i Abcházii a Jižní Osetii. Saakašviliho prioritou byla územní 

integrita celé země, rovněž v něm lidé viděli člověka schopného účinně bojovat s korupcí 

a organizovaným zločinem. Mladý reformátor orientoval svou zahraniční politiku 

výlučně na Západ s cílem připojení se k NATO a užší spolupráci s EU. Oslabení vztahů 
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s Ruskem bylo označováno jako „Studená válka“ (Tudoroiu 2007). Saakašviliho prioritou 

byl odchod ruských jednotek, které měly podle dohody do roku 2008 opustit Gruzii. 

Většina z nich se přesunula do sousední Arménie (Šmíd 2006). „U Saakašviliho se ovšem 

brzy po jeho inauguraci začaly projevovat příznaky fascinace mocí, což ostatně není 

u politiků výjimkou.“ (Kanašvili, Souleimanov, Šmíd 2010, s. 34). Nové reformy byly 

prováděny ukvapeně a lidé je brali s nevolí. Autoři Hoch, Kopeček a Baar (2012) kritizují 

Saakašviliho jednání s Abcházií, kde chtěl okamžité výsledky a naopak tak došlo 

k zamrznutí vzájemných vztahů. K rapidními zhoršení vztahů došlo i mezi Gruzií a Jižní 

Osetii vedoucí k rusko-gruzínské válce 2008 (Piknerová 2012).   

 Ke konfliktu se schylovalo měsíce dopředu, kdy docházelo k pravidelným 

vojenským cvičení jak ze strany Ruska (Kavkaz) tak ze strany Gruzie a USA (Okamžitá 

odezva). Podle Briana Whitmora (2008) se jednalo o připravený tah Ruské federace, které 

se podařilo vyprovokovat mladého prezidenta k prvnímu útoku. Rusko se tak ujalo role 

ochránce v oblasti. Výsledkem války bylo stovky obětí na životech, posílení autonomie 

obou oblastí a zničená gruzínská infrastruktura s městem Gori, do kterého se následně 

přesunuly hlavní boje (Kanašvili, Souleimanov, Šmíd 2010). Rusko tak dalo najevo svůj 

zájem o oblast a dodalo morální podporu Abcházii a Jižní Osetii, pro něž plní Rusko roli 

ekonomicky podporujícího patrona (Hoch, Kopeček, Baar 2012). 

 Válka pro Gruzii skončila fatálně. Nejenže ztratila poslední možnost na připojení 

Abcházie a Jižní Osetie, ale také naprosto zničila vztahy s Ruskem. Neuvážené jednání, 

kdy se nechali vyprovokovat k prvnímu útoku, oddálilo vstup Gruzie do NATO, v jehož 

očích se Gruzie jevila jako nespolehlivá (Kopeček 2012). Gruzie nesplňuje podmínky pro 

vstup ani v dalších oblastech. Má vážné nedostatky v budování demokracie nebo 

vojenské připravenosti. Naopak pozitivně je hodnocena občanská připravenost (Kříž, 

Shevchuk 2011). Přesto USA i EU nadále finančně podporují gruzínskou policii 

a školství. Americké uniformy a policejní auta značky Škoda a Ford nejsou jediným 

znamením (viz. Příloha). Na všech školách, vládních budovách i nově vybudovaných 

policejních stanicích můžeme nalézt vlajky Evropské unie. Rovněž lidé, s nimiž jsem se 

osobně bavil, vidí svou budoucnost ve spolupráci s Evropou. Podle Suzukiho a Miahovi 

analýzy (2010) došlo k velkému nárůstu zahraničních investic především v roce 2006 

a 2007.  
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  V průběhu Saakašviliho vlády se začaly množit demonstrace, které prezident řešil 

násilným rozehnáním. Prezidenta kritizoval bývalý ministr obrany Okruašvili. „Po 

založení vlastní politické strany obvinil v září 2007 Saakašviliho z korupce, neschopnosti 

obnovit územní celistvost země, snahy o autoritářskou vládu, plánování neuskutečněné 

vraždy mediálního magnáta Badri Patarkacišviliho a z maření vyšetřování smrti Zuraba 

Žvanii. Jen dva dny po svém vystoupení to však byl sám Okruašvili, kdo skončil ve vazbě 

kvůli obvinění z korupce.“ (Kopeček 2012, s. 65). V prezidentských volbách roku 2008 

zvítězil opět Saakašvili se ziskem těsně nad 50 % a přes kritiku opozice na průběh voleb 

se stal opět prezidentem Gruzie. V parlamentních volbách roku 2008 se ještě 

Saakašvilimu podařilo udržet u moci, ale sílící opozice a vznik nové strany Gruzínský 

sen předznamenaly prezidentův pád. Ve volbách roku 2012, kterým předcházely 

mnohasettisícové demonstrace, zvítězil Gruzínský sen a Michail Saakašvili musel přiznat 

porážku. Roku 2012 tak došlo k zcela prvnímu demokratickému předání moci podle 

výsledků voleb. Před blížícími se volbami konanými se v říjnu 2016 je podle nejnovějších 

dubnových předpokladů favoritem vládní Gruzínský sen s těsným odstupem Národního 

hnutí. Oběma stranám je předpovídáno přibližně 30 % hlasů (Rustavi2 2016). Michail 

Saakašvili definitivně ztratil moc s koncem prezidentského volebního období a v roce 

2013 byl zvolen nezávislý kandidát Giorgi Margvelashvili. Přes změnu vládních 

představitelů zůstává Gruzie stále orientovaná na EU a NATO.  
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Kapitola 4 

4. Geopolitičtí aktéři 

Celá oblast Jižního Kavkazu leží na rozcestí dosahu vlivu významných geopolitických 

aktérů, kteří mají v této části světa různé zájmy. Kavkazské státy byly od 19. století pod 

vlivem carského Ruska a svou samostatnost na krátko získaly s jeho rozpadem. Nově 

zformovaný Sovětský svaz ovšem krátce poté získal naprostý vliv nad celou oblastí, jeho 

moc se začala oslabovat až po roce 1988 se sílícími protesty a s eskalací vnitřních 

konfliktů. Po zhroucení Sovětského svazu zavládla nová etapa Jižního Kavkazu, na 

kterém se zformovaly tři nezávislé státy a tři de facto státy bojující o svou suverenitu. 

Každá z okolních velmocí má na tento vývoj jiný pohled a při následování svých 

zahraničních a mocenských zájmů se často dostávají do střetu s dalšími silnými státy.  

Mapa č. 1: Politická mapa Jižního Kavkazu 

 

Vlastní zpracování 
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4.1 Evropská unie (EU) 

Politické nástroje Evropské unie představuje především program Evropská politika 

sousedství (ENP). Zrod se datuje k roku 2003. Program vznikl jako reakce na velké 

rozšíření EU v roce 2004. Podle strategického plánu je cílem ENP posilovat stabilitu 

sousedních států Evropské unie, dodržování lidských práv, prosazování dobrých 

sousedských vztahů a principů tržního hospodářství. Dále se snaží utvářet společné 

závazky v boji s terorismem. Evropská unie chce posilovat politické i ekonomické vztahy 

se sousedními státy a vštípit jim demokratické hodnoty, přičemž samotná intenzita této 

politiky spočívá na ochotě partnerských států spolupracovat (Komínková 2016). Podle 

tohoto výčtu se jedná přesně o ty nástroje, které prosazuje liberálně-idealistická tradice 

tvrdící, že demokracie a vzájemná ekonomická provázanost povede k odstranění 

válečných konfliktů (viz kapitola 2). 

 Současný plán politiky sousedství je vypracován na roky 2014 až 2020, přičemž 

ENP disponuje finanční částkou 15,4 miliardy eur. Při aktuálním kurzu 27 Kč za euro se 

tak jedná o 416 miliard Kč (Komínková 2016). Do ENP spadají od roku 2004 všechny tři 

státy Jižního Kavkazu. Tisková zpráva Evropské komise z ledna 2016 zaručuje 

financování další miliardy eur do regionů na vnějších hranicích EU. Podle Johannese 

Hahna tyto finance pomohou snížit rozdíly mezi státy a zabrání vytvoření nových dělicích 

čar (Evropská komise 2016). Evropská unie má v současné době 9 speciálních 

pracovníků, kteří v různých regionech vystupují jejím jménem a snaží se zajistit užší 

spolupráci. Jedním takovým je i Herbert Salber zastupující EU v otázkách Jižního 

Kavkazu a gruzínské krize po roce 2008 (EEAS 2016).  

 Evropská unie na Jižním Kavkaze dále organizuje civilní mise. Jednou takovou 

byla UNOMIG. Do Abcházie a Gruzie byli vysláni zástupci starající se o uklidnění násilí 

po podepsání dohody v roce 1993. Mise skončila v červnu 2009 po protestech ze strany 

Ruska. Další takovou misí je EUMM Georgia. Přibližně 200 pracovníků dohlíží podobně 

jako předchozí mise na bezpečnost v Abcházii s Jižní Osetií a snaží se působit jako 

prostředník pro další vyjednávání. V rámci Východního partnerství dochází 

k parlamentnímu shromáždění Euronest. Dosud došlo ke třem schůzkám mezi zástupci 

Evropského parlamentu a poslanci z partnerských zemí. Euronest na svém zasedání 

kritizoval Ázerbájdžán za represi vůči vlastním lidem a proto se Ázerbájdžán rozhodl na 

protest odstoupit z Euronestu (de Micco, Rey 2016). Vlajky EU můžeme především 
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v Gruzii vidět takřka na každém kroku. Dvanáct zlatých hvězd tak visí na policejních 

stanicích, školách i vládních budovách. V rámci životního prostředí můžeme najít první 

kontejnery na plasty rovněž s vlajkou EU. Evropská unie financuje i projekty týkající se 

dodávek a rozvodu pitné vody ve městech. Významné se pro gruzínský obchod stalo 

podepsání asociačních dohod států EU s Gruzií, které Gruzii zpřístupní evropské trhy 

a zbaví ji povinnosti platit cla. Dohodu musí ratifikovat všechny členské státy Evropské 

unie. Prezident Miloš Zeman tuto dohodu podepsal v květnu roku 2015 (Parlamentní listy 

2015). 

4.2 Spojené státy americké 

Pro čelní politiky USA je především otázka uznání arménské genocidy stále ožehavým 

tématem. Díky početné arménské diaspoře především v okolí města Los Angeles je 

otázka tohoto krveprolití opakujícím se tématem při volební kampani. Arménů žijících 

v USA je přibližně 1 milion (Azadian 2012) a politici se tak snaží získat jejich přízeň. 

Také Barack Obama ve své prezidentské kampani odsuzoval čin spáchaný Tureckem 

a slíbil, že se zasadí o uznání genocidy ze strany ostatních států včetně Turecka. 

V současné době se Turecko stalo klíčovým partnerem v mnoha politických otázkách. 

Obama dosud svůj předvolební slib nesplnil, za což je kritizován (Chicago Tribune 2016). 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3.3, USA se aktivně podílejí na financování 

gruzínských policejních složek. 11. března 2011 na slavnostním ceremoniálu podepsal 

Donald Trump s prezidentem Gruzie smlouvu o investici přibližně 300 milionů dolarů na 

vybudování dvou skleněných mrakodrapů, které ční nad městy Tbilisi a Batumi. Sílící 

nestabilita v jiných částech světa vedla k oslabení zájmu Spojených států amerických 

o Jižní Kavkaz. Stále však uvažují o vybudování předsunuté vojenské základny v oblasti 

a pořádají společně s Gruzií vojenská cvičení. 

4.3 Severoatlantická aliance (NATO) 

Již v roce 1994 se všechny tři státy Jižního Kavkazu přidaly do programu Partnerství pro 

mír zaměřeného na neutrální země Evropy a bývalého Sovětského svazu (Šmíd 2006). 

Pro aktivně spolupracující státy byl schválen Individuální akční plán partnerství, jehož 

členem se v letech 2004 až 2005 staly všechny 3 země. Největší vůli po integraci vyjádřila 

Gruzie. Té v roce 2008 na summitu v Bukurešti přislíbili budoucí připojení. Ačkoliv 



Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států 30 

nebyla Gruzie dosud přijata, probíhají neustále dialogy a úzká spolupráce. V Gruzii bylo 

dokonce v roce 2004 zřízeno speciální ministerstvo pro integraci do NATO a EU.  

 Rovněž Ázerbájdžán se vydal cestou spolupráce s NATO a jeho jednotky se 

angažovaly při operaci v Kosovu nebo Afghánistánu, zároveň se úzce podílejí na 

spolupráci v boji proti terorismu (NATO 2016). Podobně jako Ázerbájdžán i Arménie 

v rámci spolupráce poslala své podpůrné jednotky do již zmíněných zemí, dále se 

zavázala k novým reformám v rámci bezpečnostních složek nebo bojem s korupcí. 

Navzdory spolupráci pohlíží arménská společnost na větší propojení s NATO skepticky 

a Arménie se i nadále orientuje k Rusku. Hlavní příčinou kritiky arménských obyvatel je 

členství Turecka v NATO. Vedení NATO se rozhodlo oficiálně nezasahovat do konfliktu 

o Náhorní Karabach, přestože s ním oba státy vojensky spolupracují. Vyjádřilo však přání 

na brzké urovnání vztahů a diplomatické snahy vyřešit konflikt ponechalo v rukou OBSE 

(NATO 2016). 

4.4 Turecko 

Turecko se svou zahraniční politikou vůči zemím Jižního Kavkazu můžeme zařadit na 

dva zcela odlišné póly. Ačkoliv Turecko uznalo Arménii jako nezávislý stát, k navázání 

lepších diplomatických vztahů nikdy nedošlo. Turecko se ve sporu o Náhorní Karabach 

přiklonilo na stranu Ázerbájdžánu a s Arménií uzavřelo hranice. Ke zlepšení vzájemných 

vztahů došlo na krátko po roce 2008 při návštěvě tureckého prezidenta, nicméně po 

nátlaku ze strany veřejnosti a především sousedního Ázerbájdžánu došlo k opětovnému 

ochlazení vztahů. Kvůli dočasnému zlepšení vztahů vznikaly demonstrace na odstoupení 

ministra zahraničí Arménie Nalbandiana. V říjnu 2009 podepsalo 11 opozičních stran 

v Arménii prohlášení, ve kterém kritizovaly zlepšování vztahů. Prezident Ázerbájdžánu 

Älijev pohrozil Turecku hledáním nových cest transportu plynu do Evropy (Di Puppo 

2009). Veškeré protesty a výhružky měly úspěch a z jednání pomalu sešlo. V roce 2010 

dokonce prezident Arménie prohlásil, že Turecko ještě není připravené na normalizaci 

vzájemných vztahů (Armenian weekly 2010). Nátlak ze strany Ázerbájdžánu vůči 

Turecku potvrzuje i ve své zprávě Valiyev (2009), který upozorňuje na posílení vlivu 

Ruska po případném ochlazení vztahů mezi těmito muslimskými státy.  

Mezi Tureckem a Arménií probíhá také pře o sporná území. Fakt, že národní 

symbol Arménie hora Ararat, tyčící se nad Jerevanem, leží na území Turecka, berou 
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Arméni nelibě. Jak již bylo zmíněno, vzájemnou nevraživost přiživuje i neuznání 

arménské genocidy ze strany Turecka, které krveprolití z minulého století považují spíše 

za důsledek První světové války. Předpokládá se, že s možným vstupem Turecka do EU 

by Turci mohli být přístupnější k uznání této tragédie (Souleimanov, Ehrmann, Kopeček 

2013). Že se stále jedná o ožehavé téma, stvrzují události z roku 2015, kdy papež 

František označil tuto událost za genocidu, což si vyžádalo okamžitou reakci prezidenta 

Turecka, který se vůči výroku ohradil. 

 Navzdory drobným peripetiím si Turecko udržuje velmi přátelský vztah 

s Ázerbájdžánem. Oba národy jsou historicky propojené a vybudovaný ropovod vedoucí 

z Baku do tureckého Ceyhanu ještě více upevňuje jejich vzájemnou provázanost. Z této 

spolupráce těží i Gruzie, přes jejíž území ropovod prochází a tvoří tak základ pro lepší 

obchodní a politické vztahy mezi Tureckem a Gruzií. Dokladem může být gruzínské 

město Batumi, ve kterém žije početná menšina Turků. 

4.5 Rusko 

Zatímco předchozí státy a světové organizace mají podobné zájmy, můžeme tuto velmoc 

považovat za jejich oponenta. V úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že u geopolitických 

aktérů mnohdy dochází ke střetu zájmů a právě Rusko má k celému regionu odlišný 

přístup. Rusko využívá všemožných donucovacích prostředků ve snaze obnovit svou 

ztracenou dominanci na Jižním Kavkaze. Avšak každý ze svobodných států zaujímá vůči 

této severní velmoci jiný postoj. 

 Podle Šmída (2006) má Rusko hned několik zájmů. V první řadě se snaží vytvořit 

pás spřátelených republik přímo sousedících s jeho hranicí. Dále se snaží získat kontrolu 

nad těžbou nerostného bohatství a jeho následném transportu, který by Rusku přinesl 

krom finančních prostředků větší vliv a silnější pozici při vyjednávání s evropskými 

i jihokavkazskými státy. Rusko by tak mohlo nadále hrozit pozastavením dodávek plynu 

a ropy, podobně jako je tomu s okolnostmi ohledně Ukrajiny.  

 Přes veškerou snahu jsou ruské pokusy o získání kontroly nad oblastí neúspěšné. 

V Ázerbájdžánu a Gruzii se krátce po vyhlášení nezávislosti dostali k moci politici, 

jejichž protiruské nálady vedli země vstříc západním mocnostem. Naopak Arménie se 

nikdy nedokázala vymanit z Ruského vlivu a její závislost na něm se stále prohlubovala. 

Arménie je tak v současné době zcela závislá na Rusku, které plní funkci jakéhosi 
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patrona. Vzájemná vojenská i ekonomická spolupráce je vítána i mezi Armény, kteří 

považují Rusko za svého ochránce. V roce 2009 informovala arménská vláda o plánované 

výstavbě jaderné elektrárny, kterou postaví Rusko. Navzdory tomu se především 

v posledních letech snaží Arménie navázat lepší vztahy i se státy z Evropské unie 

a NATO. Přesto je pozice Ruska takřka neotřesitelná (Šmíd 2006). 

 Gruzie se po vyhlášení nezávislosti vydala opačným směrem a ve společnosti se 

začaly šířit protiruské nálady. Rusko od samého počátku podporovalo Abcházii a Jižní 

Osetii ve snaze odtrhnout se od Gruzie a rozhodlo se plnit funkci patrona pro nově vzniklé 

de facto státy (Šmíd, Vaďura 2009). Vzájemná nevraživost vedla k otevřenému 

ozbrojenému konfliktu v roce 2008, jehož výsledkem bylo oslabení Gruzie a oddálení 

jeho vstupu do NATO (Whitmore 2008). Ani Ázerbájdžán nemá s Moskvou nejlepší 

vztahy, nicméně jeho nerostné bohatství mu dovoluje praktikovat vlastní politiku bez 

nutnosti vázat na některou ze světových velmocí. Přesto je všeobecně přijímaný fakt, že 

jejich přízeň má Turecko, s kterým dlouhodobě udržují nadstandartní vztahy (Kraus, 

Souleimanov 2015). 

4.6 Írán 

Ve své zahraniční politice se Írán soustředí především na Ázerbájdžán, který pro něj 

vytváří potenciální nebezpečí v několika směrech. Azeři, kteří v Ázerbájdžánu žijí, 

pobývají i v severní části Íránu. Toto etnikum bylo rozděleno již na počátku 19. století při 

rusko-perských válkách. Dvě staletí postačila k tomu, aby Azerové ztratili většinu svých 

vazeb a vzájemně se odcizili. Především obyvatelé Ázerbájdžánu jsou dnes vlivem 

politiky Sovětského svazu značně sekularizovaní a vzhlíží k Turkům, které považují za 

své „bratry“ (Kraus, Souleimanov 2015). V očích centrální vlády Íránu představuje 

Ázerbájdžán velké riziko z hlediska územní celistvosti, kdy se obávají možného odtržení 

přibližně 20 milionů Azerů žijících v severní části Íránu. Tato obava se jeví spíš jako 

neopodstatněná, jelikož se mezi širokou veřejností na severu Íránu nikdy neobjevila snaha 

k odtržení se a následnému připojení k severnímu Ázerbájdžánu, jejichž obyvatele 

vnímají jako lidi s pokřivenými morálními hodnotami. Separatistické hnutí se pokoušela 

podpořit za vlády Bushe i USA, nicméně veškeré snahy neměly v Íránu větší občanskou 

odezvu (Kraus, Souleimanov 2015).  
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 Írán už na začátku konfliktu o Náhorní Karabach podporoval Arménii, které 

dodával zbraně, aby oslabil reputaci svého severního rivala (Kraus, Souleimanov 2015). 

S Arménií si postupně vybudoval silné ekonomické vazby. Arménie se postupně stala 

velkým odběratelem energetických dodávek plynu. Írán se dále snaží podporovat Rusko 

v otázce Kaspického moře, které rovněž považuje za jezero. Tímto krokem se snaží 

zamezit Ázerbájdžánu přímé těžbě z vodní hladiny. Vzájemné vztahy mezi Íránem 

a Ázerbájdžánem tak postupně klesly k bodu mrazu. V dubnu roku 2014 se sešli 

prezidenti Ázerbájdžánu a Íránu. Na oficiální schůzi projednávali právě Kaspické moře 

a vzájemné vztahy. Jednání nicméně žádné velké změny nepřineslo. Poslední ze tří států 

Gruzie představuje pro Írán nižší zájem, jelikož s ní nemá přímé hranice a Gruzie se 

odebírá zcela odlišným politickým směrem. 
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Kapitola 5 

5. Obchodní vztahy 

Norman Angell ve své knize Velká Iluze (2007) zmiňuje důležitost vzájemného 

ekonomického propojení, které by dokázalo zamezit hrozícím konfliktům. Kromě 

samotné ekonomiky záleží i na nadnárodních institucí a demokratických procesech států 

(Drulák 2003). V následující kapitole jsou shrnuty obchodní vztahy všech tří 

mezinárodně uznaných států. 

 Žádný ze států nemůže nabídnout silný finanční trh, protože nemá dostatek 

obyvatel, kteří by přilákali zahraniční investory. V současné době žije v Arménii 

přibližně 3 miliony, v Ázerbájdžánu necelých 10 a nakonec v Gruzii 4 miliony lidí 

(Worldometers 2016). Všechny tři státy se tak jeví pro investory jako neperspektivní. 

Jednou z mála nadnárodních společností je francouzský maloobchodní řetězec Carrefour 

působící v Gruzii, mající 5 obchodů, a od loňského roku v Arménii, kde postavil 

první hypermarket (Carrefour 2015). Kvůli klanovým elitám v Ázerbájdžánu jsou 

obchodní trhy zabrány vládnoucími rodinami. Ve všech třech státech hrají nejdůležitější 

roli státní podniky, což znesnadňuje vstup soukromým firmám a nadnárodním 

společnostem. Výjimkou je britská ropná společnost BP působící v Ázerbájdžánu už 20 

let od podpisu tzv. „kontraktu století“. 

 Ačkoliv jsou dostupná data exportu a importu na jednotlivých statistických 

úřadech států. Těchto dat nebylo možno využít pro podrobnější analýzu, jelikož se 

vzájemně často výrazně liší. Proto došlo ke zpracování jednotných dat zahraničního 

obchodu všech tří států. Hodnoty zahraničního obchodu jsou dostupné z webových 

stránek The Observatory of Economic Complexity (OEC), na kterých jako zdroj uvádějí 

Standard International Trade Classification (SITC), což je mezinárodní klasifikace 

vydávaná statistickým úřadem OSN. 
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5.1 Hodnocení ekonomického prostředí 

Mnoho expertů a organizací po celém světě publikují analýzy a odborné práce zabývající 

se představením jednotlivých států z hlediska pobídek k volnému obchodu, korupcí nebo 

přístupností k podnikání. Jako jedním z nejlepších se jeví Index of Economic Freedom 

vydávaný od roku 1995 společností The Heritage Foundation a Wall Street Journal. Ve 

světovém pořadí žebříčku pro rok 2016 se Gruzie umístila na 23. místě (převážně volný 

trh), Arménie na 54. místě (průměrně volný trh) a Ázerbájdžán na 91. místě, kdy se jen 

těsně umístil nad hranicí převážně nesvobodného trhu (Economic Freedom 2016). 

Z Grafu č. 1 je patrný významný pozitivní vývoj Gruzie, která se stala díky mnoha 

reformám vhodnou zemí pro podnikání, naopak Arménie po celou dobu stagnuje 

a v posledních letech došlo dokonce k úpadku jako u Ázerbájdžánu, kde je moc rozdělena 

mezi významné rodiny obklopující prezidenta země. 

Graf č. 1: Vývoj volnosti ekonomického trhu jihokavkazských států od roku 2003 

 

Zdroj: http://www.heritage.org/index/ranking 

 Podle studie Světové banky zabývající se podmínkami pro svobodu podnikání 

v jednotlivých zemích se Gruzie pohybuje v přední části žebříčku vydávaného pro 189 

zemí světa. V roce 2014 byla dokonce na 8. místě. Další státy už takový úspěch nemají, 

což může být jedním z důvodů, proč na Jižní Kavkaz nevstupuje příliš mnoho 

nadnárodních společností. Hodnocení mimo jiné zahrnuje i podmínky pro zahájení 

podnikání. V něm se v roce 2016 jihokavkazské státy umístily v první desítce na světě. 
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Počítá se podle času, ve kterém musí firmy zdanit první příjmy a množství procedur, 

kterými si začínající podnikatel musí projít, aby začal podnikat (World Bank 2016).  

Graf č. 2: Pořadí států Jižního Kavkazu podle možnosti podnikání  

 

Zdroj: http://www.doingbusiness.org/rankings 

 V poslední části je představen Index vnímání korupce. Jak již název napovídá, 

jedná se o analyzování výskytu korupce v jednotlivých státech. Podle dat dostupných 

k roku 2015 se nejlépe umístila opět Gruzie, s velkým odstupem následovala Arménie 

a Ázerbájdžán. Ze 168 zemí, pro které je index sestavován, se Gruzie umístila na 

48. místě. Arménie se dokonce nachází až v druhé polovině na 95. místě a Ázerbájdžán 

na 119. místě (Transparency 2015). Korupce bývá často kritizovanou částí politiky 

jihokavkazských zemí a nedělá dobrou vizitku v očích případných investorů 

rozhodujících se, zda vstoupí na finanční trh této oblasti. 

5.2 Zahraniční obchod Arménie 

Jak je možné vyčíst z Grafu č. 3, obchodní saldo Arménie je značně pasivní. K prudkému 

nárůstu importu došlo mezi lety 2006 a 2008, stejně jako ostatní státy zasáhla i Arménii 

ekonomická krize vedoucí ke snížení vývozu i dovozu. Všechny hodnoty jsou velmi 

nízké, což značí velmi slabý zahraniční obchod. Pro srovnání byla vybrána Litva, která 

má stejný počet obyvatel, přesto je její import (34 500) a export (30 300 milionů dolarů) 

nesrovnatelně vyšší. 
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Graf č. 3: Vývoz a dovoz Arménie od roku 2003 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/arm/ 

 Graf č. 4 ukazuje vysokou diversifikaci exportního zboží, přesto se jedná o velmi 

nízké hodnoty, z nichž nejvýznamnější roli zaujímá těžba měděné rudy. V Arménii se 

také těží drahé kovy. Těžbu diamantů spolufinancují soukromé nadnárodní firmy z Belgie 

s Nizozemskem, a proto mají vyšší podíl na vývozu. Na těžbě zlata se podílí Kanada 

a zlato tvoří 92 % vývozu Arménie do Kanady. Přesto je těžba kovů v poslední době na 

ústupu a vyšší podíl zaujímají nerostné produkty. Jde především o skleněné lahve 

a stavební kámen. Další významnou komoditou jsou potraviny. Tam se řadí tabák 

a především tvrdý alkohol. Ostatní vývozní komodity nejsou významné. 

 Graf č. 4: Vývozní odvětví Arménie 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/arm/ 
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 V posledním z grafů (č. 5) týkajících se Arménie jsou zachyceny změny trendu 

v orientaci Arménie na světové mocnosti. Modrými barvami jsem se snažil zachytit státy 

spadající k Evropské unii a NATO. Rovněž Turecko s Gruzií jsou přiřazeny k této straně. 

Na opačné straně skládaného grafu je Rusko a Írán. Obě skupiny jsou rozděleny ostatními 

státy tvořícími předěl mezi nimi. Ačkoliv mají státy Evropy nejvyšší podíl, můžeme 

v grafu zaznamenat kontinuální posilování vlivu Ruska. Během deseti let se podíl 

importovaného zboží z Ruska do Arménie zvýšil z 13 na 23 %. Rusko do Arménie dováží 

plyn a ropu, které tvoří více jak polovinu exportu, třetí komoditou je se značným 

odstupem pšenice. Podobně jako Rusko i Írán poskytuje plyn, ropu a koks. Žádný 

z evropských států nehraje v zahraničním obchodu Arménie klíčovou roli, protože je 

export mezi nimi rovnoměrně rozložen. Zajímavý je pohled na Turecko, které z Arménie 

nedováží téměř nic, zatímco do Arménie vyváží průmyslové nástroje a elektrotechniku. 

Mezi ostatní státy spadá již zmíněná Kanada a Čína. Ta se v posledních letech stala 

druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Arménie. 

Graf č. 5: Orientace zahraničního vývozu Arménie v letech 2004, 2009 a 2014 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/arm/ 
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milionů dolarů za arménské zboží je takřka mizivé množství. Celých 23 % vývozu tvoří 

měděná ruda doplněná cementem (5,3 %). Významnou roli mají skleněné lahve (14 %) 

s plastovými obaly (4,3 %). Vývoz tabáku společně s alkoholem má hodnotu 8,6 milionu 

dolarů. V kapitole 5.3.1 zpracuji export z Gruzie do Arménie 

5.2.2 Shrnutí arménského zahraničního obchodu 

Při podrobnější analýze zahraničního obchodu je patrné, že Arménie nemá žádné 

ekonomické odvětví, které by jí pomohlo navázat lepší obchodní vztahy. Slabá 

ekonomická propojenost a malý počet obyvatel Arménii znemožňuje vybudovat silnější 

obchodní trh a proto je nezajímavá pro zahraniční investory. Ty se tak podílejí hlavně na 

těžbě nerostných surovin v čele se zlatem a diamanty. Nicméně tato naleziště nejsou 

rozsáhlá a v posledních letech dochází k postupnému utlumení těžby. V posledních letech 

se zvyšuje podíl Ruska a Íránu, na nichž se Arménie stala závislá ohledně dodávek ropy 

a zemního plynu. Významným obchodním partnerem se pro Arménii v posledních letech 

stává Čína, pro kterou Arménie představuje pouhou kapku v moři. 

 Obchodní vazby na blízké sousedy, kterými se zabývá tato práce, jsou velmi slabé. 

Arménie navíc s Ázerbájdžánem nemá žádný zahraniční obchod. Ačkoliv se obchod 

s Gruzií mírně zvyšuje, jejich podíl je takřka zanedbatelný. 

5.3 Zahraniční obchod Ázerbájdžánu 

Zahraniční obchod Ázerbájdžánu se na rozdíl od svého menšího západního souseda vyvíjí 

zcela jiným směrem. Především díky bohatým nalezištím ropy a její těžbě je od roku 2008 

zahraniční obchod výhradně v černých číslech. Export surové ropy se zvýšil 

s vybudováním ropovodu spojující Ázerbájdžán se Středozemním mořem. Hlavním 

odběratelem ropy se staly státy Evropské unie. V Grafu č. 6 lze vidět raketový nárůst 

v roce 2008, který byl utlumen v dalším roce, kdy na státy dopadla ekonomická krize. 

Významný vliv pak hraje cena za barel ropy, která se na exportu podílí. Ceny ropy v roce 

2008 vystoupily až na své historické maximum, kdy se za barel platilo více než 140 

dolarů. Naopak v dalším roce došlo k přesycení trhu a cena ropy klesla pod 50 dolarů za 

barel. V dalších letech se výtěžek z vývozu nerostného bohatství stabilizoval. Zajímavé 

bude sledovat data z let 2015 a 2016, jelikož se cena ropy dostala opět pod hladinu 50 

dolarů (Kurzy 2016). Kapacita ropy proudící ropovody z Ázerbájdžánu dosáhla své 

kapacity a její množství se v posledních letech příliš nemění. 
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Graf č. 6: Vývoz a dovoz Ázerbájdžánu od roku 2003 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/ 

Z grafu č. 7 je patrná absolutní orientace Ázerbájdžánu na vývoz ropy. V roce 

2004 tvořila ostatní odvětví necelých 20 %, zatímco o 10 let to je pouhých 8 %. Ropovody 

proudí zejména surová ropa. Vývoz ostatních položek je ve srovnání s ropou 

zanedbatelný 

Graf č. 7: Vývozní odvětví Ázerbájdžánu 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/ 
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z důvodů je fakt, že Rusko společně s Íránem disponují ropnými nalezišti. Přesto je až 

zarážející nízký obchod s Íránem, který za posledních 10 let ještě více klesl. Významným 

odběratelem ázerbájdžánské ropy je Itálie, vykupující přibližně 25 % z celkového 

vývozu. V roce 2004 bylo druhým největším odběratelem ropy Česko, které se podílelo 

na vývozu Ázerbájdžánu z 8 %, v současné době je to procent 5. Přestože jsme 

významným obchodním partnerem pro Ázerbájdžán, netvoří import z Ázerbájdžánu pro 

Česko ani procentní podíl. V posledních letech se zvyšuje význam obchodu s Indonésií 

a Izraelem. 

Graf č. 8: Orientace zahraničního vývozu Ázerbájdžánu v letech 2004, 2009 a 2014 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/ 

5.3.1 Zahraniční obchod Ázerbájdžánu s ostatními státy Jižního Kavkazu 

Už několikrát bylo zmíněno, že Ázerbájdžán s Arménií neobchoduje, naopak ekonomická 

provázanost s Gruzií se významně prohlubuje. Díky vystavění ropovodu Baku-Tbilisi-

Ceyhan se z Ázerbájdžánu a Gruzie stali obchodní partneři, jejichž spolupráce neustále 

roste i díky zvyšující se orientaci Ázerbájdžánu na Evropu. Gruzie z Ázerbájdžánu 

odebírá upravenou ropu (38 %) a zemní plyn podílející se na obchodu z necelé poloviny. 

Další exportní komodity do Gruzie jsou, podobně jako celý exportní trh Ázerbájdžánu, 

bezvýznamné. Proto se na třetím místě na exportu podílejí průmyslové stroje z necelých 

3 %, další dvouprocentní podíl mají potraviny. Vývoz do Gruzie je za posledních 10 let 

4x vyšší. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2009 2014 2004 2009 2014

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í z

as
to

u
p

e
n

í

Rok

Směřování zahraničního obchodu Ázerbájdžánu

Turecko

USA

Evropa

Gruzie

Ostatní

Írán

Rusko



Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států 42 

5.3.2 Shrnutí ázerbájdžánského zahraničního obchodu 

Export Ázerbájdžánu je výhradně postaven na vývozu ropu, kterou vykupují především 

státy Evropské unie v čele s Itálií. I Česká republika hraje významnou roli pro 

ázerbájdžánský export. Od roku 2008 se množství ropy stabilizovalo a výdělek státu se 

tak odráží od cen ropy na světovém trhu. Ty jsou poslední 2 roky velmi nízké a dosahují 

svého úplného minima. V oblasti dochází k užšímu propojení s Tureckem, naopak 

obchodní styky s Íránem za poslední roky zcela ustaly.  

 Z jihokavkazských zemí obchoduje Ázerbájdžán pouze s Gruzií, jejichž vzájemný 

zahraniční obchod je na kontinuálním vzestupu, čemuž napomáhá strategické postavení 

Gruzie, přes něhož putuje ropa do Středozemního moře. 

5.4 Zahraniční obchod Gruzie 

Saldo zahraniční obchodu Gruzie je záporné a nůžky mezi exportem a importem se 

neustále rozevírají. Kupředu se neposunul hlavně export, který se poslední 4 roky drží na 

stejné hladině.  

Graf č. 9: Vývoz a dovoz Gruzie od roku 2003 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/geo/ 
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(Bochoroshvili 2015). Vývoz automobilů zaznamenal až do roku strmý růst. Nutno 

podotknout, že se jedná o opotřebené automobily dovezené z Evropy a Ruska. Ty jsou 

dále rozvážené po celém Jižním Kavkaze. Největší autobazar můžeme nalézt 

v gruzínském městě Rustavi. Mezi další komodity spadá těžba kovů a zpracování dalších 

nerostných produktů. Na vývozu se v posledních letech podílí stále více potraviny. Teplé 

přímořské klima v části Gruzie umožňuje pěstování tropických plodů a citrusů. Ve světě 

se také stalo známé gruzínské víno. Vinaři se od uzavření hranic s Ruskem začali 

orientovat z kvantity na kvalitu, se kterou chtějí prorazit na evropském trhu. Významnou 

roli pro Gruzii bude mít uplatnění asociační dohody umožňující přístup na volný evropský 

trh, kdy Gruzie nebude muset platit clo.  

Graf č. 10: Vývozní odvětví Gruzie 

 

Graf č. 11: Orientace zahraničního vývozu Gruzie v letech 2004, 2009 a 2014 

 

Zdroj: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/geo/ 
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Do posledním grafu č. 11 jsou poprvé zaneseny údaje obou sousedních zemí 

Jižního Kavkazu. Především v exportu Gruzie do Ázerbájdžánu dochází k neustálému 

růstu. Vývoz Gruzie se zvyšuje i do Arménie, přesto jsou obě hodnoty stále na nízké 

úrovni a mnohem větší vliv mají jiné mocnosti. Tou ovšem není Rusko, jehož už tak nízký 

podíl neustále klesá. Také s Íránem Gruzie nikdy nenavázala významnější ekonomické 

styky. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že podíl zahraničního obchodu evropských 

zemí klesá, jsou tyto státy klíčovými partnery pro Gruzii, jejichž vzájemné obchodní 

vazby by se měly vzhledem k uzavření asociační dohody s EU v budoucích letech 

neustále prohlubovat.  

5.4.1 Zahraniční obchod Gruzie s ostatními státy Jižního Kavkazu 

Stejně jako u Arménie i u Ázerbájdžánu tvoří vývoz automobilů celou polovinu 

zahraniční obchodu. V případě Ázerbájdžánu je export doplněn o surové železo (13 %), 

balené léky (4,6 %) a živočišné výrobky v čele s hovězím masem (4,9 %). Růst a pokles 

zahraničního obchodu se svými sousedy v posledních letech závisí hlavně na 

automobilech. Přesto vzrostl za deset let export z Gruzie do Ázerbájdžánu 20x a do 

Arménie 5x. Do Arménie se v poslední době vyváží hlavně chemikálie (12 %). Mezi nimi 

to jsou především dusíkatá hnojiva. Dále mají vysoký podíl potraviny, ačkoliv vývoz 

pšenice byl nahrazen Ruskem. Ostatní komodity jsou zastoupeny rovnoměrně. 

5.4.2 Shrnutí gruzínského zahraniční obchodu 

Zahraniční obchod Gruzie je výhradně orientovaný na evropské státy, ačkoliv se to 

nemusí na první pohled ve srovnání grafu č. 11 s grafem č. 8 zdát. Důležité však je, že 

Gruzie na rozdíl od Ázerbájdžánu nemá možnost vyvážet ropu, kterou vykupují evropské 

státy. Při bližším srovnání je obzvlášť role Ruska v importu nižší na straně Gruzie. Její 

spolupráce s Evropskou unií by měla být v následujících letech i nadále prohlubována. 

 Gruzie je jediným státem udržujícím obchodní styky s oběma zbylými státy 

Jižního Kavkazu. Hlavní exportní komoditou jsou automobily, tvořící polovinu celého 

exportu sousedním jihokavkazským zemím. Nejedná se však o nové automobily, ale 

o ojeté vozy, které byly do Gruzie dovezeny. Dalšími vývozními artikly jsou chemikálie, 

potraviny nebo živočišné produkty. Povzbudivým faktem je neustále rostoucí vývoz do 

Arménie i Ázerbájdžánu, který byl přibrzděn až v posledních dvou letech. Přesto došlo 

k exponenciálnímu nárůstu ve srovnání s rokem 2004. 



Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států 45 

5.5 Vzájemná dopravní provázanost 

 Infrastruktura států Jižního Kavkazu je zatím na slabé úrovni. Z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, že silnice neodpovídají mezinárodním požadavkům. Časté díry na 

silnicích jsou tím nejmenším problémem. Mizivé kontrolování rychlosti, příkazů jízdy 

nebo zákazu předjíždění dělá z jihokavkazských silnic nebezpečné místo. Dokonce 

i hlavní tahy bývají mnohdy zastaveny kvůli potulujícímu se stádu krav. Gruzie je 

s Arménií propojena třemi hlavními tahy, jejichž kvalita je však srovnatelná s kvalitou 

českých okresních silnic. Hranice Gruzie s Ázerbájdžánem protínají celkem tři 

vybudované silnice. Tou nejfrekventovanější je spojení Baku s Tbilisi. Ázerbájdžán na 

tomto tahu vybudoval dálnici, jejíž kvalitu bohužel nemohu posoudit. Už tak slabou 

dopravní provázanost podtrhává uzavřenost hranic Arménie s Ázerbájdžánem. 

 Slabé je i železniční spojení a nerozvinutá železniční síť, která jsou zpracována 

v mapě č. 2. Vlak spojující Tbilisi s Jerevanem a Baku jezdí pouze jednou za den. 

V zimních měsících je to ještě méně. Například délka vlaku jezdícího z Tbilisi do 

Jerevanu má pouze 3 vagóny a celní prohlídka na hranicích je mnohem pečlivější než na 

silnicích (viz. Příloha). Zlepšení by mělo nastat s vybudováním železnice spojující Baku 

s tureckým městem Kars. Plánovaná výstavba povede z gruzínského města Akhaltsikhe. 

Mapa č. 2: Železniční infrastruktura států Jižního Kavkazu 

 

Vlastní zpracování 
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Kapitola 6 

6. Hodnocení politických kontaktů 

Odrazem lepších politických a ekonomických vztahů jsou i vzájemné schůzky, kterých 

se účastní významní představitelé obou zemí. S rostoucí intenzitou a podpisem nejen 

obchodních smluv roste vzájemná propojenost, proto je dohledána a shrnuta intenzita 

mezinárodních setkání mezi čelními představiteli jednotlivých států. 

6.1 Politické návštěvy mezi Arménií a Ázerbájdžánem 

Jak už bylo několikrát zmíněno, Arménie je s Ázerbájdžánem ve válečném vztahu. 

Konflikt o sporná území započal už v roce 1918. Utichl až roku 1920 s příchodem rudé 

armády. Následujících 70 let žili Arméni a Azeři pospolu. Docházelo mezi nimi ke 

sňatkům a až na drobné výjimky nebyly žádné projevy nenávisti. Ještě na počátku 

konfliktu tvrdili obyvatelé smíšených měst a vesnic, že je nově hrozící konflikt nemůže 

rozeštvat, nicméně už o několik měsíců později na sebe pořádali vzájemné pogromy 

a násilí eskalovalo až k vzájemné nevraživosti (de Waal 2012). Konflikt se rozhořel až 

v otevřenou válku, ve které měla navrch arménská vojska. Příměří podepsané v roce 1994 

už nedokázalo napravit přerušené obchodní vztahy, veřejné mínění ani ekonomickou 

situací obou válčících států. Příměří zprostředkované 

Ruskem ovšem neznamenalo ukončení vzájemných 

střetů a konflikt pouze zamrzl. Dodnes nedošlo k jeho 

urovnání a každým rokem se můžeme dočíst o dílčích 

konfliktech na bojové linii. Zásadní rozkol panuje 

v požadavcích obou zemí vznášejících nárok na 

sporné území. Na obrázku je vidět titulní stranu 

brožury umístěné na úvodní straně webu ministerstva 

zahraničí Ázerbájdžánu. Tato propaganda vede k další 

eskalaci vzájemné nenávisti. 

Obr. č. 1: Propagandistická publikace na webu ministerstva zahraničí Ázerbájdžánu 

Zdroj: http://www.mfa.gov.az/files/file/Armenian_aggression_updated.pdf  
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 Nejsou to pouze oficiální stránky ministerstva zahraničí Ázerbájdžánu. Arménie 

na svých vládních stránkách shrnuje vzájemné vztahy ve čtyřech krátkých odstavcích. 

V nich je možné se dočíst o tom, jak Arménie brání občany Náhorního Karabachu před 

etnickou čistkou, kterou zahájil Ázerbájdžán. Dále zdůrazňují, že zde žijící lidé mají 

právo na sebeurčení. Na vládních stránkách je pak zdůrazněno, že Ázerbájdžán odmítá 

jakékoliv snahy o navázání vzájemných vztahů. Také argumentují návrhem Minské 

skupiny OBSE z roku 2007, kdy byl v Madridu vznesen názor na vlastní sebeurčení 

obyvatel Náhorního Karabachu (Ministry of Foreign Affairs Armenia 2015). 

 Poslední věrohodné oficiální sčítání obyvatel Karabachu proběhlo v roce 1979 

a žilo zde 123 000 Arménů a 37 000 Azerů. Odhady z roku 2000 předpokládaly 60 000 

Arménů. Konflikt si vyžádal zhruba 20 000 lidských obětí. Válka zapříčinila na zdejší 

oblast vysokou míru migrace. Stupňující se násilí vedlo k odchodu 350 000 Arménů 

z Ázerbájdžánu. Ozbrojené střety si na druhé straně vyžádali ještě více uprchlíků. 

Odhaduje se, že před násilím a válkou uprchlo z Arménie, pohraničí a především 

Náhorního Karabachu až 750 000 Azerů (de Waal 2012).  

 Ačkoliv se oba znepřátelené státy několikrát přiblížily k podepsání mírové 

dohody, k úplnému uzavření nikdy nedošlo. Možné ústupky prezidenta Levona Ter-

Petrosjana dokonce vedly k jeho odstoupení (Kopeček 2012). Také Hejdar Älijev projevil 

se vstupem do nového tisíciletí vůli po ukončení celého konfliktu. Bohužel i z těchto 

jednání nakonec sešlo (de Waal 2012). Cílené vládní propagandy v podstatě znemožnily 

státním politikům uskutečnit jakékoliv ústupky vůči druhé straně. K veškeré vzájemné 

interakci mezi oběma stranami dochází za účasti třetího prostředníka. Tím je nejčastěji 

Minská skupina OBSE založená roku 1992. Minská skupina byla vytvořena za účelem 

urovnání konfliktu o Náhorní Karabach. Spolupředsedající země Francie, Rusko a USA 

apelovaly na znepřátelené země, aby urychlily mírová jednání (Ministerstvo zahraničních 

věcí 2012). 

 Minská skupina OSCE zprostředkovala roku 2001 dvě prezidentské schůzky 

Älijeva a Kočarjana v Paříží (de Waal 2012). Následovali tzv. Pražské procesy, v jejichž 

rámci se uspořádaly nové intenzivnější schůzky. Postupně se sešli vysocí představitelé 

a zástupci vlády, poté ministři zahraničí. Jednání kulminovala 15. května 2005, kdy se 

sešli prezidenti Ilham Älijevv a Robert Kočarjan ve Varšavě. Na schůzkách se společně 

domluvili na postupném navrácení okupovaného území Ázerbájdžánu. Jednalo se 
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o regiony ležící vně Náhorní Karabach. Přesto jednání nedosáhlo žádného výrazného 

pokroku a ke stažení jednotek nedošlo. Od roku 2006 se jednání přesunula do Madridu. 

Madridské zásady představující nové návrhy k urovnání vztahů byly představeny na 

summitu G8 v Itálii. V prohlášení zaznělo 6 základních principů (OSCE 2009): 

 Navrácení území obklopující Náhorní Karabach do rukou Ázerbájdžánu 

 Prozatímní status pro Náhorní Karabach poskytující záruku bezpečnosti 

a samosprávy 

 Vytvoření koridoru spojujícího Náhorní Karabach s Arménií 

 Právo všech vysídlených osob na návrat do svého bývalého místa bydliště 

 Konečné určení právního statusu Náhorního Karabachu podle vůle jeho obyvatel 

 Mezinárodní bezpečnostní záruky zahrnující mírovou operaci 

Schválení těchto principů podle spolupředsedajících zemí Minské skupiny povede 

k urovnání vztahů nejrychlejší cestou. V následující tabulce je shrnuta intenzita 

zahraničních schůzek od vynesení těchto principů ze summitu v italském městě L'Aquila 

z 10. července 2009. 

Tabulka č. 1: Seznam trilaterálních jednání mezi Arménií a Ázerbájdžánem 

17. 7. 2009 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Moskvě   

22. 10. 2009 Setkání premiérů Arménie a Ázerbájdžánu v Moskvě   

19. 11. 2009 Prezident Älijev obvinil Arménii ze snahy prodlužovat jednání   

22. 11. 2009 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Mnichově   

21. 1. 2010 Oba prezidenti se na setkání v Soči shodli na bodech Madridských zásad    

12. 3. 2010 Bývalý miliardář Berezovskij nařkl Rusko, že nechce urovnat konflikt   

17. 6. 2010 Obama v dopisu vyzývá Älijeva k rychlému řečení celého konfliktu   

17. 6. 2010 Vůdce Náhorního Karabachu je skeptický k jednání obou stran   

17. 6. 2010 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Petrohradě   

23. 6. 2010 Írán pohrozil USA v případě vstupu mírových jednotek do Karabachu   

7. 10. 2010 Arménský ministr obvinil Ázerbájdžán ze zabití uvězněného Arména   

27. 10. 2010 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v ruské Astrachani   

19. 10. 2010 Sarkisjan bojkotuje summit NATO kvůli vyjádření ohledně Karabachu   

10. 12. 2010 Arménie hrozí uznáním Karabachu v případě použití síly Ázerbájdžánu   

5. 3. 2011 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Soči   

24. 6. 2011 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Kazani   

24. 10. 2011 Jednání prezidenta Arménie s Medvěděvem o Náhorním Karabachu   

23. 1. 2012 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Soči   

19. 7. 2012 Gruzie odmítá uznat výsledky voleb v Náhorním Karabachu   

14. 8. 2012 Ukrajina odmítá nařčení Ázerbájdžánu o dodávce raket do Arménie   
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13. 9. 2012 Evropský parlament kritizuje Ázerbájdžán za propuštění vraha Arména   

6. 10. 2012 Sarkisjan obviňuje Ázerbájdžán z přípravy na obnovení konfliktu   

7. 10. 2012 Setkání ministrů zahraničí ve Francii   

28. 1. 2013 Setkání ministrů zahraničí v Paříži   

10. 2. 2013 V Ázerbájdžánu pálí knihy autora, který vyjádřil sympatie k Arménii   

14. 5. 2013 Ázerbájdžán pořádá válečné cvičení poblíž Náhorního Karabachu   

19. 11. 2013 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu ve Vídni   

4. 12. 2013 Setkání ministrů zahraničí v Kyjevě   

10. 12. 2013 Baku po Arménii požaduje 300 miliard $ za kompenzaci kvůli válce   

25. 3. 2014 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu na summitu v Haagu   

4. 8. 2014 Premiér Gruzie vyjádřil znepokojení kvůli napětí mezi svými sousedy   

10. 8. 2014 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Soči   

24. 9. 2014 Sarkisjan kritizuje Ázerbájdžán kvůli bránění mírových dohod   

27. 10. 2014 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Paříži   

28. 10. 2014 Arménský ministr zahraničí chválí výsledky jednání z Paříže   

2. 2. 2015 Ázerbájdžán pořádá válečné cvičení poblíž arménských hranic   

25. 4. 2015 Jednání prezidenta Älijeva a Hollanda o Náhorním Karabachu   

26. 9. 2015 Prezident Arménie obvinil Ázerbájdžán z porušování příměří   

19. 12. 2015 Setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu v Bernu   

3. 4. 2016 Prezident Sarkisjan informuje o počtu obětí v obnoveném konfliktu   

3. 4. 2016 Premiér Gruzie vyjadřuje znepokojení nad konfliktem v Karabachu   

4. 4. 2016 Ministryně obrany Gruzie volá sousedním protějškům kvůli konfliktu   

6. 4. 2016 Íránský prezident nabízí oběma zemím zprostředkování jednání   

7. 4. 2016 Premiér Medvěděv oznamuje připravenost Ruska pomoci při jednání   

  schůzka představitelů státu 

  pozitivní události mezi státy 

  negativní události mezi státy 

  třetí strana zabývající se konfliktem 

X schůzka představitelů státu 

X ostatní události 

 

 Mezi Arménií a Ázerbájdžánem došlo k mnoha schůzkám, které zprostředkovaly 

spolupředsedající země Minské skupiny OBSE. Nejvíc schůzek se odehrálo na území 

Ruska. Za posledních 7 let se sešli prezidenti obou států celkem 11x, přesto nedošlo 

k žádným posunům v jednání. Zdá se, že konflikt se pohybuje v jakési sinusoidě. Občas 

se lze dočíst o posilování vztahů a vzájemné náklonnosti k jednání, ale ještě více 

vyjádření do médií probíhá v negativním směru, kdy se obě strany navzájem obviňují 

nebo si vyhrožují. K urovnání vztahů nedochází ani se zásahem třetích stran snažících se 



Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států 50 

o urovnání konfliktu. Přestože mnoho státníků nabízí pomoc s jednáním, je možné se 

dočíst hlasů otevřeně kritizujících některou ze znepřátelených stran nebo prostředníka 

uskutečňujícího schůzky. Jedním takovým byl i bývalý ruský oligarcha Boris 

Berezovskij, jenž kritizoval postup Ruska k nastolení míru. Sílící nepokoje lze vidět 

okolo Íránu a Spojených států, jelikož Írán vyjádřil silný nesouhlas s případným 

dosazením amerických mírových jednotek, kdyby došlo k podepsání dohody. Na druhé 

straně to byl právě íránský prezident, který v dubnu 2016 nabídl pomoc 

s prostředkováním mírových schůzek mezi oběma státy. V mapě č. 3 je vyznačena 

přibližná linie okupovaného území. 

Mapa č. 3: Linie konfliktu o Náhorní Karabach 

Vlastní zpracování 

Postoj Gruzie je vůči celé situaci neutrální, ačkoliv je možné se dočíst o volání 

gruzínských politiků po ukončení konfliktu. To sílí především v posledních letech. Gruzie 

se pouze jednou výrazněji vyhradila proti výsledku prezidentských voleb v Náhorním 

Karabachu, čímž oficiálně podpořila Ázerbájdžán. V současné době je situace opět 

napjatá a probíhající válečný konflikt z dubna 2016 staví oba státy do pozice, kdy nebude 

v blízké budoucnosti lehké dosáhnout jakékoliv dohody. To také znesnadňuje velmi 

nenávistná společnost obou států, proto nemůže být překvapením, že se lze dočíst o pálení 
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knih autora vyjadřujícího sympatie k druhému národu nebo o protestech, jelikož obyčejní 

lidé vesměs odmítají jakékoliv ústupky nutné k urovnání konfliktu. 

6.2 Politické návštěvy mezi Arménií a Gruzií 

Dohledání politických návštěv po roce 2011 je velmi problematické. Nepodařilo se najít 

žádný aktuální oficiální seznam, kde by byly schůzky vypsány. Na gruzínské ambasádě 

přestali informace aktualizovat už v roce 2006. Nicméně klíčem není pouhé vypsání 

návštěv, ale i výsledků schůzek, proto jsem se snažil dohledat a vypsat do tabulky 

i schůzky z posledních let, jež jsem dohledat ve sdělovacích médiích obou států. Zcela 

určitě se mi nepodařilo dohledat všechny schůzky po roce 2011, ale o to zajímavější 

prohlášení politiků a reportérů jsem našel. 

 Graf č. 12 je vypracovaný podle dat z webu ministerstva zahraničí Gruzie. Na 

grafu je možné pozorovat, že ke schůzkám docházelo v poměrně pravidelných 

intervalech, je tomu tak především u prezidentů obou států. Z celkových 42 setkání je 

místo pořádání rozděleno přesně na polovinu mezi oba státy. Gruzie má s Arménií 

podepsaných přibližně 80 mezinárodních smluv a hlavním dokumentem je smlouva 

z roku 2001 stvrzující přátelství, spolupráci a vzájemnou bezpečnost mezi oběma státy. 

Dále existuje několik základních dohod vytvářejících lepší podmínky pro obchod 

například zamezením dvojího zdanění (Ministry of Foreign Affairs Armenia 2012). 

Graf č. 12: Intenzita zahraničních setkání politiků Arménie a Gruzie od roku 2004 

 

Vlastní zpracování 

 Arménie je závislá na podpoře Ruska, to ovšem nemá přímé hranice s Arménií 

a veškeré transporty a dodávky musí vést přes území Gruzie, s čímž ovšem nastávají 
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komplikace kvůli chladným vztahům mezi Ruskem a Ukrajinou. V roce 2011 gruzínský 

parlament anuloval pětiletou smlouvu na transport ruského vojenského materiálu do 

Arménie přes Gruzii. Nicméně v roce 2016 se bývalý fotbalista a současný ministry 

energetiky Gruzie Kacha Kaladze obratně pohyboval na vyjednávání s ruským 

Gazpromem, který chce transportovat plyn do Arménie a mimo jiné zásobovat i Gruzii. 

Na toto vyjednávání zareagoval i ázerbájdžánský SOCAR (viz. kapitola 6.3). V prosinci 

2015 se na schůze v Arménii dohodly Arménie, Gruzie, Írán a Rusko na budování 

elektrické přenosové soustavě mezi těmito státy. 

 Gruzie svým strategickým postavením tvoří významného prostředníka pro 

Arménii, která kvůli blokádě hranic ze strany Turecka i Ázerbájdžánu má možnost 

vycestovat pouze přes Gruzii nebo Írán, s kterým má krátké hranice na jihu země. Přesto 

jsou vzájemné vztahy spíš vlažné. O tom svědčí i vyjádření arménského ministra 

zahraničí Nalbandiana, který označil vzájemné vztahy za bezproblémové. Ještě ostřeji se 

ve svém článku vyjadřuje Zaza Jgarkava (2016). Ten označuje počínání politiků a jejich 

poslední setkání z března 2016 za tragikomické. Kritizuje špatnou úroveň překladu, 

nízkou mediální pozornost a fakt, že politikové ani po skončení jednání nebyli schopni 

zodpovědět, jaké byly body jejich jednání. Dále se pozastavuje nad arménským 

ambasadorem působícím od června 2014 v Tbilisi. Tím je legendární arménský vzpěrač 

a vítěz olympiády z roku 1980 Yurik Vardanyan. Vardanyan zastával od roku 2013 post 

ministra sportu a mládeže. Podle autora článku by měl být vyslancem země 

reprezentativní a především v oboru vystudovaný profesionál, kterým Vardanyan není. 

Jsou to i tyto zdánlivé maličkosti, které nabourávají vzájemné vztahy mezi sousedními 

státy. Také lidé, s kterými jsem v Arménii a Gruzii mluvil, se shodli na tom, že ze strany 

politiků to jsou pouhá slova, ale reálný posun po vzájemných schůzkách se nikdy 

nedostavil. 

6.3 Politické návštěvy mezi Ázerbájdžánem a Gruzií 

Nejlepší vztahy mezi sebou zcela jistě udržují Ázerbájdžán s Gruzií. Na gruzínské 

ambasádě se lze dočíst o vzájemné spolupráci a zmínce, že existuje více než 100 

smluvních dohod mezi oběma státy. Obě Jihokavkazské země spojuje mnoho 

nadnárodních organizací. Jednou z nich je i GUAM, spojení mezi čtyřmi státy bývalého 

Sovětského svazu, jejichž cílem je posílení bezpečnosti, evropské integrace 

a demokratických hodnot, což se u Ázerbájdžánu poněkud míjí účinkem. Státy se rovněž 
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snaží udržovat alespoň neutrální vztahy s Ruskem, kdy mnohokrát zdůraznily, že se 

nejedná o protiváhu Společenství nezávislých států, z kterého mimo jiné Gruzie 

vystoupila. Oba státy nadále prohlubují své vazby i pomocí Turecka, s kterým díky 

transportu ropy sdílí podobné strategické cíle. Mezi nimi dochází k pravidelným 

trilaterálním schůzkám a vzniku nových projektů, které prohlubují vzájemnou spolupráci. 

I tady byl vypracován seznam zahraničních schůzek mezi nejvlivnějšími státními 

představiteli. Politické návštěvy zaznamenávám od gruzínské „Revoluce růží“, kdy se do 

čela státu postavil Michail Saakašvili. 

Graf č. 13: Intenzita zahraničních setkání politiků Ázerbájdžánu a Gruzie od 2004 

 

Vlastní zpracování 

 Z grafu č. 13 je patrná dlouhodobě silná provázanost mezi oběma státy. V každém 

roce došlo alespoň ke třem významným schůzkám. S výjimkou roku 2006 a 2011 se 

setkávali prezidenti obou zemí. V posledních letech se zvýšil podíl ministrů a ministryň. 

Jedná se především o ministry zahraničí, ale i vnitra a bezpečnosti. Ti často jednají 

o posílení bezpečnosti v regiony, ochraně ropovodu a také o vzájemné spolupráci. 

Významným společníkem se stalo Turecko. 19. srpna 2014 se sešli všichni tři ministři 

obrany v ázerbájdžánském Nachičevanu a zavázali se k pravidelným návštěvám každých 

6 měsíců. Společně s Tureckem se v červnu roku 2012 dohodli na vzájemné spolupráci 

při transportním projektu a od té doby se Turecko účastnilo devíti trilaterálních setkání. 

Došlo k podpisu několika významných smluv týkajících se ochrany ropovodu, obchodní 

provázanosti, bezpečnostní spolupráce, ale i slavnostnímu zahájení budování plynovodu 

vedoucího z Ázerbájdžánu přes Gruzii a Turecko až do Evropy. V neposlední řadě se 

dohodli na vybudování železnice mezi gruzínským městem Achalciche do tureckého 

města Kars, čímž by se propojil Ázerbájdžán s Tureckem. 
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Desítky podepsaných smluv stvrzují, že se nejedná o pouhá diplomatická slova. 

Vojenské cvičení ze září 2012 všech tří zmíněných států pak ještě dokládá úzkou 

mezinárodní propojenost. V březnu 2016 se psalo o vyjednávání ministra energetiky 

Gruzie s ruskou firmou Gazprom, která chce vézt plynovod přes Gruzii do Arménie. 

V jednání dále bylo případné podepsání dodávek plynu i do Gruzie. Na to okamžitě 

zareagovala ázerbájdžánská energetická státní společnost, která s Gruzií během několika 

dní podepsala lukrativní nabídku na dodávku plynu, čímž se Ázerbájdžán stal výhradním 

dodavatelem plynu do Gruzie.  

Protože se státních návštěv v posledních letech uskutečnilo opravdu mnoho, 

nachází se jejich vypracovaná tabulka v příloze. Z 68 návštěv jich prezidenti uskutečnili 

23. Zmínili se mimo jiné o plánované kandidatuře na pořádání společného mistrovství 

Evropy ve fotbale pro rok 2020. Z toho nakonec sešlo, jelikož se Ázerbájdžán ucházel 

o pořádání letních olympijských her v roce 2020. Ačkoliv z plánovaného pořádání 

nakonec sešlo, jedná se o dobrý impuls do dalších let. Obě země jsou ochotné budovat 

společné projekty a dohromady s Tureckem budují silné vazby, které mohou být všem 

prospěšné.  

 V seznamu návštěv je mnoha jmen gruzínských ministrů, ministryň i premiérů. 

Jejich jména jsou do tabulky záměrně vypsána a z tabulky je patrná stála obměna politiků. 

Na straně Ázerbájdžánu k takovým změnám v žádném případě nedochází. Ministrem 

zahraničí je už 12 let Elmar Mammadyrov, premiérem je Artur Rasizade, který 

s přestávkou tří měsíců strávil ve funkci téměř 20 let. Nakonec prezident Ilham Alijev je 

ve funkci necelých 13 let. Všechna tato čísla nápadně připomínají doby, kdy v čele 

Sovětského svazu stála „Brežněvova garnitura“ a politici zastávali své posty desítky let. 

Právě Elmar Mammadyarov se před několika týdny vyjádřil k návštěvě ministra zahraničí 

z Gruzie se slovy: „Ázerbájdžán vysoce oceňuje spolupráci s Gruzií v rámci projektu 

Baku-Tbilisi-Kars, jehož realizace bude rozšiřovat naši spoluprací v odvětví dopravy.“ 

(Agenda 2016). 
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Kapitola 7 

7. Shrnutí poznatků 

Všechny tři státy mají mezi sebou zcela odlišné vztahy. Bohužel zde není tolik impulsů, 

které by dokázaly podnítit všechny tři státy k vzájemné spolupráci. Jak předpokládá 

Angell (2007) vzájemná ekonomická provázanost a přínos nadnárodních institucí spolu 

s demokratickým myšlením povede k odstranění válečných konfliktů. Při podrobnější 

analýze se navázání vzájemných vztahů mezi všemi státy jeví jako nepravděpodobné. 

 Jako první je popsána interakce mezi Ázerbájdžánem a Gruzií. S rozpadem 

Sovětského svazu došlo v obou státech k boji o moc a postupné konsolidaci. S upevněním 

moci politických představitelů si všechny státy začaly určovat svou zahraniční politiku. 

V samém počátku spojovalo oba národy Společenství nezávislých států, z kterého však 

Gruzie vystoupila (Kopeček 2012). Oba státy se aktivně podílejí na zahraničních misích 

NATO, do kterého chce Gruzie vstoupit, což vede k jejich odklonu od vlivu Ruska. Také 

EU může být pojítkem pro obě země, jelikož požadované reformy mohou umožnit lepší 

zahraniční obchod. Oba státy se podílely na vzniku organizace GUAM mající pouze 

4 členy bývalého Sovětského svazu. Pro vzájemnou spolupráci je klíčová geografická 

poloha. Ázerbájdžán vede přes Gruzii ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, který byl dokončen 

v roce 2005 a stal se hlavním důvodem vzájemné spolupráce (Cason 2015). Za poslední 

roky došlo k zintenzivnění podpisu nových smluv na trilaterálních jednání s Tureckem 

(viz. Příloha č. 2). Právě Turecko se stalo klíčovým partnerem obou států. Dalším 

z faktorů je zahraniční obchod, který je mezi státy na vzestupu. Nejvýznamnější je 

dodávka ropy a plynu z Ázerbájdžánu naopak druhým směrem proudí ojeté automobily 

dopravené do Gruzie z celého světa. Export obou zemí se za poslední roky 

zněkolikanásobil (OEC 2016).  

 Při detailnějším prozkoumání vztahů Arménie s Gruzií se výsledky nejeví tak 

pozitivně. Export do sousední země tvoří jen nepatrnou část celkového zahraničního 

obchodu (OEC 2016). Také zahraniční schůzky si drží konstantní počet a jejich výsledky 

jsou kritizovány (Jgarkava 2016). Nízký počet obyvatel znamená menší zájem 
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nadnárodních společností. V obou zemích působí například Coca-Cola nebo Carrefour. 

Celkové vazby mezi oběma státy jsou slabé, což odráží jejich odlišnou orientaci na 

geopolitické aktéry. Arménie je poměrně závislá na Rusku, přestože se podílí na misích 

NATO a také spolupracuje s Evropskou unií. Právě s těmito nadnárodními institucemi se 

rozhodla úzce spolupracovat Gruzie. Oba národy spolu téměř před sto lety válčily o území 

Lori na severu Arménie, konflikt ustal s příchodem ruských vojsk (Pipes 1954). 

 Podrobnější prozkoumání principů liberálně-idealistické tradice ve vztahu 

Arménie a Ázerbájdžánu je takřka nemožné. Oba státy spolu udržují válečný konflikt 

o Náhorní Karabach, který započal v roce 1988 (de Waal 2012). Statisíce uprchlíků 

a desetitisíce obětí vedou k zdánlivě nepřekonatelnému odporu mezi státy. Přestože se 

oba státy staly součástí OSN, SNS, Partnerství pro mír EU i NATO. Tyto instituce se 

rozhodly nevměšovat do konfliktu. Došlo tak pouze k prohlášením, ve kterých doufají 

v brzké urovnání vztahů. Záštitu nad celým vyjednáváním převzala Minská skupina 

ustanovená Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Minská skupina 

pravidelně pořádá trilaterální jednání mezi prezidenty, ale dosud nedošlo k výraznému 

úspěchu. Uzavřené hranice a nulové ekonomické vazby rozhodně nenapomáhají 

k urovnání celého konfliktu. 

 Při shrnutí všech vztahů je velmi nepravděpodobné, že by se v blízké době 

vzájemná spolupráce mezi všemi zeměmi mohla prohlubovat. Klíčové je urovnání 

válečného konfliktu a vyřešení otázky Náhorního Karabachu, ke kterému zaujala Gruzie 

neutrální stanovisko. Liberálně-idealistická tradice by se dala aplikovat u vztahu Gruzie 

s Ázerbájdžánem, kde v posledních letech dochází k zintenzivnění vztahů a posilování 

vazeb, které zcela určitě zamezí vzniku jakémukoliv vzájemnému ozbrojenému konfliktu. 

Arménie s Gruzií má spíše neutrální vztah, který ministr zahraničí Arménie shrnul jasně 

slovy „žádný problém“(Di Puppo 2016). Nakonec u konfliktu Arménie s Ázerbájdžánem 

se nedá tuto teorii aplikovat, ačkoliv je pravda, že veškeré předpoklady pro mír, které 

vyslovuje liberálně-idealistická tradice, zde takřka chybí. Státy nemají ekonomické 

vazby, také nejsou členy nadnárodních institucí, které by měly větší zájem o urovnání 

konfliktu.  

 Liberálně-idealistická tradice se jeví v mnoha ohledech jako správná a její 

principy opravdu vedou k větší bezpečnosti a míru. Důkazem může být i Evropská unie 

vycházející z mnoha základních pilířů této teorie. Jedním z předpokladů je, že jedinec 
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dokáže rozpoznat dobro od zla a sám se demokraticky rozhodne pro mír. Pokud tak 

neučiní, jedná se o špatně nastavenou instituci, která by měla být nahrazena 

(Plechanovová 2003).  Ze svého výzkumu mám pocit, že je to právě domácí populace, 

která znesnadňuje vyjednávání mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Veřejné mínění dospělo 

do takového stavu, že je takřka nemožné udělat z jakékoliv strany byť jen sebemenší 

ústupek, jelikož by to mohlo znamenat pád politiků. Podobně jako tomu bylo u prezidenta 

Levona Ter-Petrosjana (Kopeček 2012). Ještě v roce 2009 čerpalo 88 % obyvatel Gruzie 

hlavní informace z televize (CRRC 2009). Dá se předpokládat, že podobné to bylo 

i v okolních státech. Pomocí cílené propagandy Arménie i Ázerbájdžánu, byli obyvatelé 

pravidelně zásobováni zkreslenými informaci o tom, jak za vše může druhá strana a oni 

jsou pouze obětí celého konfliktu. Politikům tyto informace často nahrávaly v jejich 

kampani a tak je neustále rozšiřovali. I v dnešní době jsou na vládní weby umísťovány 

zkreslené zprávy (viz. Obr. č 1). Dá se říct, že státní média politikům napomohla 

v rozšíření vzájemné nevraživosti mezi obyvateli obou zemí, která jim teď znesnadňuje 

jednání. Můžeme tak říci, že se jedná o špatně nastavené instituce, které proti sobě staví 

oba národy. 

 Při spojení slov Jižní Kavkaz si většina lidí vybaví tyto tři státy. Je jen škoda, že 

se Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie nedokáží oprostit od konfliktů, které tuto oblast 

provázejí od samého vzniku v roce 1918. Místo vzájemné provázanosti, která by dokázala 

přilákat větší počet investorů z celého světa, mezi sebe naopak staví bariéru prohlubující 

ekonomické problémy. Místo vytvoření obdoby naší Visegrádské čtyřky spolu vedou 

spory oslabující celou oblast. Místo jednoho celku dochází k budování dvou os, které se 

navzájem protínají a do budoucna mohou přinést nové konflikty. Jednu osu tvoří Tehrán-

Jerevan-Moskva a tou druhou je Baku-Tbilisi-Ankara úzce spolupracující s NATO a EU. 
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Kapitola 8 

Závěr 

Cílem práce je rozbor mezinárodní politiky a vzájemných vztahů tří jihokavkazských 

států. Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie mezi sebou mají specifické postoje. Na tuto velice 

heterogenní oblast jsou aplikovány principy liberálně-idealistické tradice, které jsou 

zpracovány v úvodu práce. Pomocí této teorie byly stanoveny základní otázky výzkumu, 

na něž práce hledá odpovědi. 

 Jednou z otázek bylo: Do jaké míry dokáže vzájemná ekonomická spolupráce 

překonat historické křivdy mezi národy? Proto bylo nezbytné zpracovat historii, která 

napomáhala utvářet mentalitu národů. Arméni i Gruzíni si prošli nelehkými událostmi, 

kdy museli bojovat o holé přežití a udržení křesťanství. Azerové se dostali pod nadvládu 

velkých říší, které se později postaraly o násilné rozdělení tohoto etnika. Proto dnes více 

než 2/3 Azerů žije v Íránu (Kraus, Souleimanov 2015). Všechny tři státy vznikly až 

s rozpadem carského Ruska a okamžitě došlo k vzájemným konfliktům, které opět utichly 

s příchodem Rudé armády (Pipes 1954). Vzájemné nepokoje ovšem nebyly nijak 

vyřešeny a došlo pouze k jejich utlumení. Přestože byla oblast poměrně klidná, dávné 

křivdy si národy držely stále v paměti. Se slábnutím moci Sovětského svazu se dávné 

křivdy začaly drát na povrch, což nabourávalo utváření vzájemných vazeb. 

 Další část se se zabývá ustálením moci a politickým vývojem všech tří států. Byly 

vypsány všechny důležité události od vyhlášení nezávislostí v roce 1991. Jak bylo 

zmíněno v úvodu, každá země se vydala jiným politickým směrem a v této části práce je 

sepsáno proč tomu tak bylo. Kapitola představuje způsob, jakým probíhaly výměny 

čelních představitelů, jelikož základem liberálně-idealistické tradice je demokratické 

prostředí. 

 Dalším ze základních pilířů liberálního myšlení jsou nadnárodní instituce. Jejich 

vliv a zájmy jsou analyzovány v další kapitole. V regionu a především Gruzii se aktivně 

angažuje Evropská unie prosazující liberalizaci obchodu. Evropská unie se snaží 

pobídnout jihokavkazské státy k reformám, jejichž principy tvoří základy pro liberální 
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myšlení (Komínková 2016). Další významnou nadnárodní instituci tvoří Severoatlantická 

aliance, s kterou všechny státy spolupracují, a Gruzii už bylo přislíbeno její budoucí 

začlenění. NATO se ovšem distancovalo od řešení konfliktu o Náhorní Karabach, které 

ponechalo v rukou Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ta zřídila speciální 

Minskou skupinu, jejíž spolupředsedající státy Francie, Rusko a USA pravidelně pořádají 

trilaterální schůzky s prezidenty Arménie a Ázerbájdžánu. Žádné z desítek jednání 

nepřineslo úplné urovnání konfliktu. Protivahou pro EU a NATO je Rusko a Írán 

prosazující zcela odlišné principy. 

 V další kapitole je prostudován vzájemný obchod mezi státy Jižního Kavkazu, 

protože vzájemná ekonomická provázanost povede podle Normana Angella (2007) 

k trvalému míru. Při podrobné analýze lze konstatovat, že pouze spolupráce Gruzie 

s Ázerbájdžánem se pozvolna začíná i s přispěním Turecka prohlubovat. Díky 

vybudovanému ropovodu a nově budovaném plynovodu je jejich spolupráce důležitá pro 

dodávky ropy a zemního plynu do Evropy. Naopak Arménie má velmi slabý zahraniční 

obchod v regionu. S Ázerbájdžánem neudržuje žádné obchodní styky a obchod s Gruzií 

tvoří pouze pár procent celkového exportu a importu (OEC 2016). Špatná vzájemná 

provázanost, nestabilita a nízký počet obyvatel je pro příchod nadnárodních společností 

a investorů neperspektivní. 

 Další kapitola zahrnuje intenzitu mezinárodních schůzek a jejich výsledky. Zde 

jsou vypsaná všechna prezidentská setkání. Přestože se zcela určitě nepodařilo dohledat 

všechny politické schůzky, kapitola splnila základní cíl. Z vyjádření v médiích a podle 

intenzity schůzek lze odhadnout přínos těchto politických návštěv. Jak už bylo zmíněno 

setkání prezidentů Arménie a Ázerbájdžánu zatím k ničemu nevedou. V dubnu 2016 

dokonce došlo ke krátkodobému obnovení válečného konfliktu. To Arménie s Gruzií si 

dlouhodobě udržují standartní vztahy. Ačkoliv se navštěvují pravidelně a dbají na to, aby 

počet návštěv byl vyrovnaný, jedná se především o representativní činy, ale k podpisu 

významných smluv vedoucích k větší spolupráci nedochází. Opakem jsou jednání 

Ázerbájdžánu s Gruzií, kde se i za přispění Turecka dohodly na vybudování nového 

plynovodu, železnice a dalších projektech. Rovněž uvažovaly o pořádání společných 

sportovních událostí, což jen dokládá posilování vztahů.  

 V závěrečné kapitole jsou veškeré dosavadní poznatky diskutovány s literaturou. 

Došlo k analýze vzájemných vztahů, ekonomické provázanosti, vlivu nadnárodních 
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institucí a občanské připravenosti ke vzájemné spolupráci. Veškeré zkoumané oblasti 

měly za cíl zjistit, jak silně jsou v oblasti zastoupeny faktory, které liberálně-idealistická 

tradice považuje za klíčové k nastolení trvalému míru. Z výsledků lze usuzovat, že je 

tento region natolik heterogenní a promítá se zde tolik zájmů, že není příliš 

pravděpodobná úzká provázanost mezi těmito státy. Konflikt mezi Arménií 

a Ázerbájdžánem rozvrátil společnost natolik, že potrvá ještě mnoho let, než dojde 

k oslabení vzájemné nenávisti. Aby k tomu došlo, musí se v první řadě celý konflikt 

vyřešit. Jediné pozitivum lze najít v sílící spolupráci mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, 

jejichž prohlubování vztahů probíhá především z praktického hlediska, jelikož je Gruzie 

strategickým partnerem v transportu nerostného bohatství. Vztahy Arménie s Gruzií jsou 

poznamenány odlišnou orientací na světové velmoci a instituce. Arménie úzce 

spolupracuje s Ruskem, se kterým Gruzie ještě v roce 2008 svedla válečný konflikt. 

 Ekonomická provázanost dokázala překonat dřívější rozpory mezi Gruzií 

a Ázerbájdžánem. Naopak konflikt o Náhorní Karabach, který se mezi Arménií 

a Ázerbájdžánem táhnou už téměř sto let, nebude ještě několik generací schopné 

překonat. Ohromná vzájemná nesnášenlivost, propaganda a neexistující ekonomické 

vztahy mezi státy ještě více prohlubují celý konflikt. Principy liberálně-idealistické 

tradice jsou správné a opravdu napomáhají k udržení míru. Přesto přeceňují roli a přínos 

ekonomického chování schopného utlumit veškeré vojenské konflikty. Do konfliktů 

zasahují další faktory, které jsou velmi variabilní a společně dokáží potlačit ekonomické 

vazby a výhody z nich plynoucí. Nicméně i tak je liberálně-idealistická tradice postavena 

na správných pilířích a může být aplikovatelná v praxi. Z této práce by se v budoucnu 

mohlo vycházet, pro detailnější zkoumání působení nadnárodních institucí 

a geopolitických mocností, které už v minulosti řešily svůj boj prostřednictvím menších 

států, ať už to byl Vietnam, Afghánistán nebo Kuba.  
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kapitola 10 

Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled zahraničních schůzek mezi Arménií a Gruzií od roku 2004 

1/2004 Návštěva ministra zahraničí Oskaniana z Arménie   

3/2004 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

6/2004 Návštěva premiéra Margariana z Arménie   

7/2004 Návštěva ministra zahraničí Zurabishviliho z Gruzie   

10/2004 Návštěva ministra zahraničí Oskaniana z Arménie   

10/2004 Návštěva prezidenta Kočarjana z Arménie   

3/2005 Návštěva premiéra Noghaideliho z Gruzie   

4/2005 Návštěva prezidenta Kočarjana z Arménie   

6/2005 Návštěva premiéra Margariana z Arménie   

7/2005 Návštěva premiéra Margariana z Arménie   

8/2005 Návštěva premiéra Pacacii z Gruzie   

9/2005 Návštěva premiéra Noghaideliho z Gruzie   

10/2005 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

1/2006 Návštěva ministra zahraničí Bejuashviliho z Gruzie   

5/2006 Návštěva prezidenta Kočarjana z Arménie   

6/2006 Návštěva premiéra Margariana z Arménie   

7/2006 Návštěva ministra zahraničí Oskaniana z Arménie   

8/2006 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

3/2007 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

3/2007 Návštěva premiéra Noghaideliho z Gruzie   

7/2007 Návštěva ministra zahraničí Oskaniana z Arménie   

9/2007 Návštěva prezidenta Kočarjana z Arménie   

10/2007 Návštěva premiéra Noghaideliho z Gruzie   

4/2008 Návštěva premiéra Gurgenidzeho z Gruzie   

9/2008 Návštěva ministra zahraničí Nalbandiana z Arménie   

9/2008 Návštěva prezidenta Sarkisjana z Arménie   

10/2008 Návštěva premiéra Sarkissiana z Arménie   

1/2009 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

6/2009 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

6/2009 Návštěva ministra zahraničí Nalbandiana z Arménie   

9/2009 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

1/2010 Návštěva premiéra Gilauriho z Gruzie   

2/2010 Návštěva prezidenta Sarkisjana z Arménie   
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6/2010 Návštěva ministra zahraničí Nalbandiana z Arménie   

9/2010 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

1/2011 Návštěva prezidenta Saakašviliho z Gruzie   

2/2011 Návštěva premiéra Gilauriho z Gruzie   

4/2011 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

6/2011 Návštěva ministra zahraničí Nalbandiana z Arménie   

11/2011 Návštěva premiéra Sarkissiana z Arménie   

11/2011 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

11/2011 Návštěva prezidenta Sarkisjana z Arménie   

1/2013 Návštěva premiéra Ivanishviliho z Gruzie   

3/2013 Návštěva ministra obrany Alasanii z Gruzie   

7/2013 Návštěva ministra vnitra Garibashviliho z Gruzie   

7/2013 Návštěva ministra obrany Ohanyana z Arménie   

2/2014 Návštěva prezidenta Margvelashviliho z Gruzie   

8/2014 Návštěva premiéra Garibashviliho z Gruzie   

9/2014 Návštěva ministra obrany Alasanii z Gruzie   

12/2014 Návštěva premiéra Abrahamyana z Arménie   

2/2016 Návštěva ministryně obrany Tiny Khidasheli z Gruzie   

3/2016 Návštěva ministra zahraničí Janelidzeho z Gruzie   

 

Příloha č. 2: Přehled zahraničních schůzek mezi Ázerbájdžánem a Gruzií od roku 2004 

4. 3. 2004 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

14. 6. 2004 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

24. 5. 2004 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

3. 6. 2005 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

12. 10. 2005 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

23. 11. 2005 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

5. 7. 2006 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

16. 8. 2006 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

31. 10. 2006 Návštěva ministra zahraničí Bezhushviliho z Gruzie   

30. 11. 2006 Návštěva premiéra Nugaideliho v Ázerbájdžánu   

25. 12. 2006 Návštěva premiéra Nugaideliho v Ázerbájdžánu   

7. 2. 2007 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

4. 4. 2007 Návštěva premiéra Nugaideliho v Ázerbájdžánu   

12. 5. 2007 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

18. 6. 2007 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

26. 8. 2007 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

27. 9. 2007 Návštěva premiéra Nugaideliho v Ázerbájdžánu   

31. 10. 2007 Návštěva ministra zahraničí Bezhushviliho z Gruzie   

21. 11. 2007 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   
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13. 3. 2008 Návštěva premiéra Gurganidzeho v Ázerbájdžánu   

16. 3. 2008 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

21. 7. 2008 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

24. 10. 2008 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

13. 11. 2008 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

4. 12. 2008 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

22. 12. 2008 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

1. 4. 2009 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

20. 5. 2009 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

1. 6. 2009 Návštěva premiéra Gilauriho v Ázerbájdžánu   

15. 9. 2009 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie jednání s Älijevem   

7. 7. 2010 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie   

18. 7. 2010 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

23. 7. 2010 Návštěva premiéra Gilauriho v Ázerbájdžánu   

14. 8. 2010 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

14. 10. 2010 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

18. 1. 2011 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie jednání s Älijevem   

25. 2. 2011 Návštěva ministra vnitra Merabishviliho z Gruzie jednání s Älijevem   

13. 6. 2011 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

26. 10. 2011 Návštěva ministra zahraničí Vashadzeho z Gruzie jednání s Älijevem   

20. 12. 2011 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

6. 3. 2012 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

20. 5. 2012 Setkání prezidentů Gruzie a Ázerbájdžánu v Chicagu   

8. 6. 2012 Setkání ministrů zahraničí v Turecku    

29. 6. 2012 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

16. 7. 2012 Návštěva premiéra Merabishviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   

26. 12. 2012 Návštěva premiéra Ivanishviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   

27. 2. 2013 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu   

18. 3. 2013 Návštěva ministryně zahraničí Maii Panjikidze  jednání s Älijevem   

28. 3. 2013 Návštěva ministra zahraničí Mammadyarova z Ázerbájdžánu   

7. 5. 2013 Návštěva prezidenta Saakašviliho v Ázerbájdžánu kvůli železnici   

17. 11. 2013 Návštěva premiéra Rasizadeho v Gruzii   

16. 12. 2013 Návštěva premiéra Garibashviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   

12. 2. 2014 Návštěva prezidenta Margvelashviliho v Ázerbájdžánu   

19. 2. 2014 Návštěva ministryně zahraničí Maii Panjikidze   

6. 5. 2014 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii   

19. 8. 2014 Schůze ministrů obrany v Nachičevanu   

11. 9. 2014 Návštěva premiéra Garibashviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   

10. 12. 2014 Setkání ministrů zahraničí v Karsu dohoda o bezpečnosti   

22. 1. 2015 Setkání premiéra a Älijeva na fóru světového obchodu v Davosu   

17. 3. 2015 Setkání prezidentů na ceremoniálu zahájení stavby plynovodu v Karsu   

2. 4. 2015 Ministři obrany v Tbilisi   

11. 6. 2015 Návštěva premiéra Garibashviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   



Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států 69 

10. 10. 2015 Návštěva premiéra Garibashviliho v Ázerbájdžánu jednání s Älijevem   

5. 11. 2015 Návštěva prezidenta Älijeva v Gruzii    

26. 11. 2015 Návštěva ministra vnitra Mgebrashviliho z Gruzie jednání s Älijevem   

2. 12. 2015 Návštěva ministryně obrany Khidasheli z Gruzie jednání s Älijevem   

17. 12. 2015 Setkání ministrů obrany v Istanbulu   

7. 3. 2016 Návštěva ministra zahraničí Janelidze z Gruzie jednání s Älijevem   

  návštěva prezidenta 

  návštěva premiéra 

  návštěva ministra / ministryně 

X bilaterální jednání 

X trilaterální jednání s Tureckem 

 

Příloha č. 3: Oběti teroristického útoku na arménský parlament v roce 1999 

 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_parliament_shooting#/media/File:ArmenianStamps-

175a.jpg 
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Příloha č. 4: Policejní automobil a uniformy policistů v Gruzii 

Zdroj vlastní 

Příloha č. 5: Noční vlak z Tbilisi do Jerevanu 

 

Zdroj vlastní 


